PROJETO DE LEI Nº 95, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.
Origem Poder Legislativo
Fica instituído no Calendário Oficial do Município
de Itapoá o “Dia do Nascituro” e dá outras
providências.
LEI
Art. 1º Fica instituído o Dia do Nascituro no Município de Itapoá, a ser comemorado anualmente
no dia 08 (oito) de outubro.
Art. 2º O Poder Executivo Municipal regularizará a presente lei naquilo que se fizer necessário
em especial quanto ao órgão responsável pelas comemorações.
Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações orçamentarias
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Itapoá, 14 de dezembro de 2018.

José Antonio Stoklosa
Vereador PSD
[assinado digitalmente]

Janayna Gomes Silvino
Vereadora PR
[assinado digitalmente]
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS AO PROJETO DE LEI Nº 95/2018
Senhora Vereadora,
Senhores Vereadores.
O nascituro é aquele ser humano que está no ventre materno antes que lhe seja
dada a luz. Possui o direito de ser respeitado na sua integridade.
Preceitua o artigo 2º do Código Civil Brasileiro “Art. 2º A personalidade civil da
pessoa começa do nascimento com vida: mais a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do
nascituro.”
Percebe-se assim que a própria legislação pátria protege o nascituro e seus
direitos, dentre eles: uma gestação saudável e com o devido acompanhamento dos órgão de
saúde, direito a dano moral quando ofendido, e outros.
Desta feita, torna-se imperioso discutir e pensar sobre a existência deste ser e de
seus direitos, principalmente o direito à vida. Portanto, é apresentado o presente projeto de lei,
solicitando que seja discutido e aprovado pelos nobres pares desta honrada Casa Legislativa.
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José Antonio Stoklosa
Vereador PSD
[assinado digitalmente]

Janayna Gomes Silvino
Vereadora PR
[assinado digitalmente]
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