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Comissão de Direitos da Mulher da Crianca do Adolescente e do Idoso Vítima de
. , . I,. '

Violenaa lNi:;PROIETO DE LEI Nº 180/19 - DR. LUCIANOMEGA

DISPOE SOBRE A AFIXAÇÃO DE PLACAS OU CARTAZES
INFORMATIVOS NAS UNIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS DE SAÚDE
SOBRE A ENTREGA VOLUNTÁRLA DO FILHO EM ADOÇÃO PELA
GENITOM E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS,

O presente projeto tem por objetivo informar o procedimento legal para entrega de
filho para adoção.

A propositura em apreciação, de iniciativa do Vereador Mega, e merece parecer
favorável desta Comissão.

Conforme previsto no artigo 13 1 º da Lei 8.069 90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente):

"A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para
adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à justiça da
Infância e dajuventude ".

Ressalta-se que, entregar um filho para adoção e direito garantido em lei, e muitas
mães desconhece essa garantia.

A falta de conhecimento sobre a le 'slacão em Vi or faz com ue muitas mulheres4 g ,

que não pretendem permanecer com as crianças, coloquem suas vidas e de seus
bebês em risco.
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Conscientização de toda população tratará também outro ponto importante, que é
acabar com o preconceito com mães que doam seus filhos: dar um nlho para a
adoção não é crime, mas abandono de incapaz e',

Assim, o projeto de lei vem para melhor orientar e descriminalizar tal
procedimento, evitando assim a entrega clandestina de crianças,

Assim, esta Comissão Permanente no âmbito de suas atribuições, analisou a matéria
e conclui que a propositura será instituída por lei de iniciativa do respectivo Poder
Legislativo, não afronta a LOM, não se verifica óbice e quanto as demais questões
legais, seu teor encontrafse dentro das normas legais pertinentes.

Após análise e discussão da propositura, nos termos do Regimento Interno, esta
Comissão Permanente e pelas razões acima expostas, entendeu a presente
Comissão que o Projeto de Lei se reveste de interesse dos Munícipes e decide
emitir parecer favorável ao encaminhamento da presente propositura ao egrégio
Plenário para votação.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2019.


