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Mairiporã,

Nobres Pares,

Apresento à consideração dos nobres edis o presente projeto de lei. que Institui e

inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Mairiporã, a "Semana de Sensibilização à
Perda Gestacional, Neonatal e Infantil", a ser realizada anualmente na semana que compreende o dia

I 5 de outubro e dá outras providências.

Na certeza de poder contar com a imprescindível atenção e colaboração de Vossas

Flxcelências, com a aprovação total do mencionado projeto, antecipadamente agradeço e reitero

protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

MES BARBOSA
Vereador Presidente

CmrrmicadorPlcnárb
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As Suas Excelências Senhores,
VEREADORES DA CÂUANA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
Mairiporã - SP.
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BxposrÇÃo nn uouvos

Falar sobre a mofte continua sendo um tabu, ainda mais quando se trata do luto
materno, na possibilidade de pais enterrarem seus filhos recém-nascidos, ou mesmo aqueles que morren.l
enquanto estão dentro da barriga de suas mães. Neste momento, muitas delas ouvem coisas que as deixam mais
deprimidas, pois rnuitas pessoas minimizam essa dor pelo simples Íàto de ser "só um bebê" e que a tristeza
pode acabar com a vinda de outra criança.

E claro que o nascimento de outro bebê vai Írazer alegria, rnas não vai apagar a

tristeza que os pais enlutados passaram com a interrupção brusca de um sonho que não se finalizou, sendo um
lnomento muito diÍicil, no qual é preciso que possam contar com Ltma rede de apoio que os ajudem a enfrentar
essa realidade tão dolorosa.

E preciso haver uma conscientização da problemática que cerca a perda gestacional
e neonatal, sendo imprescindível o respeito ao luto de mães e pais que passam por isso, bem corno dignificar o

sofrimento e contribuir com a sensibilização do tema, disseminando informações, e o meio enconlrado para dar
a devida visibilidade fbi propor a criação da "Semana de Sensibilização à Perda Gestacional e Neonatal", a ser
realizada, anualmente, na semana que compreende o dia l5 de outubro.

O dia l5 de outubro foi escolhido porque em 1988, nos Estados Unidos, o ntês de
outubro foi instituído como o mês da Sensibilização à Perda Gestacional e Infantil. Em 2002 o movimenro
ganhou força, e o dia l5 de outubro foi definido como a data oficial. Associado à data, nasceu a "Wave ol
light", uma linda ação onde mães, pais, farnílias, acendem uma vela às l9 horas do clia I 5 para lembrarern e

homenagearem os filhos. Hoje, todos os estados arnericanos reconhecem esta data, importante na sensibilização
a tantas famílias qr"re precisam de apoio e, aqui, no Brasil, existem ONGs e associações que lutam diariamente
por este movirlento.

Esta data é uma linda oportunidade para pais e mães recordarem de seus filhos que
hoje vivern em outro plano, assim como para que haja entendimento e conscientização sobre o inrpacto que a
perda de um filho causa a uma família. É uma oporlunidade de alertar lantas rnaternidades qr,re ainda não estào
preparadas para lidar com a morte, havendo sensibilização cotl este momento tão sofrido e, principalmente,
aprender a respeitar o luto materno.

Frente à imporlância do tema ora exposto, conto corn o apoio dos nobres pares para
a aprovação do presente projeto de lei.

MES BARBOSA

CV/MIM(

ll,I
Vereador Presidentc
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PROJETO DE LEI N'34 DE 2O2I

Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do
Município de Mairiporã, a "Semana de Sensibilização
à Perda Gestacional, Neonatal e Infantil", a ser
realizada anualmente na semana que compreende o
dia I 5 de outubro e dá outras providências.

(Ag!oI: Vereador Presidente Ricardo Messias Barbosa)

A CâmaraMunicipaldeMairiporã A P RO VA

Art. lo Fica instituída e incluída no Calendário Oficial de Eventos do Município de
Mairiporã, a "Semana de Sensibilizaçáo à Perda Gestacional, Neonatal e Infantil", a ser realizada anualmente
na semana que compreende o dia 15 de outubro.

Parágrafo único. A "Semana de Sensibilização à Perda Gestacional, Neonatal e Infantil"
tem por objetivo:

I - dar visibilidade à problemática da perda gestacional, neonatal e infantil;
II - lutar por respeito ao luto de mães, pais e irmãos que passam por essa experiência;
III - contribuir com a sensibilização do tema disseminando informações para pais, familiares,

profissionais daârea de saúde, educação e sociedade em geral;
IV - digniÍicar o sofrimento e dar voz às farnílias;
V - promover a humanizaçáo do atendimento nos serviços de saúde aos casos de perda

gestacional, neonatal e infantil; e

VI - orientar as famílias enlutadas sobre seus direitos previstos em leis e outras normativas,
com observância ao nome do natimofto.

Art.2" A data a que se refere o caput do ar1. lo poderá ser celebrada com reuniões, palestras
e divulgação de cartilhas para aumentar a conscientizaçáo sobre o impacto emocional da morte no período pré-
natal, perinatal e neonatal, assim como infantil na vida da família enlutada, bem como promover a humanização
do atendimento, sobretudo nos serviços de saúde, maternidade, segurança pública, verificação de óbito, serviço
funerário, cartório de registro civil e cemitério, com o oferecimento de apoio multiprofissional aos pais.

Art. 3" Os recursos necessários para atender as despesas com a execução desta lei serão
obtidos mediante campanhas e parcerias com instituições de ensino, serviços de saúde, assistência social e
apoio jurídico.

Art, 4' Esta lei entra em vigor na data de sLra publicação.

Pf enário "27 de Março", de abril de 202 I

BARBOSA

GV/MIMC

RI
Vereatlor Presidente
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ASSUNTO:

tnstitui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Mun icípio de Mairiporã a

Semana de Sensibilizaçáo à Perda Gestacional, Neonatal e Infantil, a ser realizada
anualmente na semana que compreende o dia 15 de outubro e dá outras
providências.

AUTOR: Ricardo Messias Barbosa
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Parecer ao Projeto de Lei n' 3512021, dispõe sobre o estímulo à contratação de mulheres
integrantes de projetos que amparam mulheres que sofrem violência doméstica.

I _ RELATORIO

O vereador Dr. Fernando Rachas Ribeiro propõe a matéria em
tela dispondo sobre o estímulo à contratação de mulheres integrantes de projetos que amparam
mulheres que sofrem violência doméstica.

II- VOTO DO RELATOR

A proposta encontra amparo legal, regimental e constitucional,
podendo o Poder Legislativo propor a presente matéria.

Não se vislumbra no âmbito desta Comissão qualquer óbice às

normas legais, que disciplinam o objeto da propositura.

No que tange aos aspectos gramatical, redacional e lógico a
mesma se encontra perfeita.

Diante de todo o exposto, este Relator opina pela sua
constitucionalidade e legalidade.

É o meu parecer.

Plenário "27 de abril". 29 de abril de 2021

Eliomar Oliveira

/llso
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A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 29 de abril de 2021,
considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de
Lei no 3512021. Quanto ao merito cabe aos Senhores Vereadores a decisão final, Não havendo
mais nada a ser tratado, encerrou-se a presente Ata, que vai devidamente assinada pelos nobres
pares. Estiveram presentes os Senhores Vereadores: Eliomar da Silva Oliveira. Dr. Femando
Rachas Ribeiro e Juvenildo de Oliveira Dantas.

Plenário "27 de abril". 29 de abril de 2021

Dantas

Eliomar Oliveira

.<
Dr. Fernando Rachas Ribeiro

Secretário
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cÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Votaçôes da Sessâo

Tipo:
Maioria Simples

Status:
FECHADA

Comentários:
Votação encerrada

Projetos Votados

lnício:
LAl05l202l 19:48:10

Votos:
S:12 1N:0 lA:0

Fim:
t1l05l?02119:48:49

Resultado:
APROVADO

PROTETO DE LEI 34l202l
lnstitíi e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de

tniantil, a ser realizada anualmente na semana que compreende
Mairioorã a Semana de Sensibilização à Perda Gestacional' Neonatal e

o diá 15 de outubro e dá outras providências'

VotoPartidoParlamentar
SimRepublicano (REPUBLICAN)

Valdeci América

SimPartido Social Democrático (PSD)
Marcinho da Serra

SimPartido Socialista Brasileiro (PSB)

SimPartido Liberal (PL)
Sargento Rubão

SimPartido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

SimRepublicano (REPUBLICAN)

SimDemocratas (DEM)

SimPartido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Neto Barzil

SimPartido Socialista Brasileiro (PSB)
Leila Ravazio

SimPartido Liberal (PL)
Nilber

5imPartido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Ricardo Messias Barbosa

SimPartido Social Democrático (PSD)
Marco Antonio

Lista de Presença da Sessão

Nome

Dori

PaÉido

Rede Sustentabilidade (REDE)

Status

Presente

fenvsense 20t0512021L2:44:59 161t7

Dr Nando

Nil Dantas

Eliomar

Sensei Gilberto
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oricto No 3i2 t2oz1

Mairiporã, 19 de maio de 2021

Assunto: encaminha projeto de lei aprovado

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na 16a Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO
DE LEI N" 3412021, que lnstitui e inclui no Calendário Oficiat de Eventos do Município de
Mairiporã a Semana de Sensibilização a Perda Gestacional, Neonatal e lnfantil, a ser
realizada anualmente na semana que compreende o dia 15 de outubro e dá outras
providências.

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competente lei, dentro do
ptazo legal, transmitimos-lhe, copia autêntica do mencionado projeto.

Respeitosamente,

RI

A Sua Excelência o Senhor
WALID ALI HAMID
Prefeitura Municipal de Mairiporã

SEC.DLP/

ME IAS BARBOSA
Presidente
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AUTOGRAFO DO PROJETO DE LEI NO 34 DE 202í

lnstitui e inclui no Calendário Oficial de Eventos
do Município de Mairiporã, a "Semana de
Sensibilização a Perda Gestacional, Neonatal e
lnfantil", a ser realizada anualmente na semana
que compreende o dia 15 de outubro e dá outras
providências.

(Autor: Vereador Presidente Ricardo Messias Barbosa)

A CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPoRÃ apRovou:

Art. 1o Fica instituída e incluída no Calendário Oficial de Eventos do
Município de Mairiporã, a "Semana de Sensibilização à Perda Gestacional, Neonatal e
lnfantil", a ser realizada anualmente na semana que compreende o dia 15 de outubro.

Parágrafo único. A "Semana de Sensibilização à Perda Gestacional,
Neonatal e lnfantil" tem por objetivo:

! - dar visibilidade à problemática da perda gestacional, neonatal e infantil;
!l - lutar por respeito ao luto de mães, pais e irmãos que passam por essa

experiência;
lll - contribuir com a sensibilização do tema disseminando informaçÕes para

pais, familiares, profissionais da área de saúde, educação e sociedade em geral;
lV - dignificar o sofrimento e dar voz às famílias;
V - promover a humanização do atendimento nos serviços de saúde aos

casos de perda gestacional, neonatal e infantil; e
Vl - orientar as famílias enlutadas sobre seus direitos previstos em leis e

outras normativas, com observância ao nome do natimorto.

Art. 20 A data a que se refere o caput do art. 1o poderá ser celebrada com
reuniÕes, palestras e divulgação de cartilhas para aumentar a conscientizaçào sobre o
impacto emocional da morte no período pré-natal, perinatal e neonatal, assim como infantil
na vida da família enlutada, bem como promover a humanização do atendimento, sobretudo
nos serviços de saúde, maternidade, segurança pública, verificação de obito, serviço
funerário, cartorio de registro civile cemitério, com o oferecimento de apoio multiprofissional
aos pais.

Art. 30 Os recursos necessários para atender as despesas com a
desta lei serão obtidos mediante campanhas e parcerias com instituiçoes d
serviços de saúde, assistência social e apoio jurídico.
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Art. 40 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário "27 de Março", 19 de maio de 2021 .

MESA DIRETIVA

Presidente

\rí

MARCIO ALEXAN
1o

E OLIVEIRA NlLBER DE SOUZA
Sec flo
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Oficio n'01412021

Seúor Presidente,

A Sua

Presidente da Câmara
Mairiporã - SP.

PREFEITT]RA DE MAIRIPORÃ
Estado de São Paulo

Maio de 2021.

RECEBI en[o L t_-1-
Rodrigues Lucindo

Agente Leg;slativo Op. Fem.
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Por ordem do Senhor

cópia das Leis nos

Casa de Leis.
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