
Camara  Municipal  de  Jacaref
PALACI0 DA LIBERDADE

pRORETo DE LEI Do LEGlsLATrvo
N° 08, DE 21.012020

AssuNro:        pRoiETO  DE  LEI  _  INSTITul  A  roLmcA  DE  cONsclENTRACAO  DO
PARTO CESAREO ELETIVO E DA OUTRAS PROVIDfucIAS.

AUTOR:             VEREADOR DR. RODRIGO SALOMON.

DISTRIBuil)O EM: 21 DE JANEIRO I}E 2020.
pEun FATAL:
DISCUSSAO UNICA

Aprovado em Discussao Onica REJEITADO

Em dePresidede de Em dede

Ftesidente

Aprovado em 1. Discussao ARQUIVADO

Em dePresidente de Em dedeSetordePropositus

Aprovado en 2. Discussao Adiedo em               de de

Em dePresidente de Para dedeSecretato-DiretorLegislan

'vo

Adiado em de de Adiado em               de de

Pan Secretan de•o-Diretor Le degislativo Para dedeSecretdio-DirgivLegislati

VO

Encaninhado ds Comissoes n°s: P- da& Comtsgdes:            /          /



S

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf - S
PALACI0 DA LIBERDADE

Institui  a  Politica  de  Conscientiza?5o  do  Parto  Ces6reo

Eletivo e da outras providencias.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREl,  USANDO  DAS

ATRIBUIC6ES   QUE   LHE   SAO   CONFERIDAS   FOR   LEI,

FAZ  SABER  QUE  A  CAMARA  MUNICIPAL  APROVOU   E

ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGulNTE LEI:

Art.  1°  Fica  instituida  no  municipio  de  Jacarei,  a  Politica  de

Con§cientizaeao  do   Parto  Cesareo  Eletivo,   com   o  escopo  de  levar  ao  conhecimento  da

populagao o direito de eleigao da parturiente pelo parto Cesareo.

Art.  2° 0  Parto  Cesareo  Eletivo  e  assegurado  a  parturiente,

que podefa optar pela cesariana a partir de 39 (trinta e nove)  §emanas de gestagao,  devendo

ser  respeitada  em  sua  autonomia,  conforme  previsao  da  Lei  Estadual  n°  17.137,  de  23  de

agosto de 2019.

Art. 3° A conscientizaeao do parto Cesareo Eletivo devefa ser

realizada por meio de:

I -afixagao de cartazes informativos,  nos  hospitals ptiblicos e

particulares  do  municipio,  unidades  basicas  de  saulde,  em  especial,  nas  maternidades,  com

os  seguirites  a.iz!eres..  "Constitui  direito  da  parturiente  escolher  a  via  de  parto,  seja

norrnal, seja cesariana (a partir de trinfa e nove semanas de gesta§§o)".

11 -publicagao nos sites oficiais dos 6rgaos da Administra?ao;

Ill  -divulga?ao  da  Lei  Estadual  n°  17.137/2019,   nos  jomais

lv  -  realizacao  de  palestras,  entre  oiitros,  que  permitam  a

oficiais do municipio;

orientagao da populaeao;
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Art.  4°  0  Municipio  emitira  urn  selo  aos  hospitais  ptlblicos  e

particulares  do   municipio,   unidades   basicas   de   satlde   e   para   as   maternidades,   que   se

adequarem a esta Lei, com os dizeres:  "/nsf/.fu;$5o am/.ga da Ges!ante".

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publica¢ao.

Art. 6° F{evogam-§e as disposie6es em contfario.

Camara Municipal de Jacarei,16 de janeiro de 2020.
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Dr.;dDRIGO SALOMON

Vereador - PSDB
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Submeto  a  apreciaeao  dos  Nobres  Vereadores  o  pre§ente

projeto  de  lei,   que  visa  divulgar  a  recente  Lei  Estadual  n°  17.137/2019,  que,  em  sintese,

permite a parturiente a escolha do parto cesariano,  a partir de 39 semanas de gestaeao.

Com  a  presente  propositura,  fomentaremos  a divulgacao  dos

direitos da parturiente,  de  modo que as gestantes  possam  se utilizar da  autonomia individual

que lhe 6 conferida  por Lei,  para que,  orientada pelo medico,  possa melhor escolher o tipo de

parto de sua preferencia.

Alem  disso,  garantiremo§  o  direito  de  escolha,  bern  coma,  a

prestaeao  de  urn  serviap  pdblico  de  qualidade  e  urn  atendimento  digno  as  parturientes  do

SUS.

Diante  do  exposto,  peeo  mais  uma  vez  a  colaboragao  e  o

entendimento dos Senhores Vereadores para aprovagao deste Projeto de Lei.

Camara Municipal detacarei,16 de janeiro de 2020.
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