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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf - SP

PALACIO DA LIBERDADE

Institui a Politica de Conscientizagao do Parto Cesareo A

Pedido e da outras providencias.

0  PREFEITO  DO  MUNIcipIO  DE  JACAREi,  USANDO  DAS

ATRIBUIC6ES   QUE   LHE   SAO   CONFERIDAS   POR   LEI,

FAZ  SABER  QUE  A  CAMARA  MUNICIPAL  APROVOU   E

ELF SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.  1°  Fica  instituida  no  municipio  de  JacareT,  a  Po[itica  de

Conscientizagao  do  Parto  Cesareo  A  Pedido,  com  o  escopo  de  levar  ao  ccinhecimento  da

populagao o direito de eleieao da parturiente pelo parto Cesareo.

Art. 2° 0 Parto Ces5reo A Pedido i assegurado a parturiente,

que podefa optar pela cesariana a  partir de 39 (trinta e move) semanas de gestaeao,  devendo

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

agosto de 2019.

Art.  30 A conscientizagao  do  Parto  Cesareo A  Pedido  devera

ser realizada por meio de:

I -afixaeao de cartazes informativos,  nos hospitais pdblicos e

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

os  seguir\les  diizeres..  "Constitui  direito  da  parturiente  escolher  a  via  de  parto,  seja

normal, seja cesariana (a partir de trinta e nove semanas de gesta¢ao)".

11  -publicagao nos sites oficiais dos 6rgaos da Administra9ao;

Ill  -divulgac;ao  da  Lei  Estadual  n°  17.137/2019,   nos  jornais

lv  -  realizagao  de  palestras,   entre  outros,  que  permitam  a

oficiais do  municipio;

orientaeao da populagao;
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Art.  4°  0  Municipio  emitira  urn  selo  aos  hospitais  pdblicos  e

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

adequarem a esta Lei, com os dizeres:  "/nsfi.fui.cao Ami.ga cJa Gesfanfo".

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 6° Revogam-se as disposie6es em contfario.

RODRIGO SALOMON

Vereador -PSDB
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JUSTIFICATIVA:

Submeto  a  apreciagao  dos  Nobres  Vereadores  o  presente

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 gestagao.

Com  a  presente  propositura,  fomentaremos  a  divulgaeao  dos

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

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

parto de sua prefefencia.

Alem  dis§o,  garantiremos  o  direito  de  escolha,  bern  como,  a

prestaeao  de  urn  servigo  pablico  de  qualidade  e  urn  atendimento  digno  as  parturientes  do

SUS.

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

entendimento dos Senhores Vereadores para aprova€ao deste Projeto de Lei,

Camara Municipal

EPEE

Jacarei,  1 1  de mareo de 2020.

JJff -al  .
Dr. RODRIGO SALOMON

Vereador - PSDB
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