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PARECERN' 062312021
o. s. N' 062312021

EMENTA: Referente ao Projeto de Lei (PL) n" 809t2021, que "consolida a

legislação estadual referente à mulher e dá outras providências"'

AUToNA: Deputado WILSON SANTOS

RELATOR(A): DEPUTADO(A)
!,'ru>Sk/'

I _ RELATÓNTO:

Submete-seaestaComissãooPROJETODELEI(PL)N."
80gt2021, de autoria do Deputado wILSON SANTOS, que "consolida a

legislação estadual referente à mulher e dá outras providências"'

A iniciativa foi recebida e registrada pela secretaria de Servigos

Legislativos, por meio do Processo n' 125912021, Protocolo no 944612021,

lido na 55o Sessão Ordinária (0910912021)'

os autos foram tramitados pela Secretaria de Serviços Parlamentar,

com a FICIIA TÉCNICA, expedida em 2ll09l212l, demonstrando a

inexistência de normas jurídicas em tramitação ou em vigor que dispoúam

sobre maténaidêntica ou semelhante, conforme fl' 61'

Em 061101202:I, o Projeto de Lei (PL) n" 809t2021, autoria do

Deputado WILSON SANTOS foi encaminhado ao Núcleo Social, conforme

artigo 360, inciso III, alínea "c" do Regimento Interno, para a comissão de

Direitos Humanos, Defesa dos Direitos da Mulher, cidadania e Amparo à

ciatça,Adolescente e Idoso, para aemissão de parecer quanto ao mérito da

iniciativa.

Em apertada síntese, é o relatório.

II - PARECER:

Cabe a esta Comissão, dar Parecer

projetos que abordem os temas contidos

Regimento Interno desta Casa.

quanto ao mérito a todos os

no Art. 369, inciso VIII, do

mtri#;#;ffi*'!ffi
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Analisados os aspectos formais, a proposição se insere no rol de

competência exclusiva do Parlamento Estadual, especif,tcamente no afi' 26,

XXVIII da Carta Estadual.

Arl. 26 - E cla competência exclusiva da Assembleia Legislativa:

()

XXVItt - emendar a Constituição Estadual, promulgar leis nos casos

previslos nesta Constituição, expedir decrelos legislativos e

resoluções;

(. ..)

Noquedizrespeitoàtramitaçãoeabordagemdotema'oRegimento
Interno prevê dois casos: no primeiro, verifica-se a existência de lei que

trate especificamente do tema abordado, se confirmada o projeto será

arquivado. No segundo, a existência de projetos semelhantes tramitando, se

houver, apropositura deverá ser apensada'

No momento da análise do Projeto de Lei (PL) n" 809/2021, de

de Mato Grosso, no Sistema de Tramitagão (controle de proposigões), onde

proposição em tela.

Aproposituraanalisadapretendeconsolidaremumúnicodiploma
toda normativa vigente relativa aos direitos das mulheres no Estado de Mato

Grosso, bem como inovar ao avtoizar a instituição do "Programa Rede de

proteção à Mãe Mato-grossense", e "Programa de orientação em saúde e

Atendimento Social à Gravidez Precoce"'

Em sua justificativa, o

considerações:

nobre parlamentar apresentou as seguintes

autoria do Deputado wILSoN SANTOS, por esta Comissão, houve

conferência na inlernet e na intranet da Assembleia Legislativa do Estado

pela mulher pu.u- ::l::c*Yir.. 
direito s, t""ofu 

,-t'-L?1:: ::":11 :
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igualdade de gênero. O direito ao voto, a exemplificar, é direito

de poucos anos em nossos país. Hoje, o eleitorado feminino, já

representa mais da metade do total' A consolidação de

legislação sobre um a§sunto existe já em período longo de

tempo, é permitida pela Constituição Federal (art' 59 -
Paragrafo Único). A Lei Complementar n" 06/1990 é específica

para atender tal permissivo constitucional e a sua aprovação em

l99O fezde Mato Grosso o estado federado pioneiro a ter uma

lei que cuidasse do trato do processo legislativo' Trata-se de

um trabalho complexo consolidar uma legislação, porém' vale

a pona, pois, uma vezlei, é criada uma importante ferramenta

de pesquisa para os operadores do direito e para toda a

sociedade, num esforço para a plena cidadania' O Projeto de

Lei enfocado, revoga 40 instrumentos legais, entretanto' sem

interromper sua§ respectivas forças normativas' Encontra-se

dividido em cinto (05) capítulos com trinta e oito (38) artigos e

suas subdivisões, que, além de respeitar o desejado na

legislação que opa se pretende consolidar, também contemplar

ullumus novidades, como o seu art' 37 que atribui

responsabilidade para a implantação das ideias encerradas em

cada proposta e que, eventualmente, não teúa ocorrido' Assim

sendo, nobres pares neste Parlamento, apresenta à contribuição

individual e ulterior aprovação o primeiro Projeto de Lei da

historia de Mato Grosso que visa consolidar legislação temática

pré-existente. É a justificativa.

A Constituição Federal de 1988 attoirza a consolidagão legislativa

nos tennos do seu artigo 59, § único dispondo que "Lei complementar

disporá sobre a elaboração, redação, alteraçáo e consolidação das leis'" No

Estado de Mato Grosso a consolidação legislativa é regulamentada pela Lei

Complemenfar LC no 06, de 27 de dezembro de 1990 e Lei Complementar

LC n" 369, de 05 de novembro de 2009'

A LC n" 06/1990, define o termo consolidação em seu artigo 2o,

Inciso XI, veja-se:

xI_coNsoLIDAÇÃo.areuniãoeintegraçãonumaestrutura
articuladaelogicamentesistematizada,semcriaçãodedireitonovo,
de disposiçõeJ legais estabelecidas por meio de diferentes leis,

,".rurráo sobre u mesma matéria' (grifo nosso)

oelevadoíndicedaproduçãolegislativafazcomqugoprocessode
consolidação ganhe indiscutível relevância, a consolidação de noÍlnas afins
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em um único diploma facilita a consulta e coúecimento destas pelos

cidadãos, propiciando maior transparência e compreensão das Leis.

Ademais, o excesso de leis cria uma série de consequências

negativas para os destinatários das normas jurídicas, tais como o conflito de

noÍÍnas jurídicas que tratam do mesmo assunto; revogações implícitas; leis

inconstitucionais, todo este contexto gera um ambiente de grave insegurança

jurídica. o destinatário da norma jurídica tem dificuldade em saber o que

está ou não em vigor. Também afeta diretamente a competitividade do País'

pois para o cumprimento da legislação, há um elevado custo financeiro

decorrente do esforço para saber o qu) a lei considera regUlar ou irregularl'

A intensão do autor ao propor a consolidação da legislação estadual

referente à mulher é louvável, facilitar o acesso das mulheres mato-

grossenses na busca e conhecimento de seus direitos é também forma de

aumentar fiscalização nas norÍnas e garantir que estas tenham maior

eficácia.

Ocorre que da análise realizada por esta Comissão verificou-se a

inobservância de critérios fundamentais para a realizaçáo da consolidação

das leis. Primeiramente destacamos a existência de matéria diversa dentre as

leis elencadas, que apesar de possuir como destinatário comum as mulheres'

tratam de temas diferentes como segurança publica, saúde, educação dentre

outros.Seguetabelaatítulodeexemploparamaiorcompreensão:

(]II)ADANIA,
CONIISSÃO I)IJ

I Disponível ern: l

- rlrrrtrrllill.Áccss

Art. 33 - Fica criada nas redes

pública e Privada a "Política de
'Diagnóstico e Tmtatnento da

Depr essão Pós-Parto", colll os

seguintes objetivos:
I - d"te"tu. u doença ou evidências de

que ela possa vir a ocorrer, visando

prevenir otl Plotelar seu

aparecitncnto;
il - .f"trut pesquisas visando o

diagnóstico precoce da deplessão

pós-patlct;
llt - evital ou dirrinuir as glaves

cornplicações Pam a tnttlhct,

decotrcntes do desconhecitl'tento do

tato de set portadola da depressão

pós-patto;
iV - aglutinal ações e csforços

tendentes a tnaxitnizat' seus eÍtitos

benéficos;
V - identificação, cadastmtnento c

acon.tpanhatnento de tnulheres

Dispõe soble a Política de Diagnóstico e

Traiarnento da Dcpressão Pós-Par1o, nas todes

pública e privada de saúde, e dá outras

providências.

l)isllositir or iirt 1tr i rrlitlos:

Art. 4" - Para a realização da politica de que

trata esta lei, poderào sel realizados convênios

colr outlas Secretarias ou colÍl iniciativa

nrivada. conlbmre as necessidades

apr"senradas pal a sua inrplantação'

Art. 5" - Ficá instituída, no calendário otlcial

de eventos do Estado, a Setnalla de Ptevenção

e Cornbate da Depressão Pós-Parlo Paúgrafo

úrnico A sernana a que se refet'e o caput deste

artigo deverá set cottletnotada, anuallnente'

n, ,""tr,onu que cotlpreendel o dia 28 de tnaio'

Dia Internacional de Ação pela Saúde da

Mulher.
Art. 6" - Farão parte da Selnana de que ttata o

Art, 5", setnináilos, aulas, palesttas'

caftazes e outras rnídias

N" 9.132, 12012

10.05.12.
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Além da junção de temas diversos a proposta náo fez menção

expressa à revogação dos artigos suprimidos, e elencou a Resolução

administrativa no 2.0L6 de 2Ol1 para integrar a consolidagão pretendida,

caracteizando afronta ao disposto na Lei complementar no 0611990.

Outro ponto relevante ignorado pela propositura é a atualização de

algumas das Leis listadas, neste caso a proposta deixou de observar a Lei no

7.815,de 09 de dezembro de 2002, que foi alterada pela Lei no 9.593, de 20

de julho de 2oll, aLei n' 8.971 de 28 de agosto de 2008, que foi alterada

pela Lei n 9.578 de junho de2ol1, e a Lei n" 9.964 de29 de julho de2013,

qrre fo, alterada pela Lei no 10.685, de março de 2078' Segue quadro

comparativo para melhor entendimento :
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Vl - conscientização de pacientes e

de pessoas que dcsenvolvam

atividades junto as unidades de saúde

estaduais e privadas quanto aos

sintotnas e a gravidade de doença;

Vll - rnanutenção de dados

estatísticos sobre o nulnelo de

rnulhet'es cotn depressão pós-paÍo
atendidas por ela e sobre suas

condições de saúde;

Vlll - abordagetn do tetra, quando

da realização de reuniões, cotno

forrna de dissetninat as infonnações a

contribuarl para a divulgação dos propósitos

estabelecidos por esta lei.

A.t. tt Fi"" ^.*gada 
a Prioridadc

de rratricula e tt'ansferôncia para os

filhos tnenores de tnulhet'es vitirna dc

violência dotnestica ou farniliar nos

cstabelecirnentos de ensino da rede

púbica do Estado, exigindo-se a

seguinte:
I - boletirn de ocon'ência;
ll - denuncia de violência dotnestica

ou tanriliar;
lll - rnedida protctiva.iudicial.

Dispõe soble a prioridade de tnatdcula e

transferência dos filhos de rnulheres vítirnas

de violência dornéstica e fatniliar nos

estabelecitnentos <le ettsino da lede pública e

dá outras plovidências.

LEr N" 10.508/ 2017
D.o. 18.01.17.

Art. l0 Fica criado como mecanismo

de inibição da violência contm â

rnulher a aplicação de rnulta Pelo
Podet' Executivo contl? o agressol,

toda vez que os servigos Prestados
pelo Estado fotetn acionados Pam

atender rnulhel atneaçada ou vitilna
de violôncia, sendo:

| - ser"uiços de identilicação e pcricia

(exarne de coryo de delito);
ll - setviços de busca e salvatrento;

tll - ser.viço de policianlento;

lV - ser.uiço de policia judiciarial

V - requisição de botão de Pânico;
Vl - selviço de atenditnento rnóvel

de utgência (SAMU).

Cria tnecanismo de inibição da violência

contla a rnulher no Estado de Mato Grosso,

pot treio de rnulta contla o agfessol'ern caso

de utilização de sewiços prestados pclo

Estado,

l)ii;rrtsilir rrs Stt;tt itttitlos;

Àrt. 3"- Considet'atn-se violência contÍa a

rurulher os delitos estabelecidos na Legislação

Penal e os ptevistos nos alts. 5" e 7'da Lei

Federal n" 11.340, de 07 de agosto de 2006'

Art.4" - O Poder Executivo fixará o valol e

os ptoceditnentos para a aplicação da rnulta'

Parágrafo único - Os valoles aufelidos por

rneio das cobtanças de tnttltas referidas nesta

Lei serâo aplicados ern políticas públicas

voltadas à r'edução da violôncia contta a

LEt N" 10.44912016
D.O.04.10.16.

! r.ir.l
LíV! l.!
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PL N" 809/2021

EMENTA: Consolida a legislação estadual

referente à mulher e dá outras ptovidências

Art, 2" Ficarn instituídas os seguintes

eventos e celebrações relevantcs pala a

rnulher e toda a sociedade:

Xl - "Dia da Mulher Polioial Militat"' a ser

cornemomdo no dia 20 de outubto de cada

ano;

LEr N'10.685/2018 - D.o.05.03.18.

EMENTA: Altera dispositivos da Lei n"

9,964, de 29 de julho de 2013, que institui
no Calendário Oficial do Estado de Mato

Grosso o Dia da Mulher Policial Militar,
para pormenorizar as comemorações da

data e dá outras Providências.

Art. l' Esta Lei disPõe sobre as

comemorações da data instituída na l,ei n'
9.964, de 29 de julho de 2013, que institui no

Calendário Oficial do Estado de Mato Grosso

o Dia da Mulher Policial Militar.
Art. 2o Fica altemdo o aÍ. l" da [-ni n'9,964'
de 29 de julho de 2013, que passa a vigorar

corn a seguinte redagão: "AÍ. In Fica

instituído no Calendário Oficial do Estado de

Mato Grosso o Dia da Mulher Policial

Militar."
Art. 3' Fica acrescido o art. lo-A à Lei n'
9.964,de 29 dejulho de 2013, com a seguinte

redação: "Art. l'-A O Dia da Mulher Policial

Militar seÉ comemorado no dia 20 de

Outubro de cada ano.

§ 1'Neste dia, a Polícia Militar do Estado

di Mato Grosso prestará deferência

especial a todas as mulheres da corporação'

§ 2" Na data, em solenidade esPecial,

poderão ser homenageadas as mulheres
policiais militares que:

I - tiveram atuação destacada Perante seus

colegas e a sociedadel
Il - realizaram ato de bravura;
III - prestaram relevantes serviços no

conjunto de sua carreira na Polícia Militar
do Estado de Mato Grosso."

Art. 4' Fica acrescido o art. l'-B à tri n'
9.964,de29 dejulho de 2013, com a seguinte

redação: "Art. 1"-B Fica instituída a

Medalha "2'Sgt PM Antônia Macaúba da

Costa", que será concedida no Dia da

Mulher Policial Militar, conforme

regulamentação e normativa institucional.''
Art. 5" E.tu Lei entra em vigor na data de sua

publicação.

LEI N" 9.964/ 2013 - D.O. 29.07.13.

EMENTA: Institui no Calendário
Oficial do Estado de Mato Grosso

o Dia da Mulher Policial Militar.

Art. 1" Fica instituído no Calendário

Oficial do Estado de Mato Grosso o

Dia da Mulher Policial Militar, a ser

comemorado no dia 20 de outubro de

cada ano.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na

data de sua publicação, revogando-se

a tei n' 9,432, de 04 de agosto de

2010.

às funcionárias o direito de

Art, 4" Ficarn as elnpl'estas públicas, as

autarquias e fundações proibidas tle

obrigátern as suas tmballradoras a utilizarern

vestilnenta que conflite cotn seu ct'edo

leligioso.
Paragrafo Unico: No caso das enrpresxs

ouc adotetn uniíbuncs que conltontt'tn cotn

o vestiário habitual da ttabalhadom, no que

conserve ao seu ct'edot' religioso, fica

LEI N'9.578/2011 - D.O.30.06.11

EMENTA: Altera a redaçlo do Art. l', dâ

Lei n'8.971,28 de agosto de 2008.

Art. 1'O AÍt. l', da Lei n' 8.971, de 28 de

vigorar com a

cam as empÍesas

x:Tf*'^'., ".'";
trabalhadoras a utilizarem vestimenta que

conflite com seu credo religioso".

Art. 2" Esta lei entra em v€gr nq data i! Jlq

LEI N" 8.971l 2008 - D.O. 28.08.08.

EMENTA: Estabelece nounas de

ploteçào à ctença religiosa da

rnullrer- no arnbiente tle trabalho. no

que tange ao seu vestuário.

Art. l" Ficarn as ernprosas públicas,

as autatquias e as fundações

proibidas de obrigatcrn as suas

trabalhadoras a utilizarern vestimenta
que conflite coll'l seu credo leligioso.

Art. 2" No caso das elnPresas que

adotetn unifortnes qtte confrontetn

colTl o vestuário habitual da
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usaretn vestitnentas de acotdo cotn sua

crença, desde que obselada a cor c o tecido

especitioado pela etnPresa.

trabalhadotz, no qlle conceme ao setl

credo leligioso, fica assegutado às

funcionárias o diteito dc usaretn

vestilnentas de acordo colll sua

crença, desde que observada a cor e o

tecido especificado pela etnplesa

Ari, 30 Esta lei entta ettt vigor na

PL N" 809/2021

Art,22O Conselho Estadual dos Direitos da

Mulher - CEDM, entidade vinculada à

Secretatia de Estado de Trabalho, Emprcgo

e Cidadania, teln pol' finalidade plomover,

en, ârnbito estadual, politicas que viseln

clirrinar a disclirninação da utulher,

assegumndo-lhe condições de libeldade e

igualdade de direitos, betn cotno sua plena

participagão nas atividades politicas,

econôtnicas e culhlais do Estado.

§ 2" O Conselho Estadual da Mulhet, no

ãxercício de suas atribuições, não está

sujeito a qtralquer subordinação hiel'ár'quica,

iniegrando-se na estrutulu da Secretafia de

Tlabalho, Emprego e Cidadania para fins de

suporte adrninistrativo, operacional e

financeiro, devendo consta[, Pam o

desempenho de suas funções, cotr a

disponibilidade de sewidot'es públicos, Atl'
23 Cornpete ao Conselho:

Art.25 § l" O Podet Público terá

repÍescntantes no Consellro indicados pelos

seguintes órgãos e entidadcs públicas: [ -

Secletatia de Estado de Trabalho, Etnptego

e Cidadania:

Art. 26 § l" A convocação do fórutn e sua

Ílnalidade seú fonnulada pela Sect'etaria de

Estado de Tmbalho, Etnprego e Cidadania,

atr-avés de edital publicado ern jornal oficial

e outros tneios de cotnunicação de

circulação estadual

LEr N'9.593/2011 - D.O. 20.07.11.

EMENTA: Altera dispositivos das Leis nn

6.512, de 06 de seternbro de 1994, no 7.813,

de 09 de dezembrc de 2002, nn 7.815, de 09

de dezembro de 2002, nn 7.816, de 09 de

dezembro de 2002, nn 7.817, de 09 de

dezembro de2002,no'7.928,de I I de julho de

2003, n' 8.534, de 31 de julho de 2006 e n'
9.291, de23 de dezembro de 2009 e dá outras

providências.

Art. 3'O caput e o § 2", do Art. 2', o inciso I,

§ l" do Art. 5', § l'do AÍ. 6o e o inciso VIII
ào Art. 10, da [.ei n'7.815, de 09 de

dezembro de2002, passam a vigorar com as

seguintes redações:

"Art. 2" O Conselho Estadual dos Direitos da

Mulher - CEDM, entidade vinculada à

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos

Humanos - SEJUDH/MT, tem por finalidade

promover, em ârnbito estadual, políticas que

visem eliminar a discriminação da mulher,

doJhe condições de liberdade e

de diteitos, bem como sua Plena

ão nas atividades Políticas,
as e culturais do Estado. (...)

O Conselho Estadual da Mulher, no exercício

de suas atribuigões, nào está sujeito a

qualquer subordinagão hienírquica,

integrando-se na estrutura da Secretaria de

Estado de Justiça e Direitos Humanos -

SEJUDH/MT Para fins de suporto

administrativo, opemcional e financeiro,

devendo constar, para o desempeúo de suas

funções, corn a disponibilidade de seruidoÍes

públicos.
Art.5'(...) § l'(...) I - Secretaria de Estado

de Justiça e Direitos Humanos

SEJUDH/MT; (...)

Art. 6" (...) (...) § l' A convocação do fórum e

sua finalidade seú formulada pela Secretaria

de Estado de Justiça e Direitos Humanos -
SEJUDIUMT, através de edital publicado em

jomal oficial e outÍos meios de comunicagão

de circulação estadual. (...)

Art. 10 (...) (...)
VIII - comunicar à Secretaria de Estado de

Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH/MT
o nome dos tnemblos do Conselho que não

estiverem paÍticipando das reuniões;

LEr N'7.815i2002 - D.O. 09,12.02.

EMENTA: DisPõe sobre o

Conselho Estadual dos Direitos da

Mulher - CEDM

(.,.) Àrt. 2o O Conselho Estadual dos

Direitos da Mulher - CEDM,
entidade vinculada à Secretaria de

Estado de Trabalho, EmPrego e

Cidadania, tem Por finalidade
promover, em ârnbito estadual,

políticas que visem eliminar a

discriminação da mulher,

assegurandoJhe condições de

liberdade e igualdade de direitos,

bem como sua plena participação nas

atividades políticas, econômicas e

culturais do Estado.

§ 2" O Conselho Estadual da Mulher,
no exercício de suas atribuições, não

está sujeito a qualquer subordinação

hierárquica, integrando-se na

estrutura da Secretaria de Trabalho'
Emprego e Cidadania Para fins de

supoÍte administrativo, operacional e

financeiro, devendo constar, Pal'a o

desetrpenlro de suas lunções, com a

disponibilidade de servidores

públicos

Àrt. 5" (...)

§ 1" O Poder Público terá

tepÍesentantes no Consellro indicados

pelos seguintes órgãos c entidades

públicas:
I - Secretaria de Estado de

Trabalho, Ernprego e Cidadarrial

ll - Secretaria de Estado de

Agricultura e Assuntos Fundiários;

lll - Secretat'ia de Estado de

Educação;
lV - Ministério Público do Estado de

Mato Closso; V - Procuradoria-Getal

do Estado de Mato Grosso;

V[ - Defensolia Pública do Estado dc

Mato Gtosso;

Vll - Delegacia EsPecializada de

Defesa da Mulherl
Ylll - Ássembléirt Legislativa do

Eslado de Malo Grosso. ( )t\ í)":\!tlt)

l)(l(t l,t't n" r/.2,\,\ rÁ' )-'r'lt r'ia-Ltttl't't

Ârt.6'peitado o disPosto no § 8'do
artiso anterior. § l'A convocagão do

fónim " 
.uâ finalidade seú

formulada Pela Secretaria de

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

Edificio Dante Martins dc Oliveira

Sala 204 - 2" Piso

Secretaria Parlatlentar da Mesa Diretora

Núcleo Social

E-rnail: nLtc lcosocia l(rt)it l.rtrL.l:or. lrr

(6s) 33 I 3-6e08

(65) 33 I 3-6909

(65) 33 I 3-691 5
L Í\4 r'{



ALMT'
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z\N'll'Âlto À cnlnnç,\, Âo ,,\l)ol,ltlscllN'l'llli ''\o ll)oso'

Estado de Trabalho, EmPrego e

Cidadania, através de edital

publicado em jomal oficial e outros

meios de comunicação de circulagão

estadual.

Art.10 Cabeú ao Presidente do

Conselho:
VIII - cornunicar à Secretaria de

Estado de Trabalho EmPrego e

Cidadania os metnbros do Conselho
que não estiverem participando das

reunroesl

Nota-se que apesar da boa intengão do autor em consolidar as leis

em beneficio da pesquisa e coúecimento, a forma com que a proposta foi

apresentad a geÍará efeito contrário, a aglomeração de temas referentes à

Saúde, Segurança, Educação e Direitos Humanos, prejudicará a consulta

legislativa a quem interessar, assim como a desatualízaçáo das normas

elencadas que acabará causando confusão e mais transtornos para a coffeta

compreensão quanto aos direitos assegurados'

Outrossim, o autor apresentou nos artigos 35 e 36' inovações

legislativas no que tange a instituição do "Programo Rede de Proteçdo à

Mão Mato-grossense", e "Programa de Orientação em Saúde e

Atendimento Social à Gravidez Precoce", respectivamente, inverbis:

os seguintes objetivos:
I - p-restar ut..rdirn"nto de qualidade a gestante e ao recém-nascido a

partir do pré-natal;

it - prioiiru, a internação regionalizada para o parto, devendo- a

g"rturt" ser informada com antecedência em qual unidade hospitalar

regionalmente a rede as ial e

ns de Permitir a regulação IV -
Itnanciiramente os munic rede

assistencial;
V - outros estabelecidos em portaria regulamentadora do Programa'

Art. 36 Autoriza o Poder Execut "Programa
de Orientação em Saúde e à Gravidez

Precoce", pára atender mulheres (21) anos de

her, gravidez, Parto,
direitos do nascituro

e outros assuntos de

interesse das gestantes e seus familiares;
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II - buscar estimular e apoiar tecnica e financeiramente os municípios

na construção de parceria com o Estado, dando eficâcia ao Programa;

III-promoveradiscussãoreflexivaeaçõesmultilateraisentreos
orgãos públicos e entidades privadas participantes do Programa;

IVp.o,nou..oencaminhamentosocialdosgestantesemães
atendidàs a projetos e órgãos que proporcionem educação' instrução

profltssional,assistênciaàsaúde,assistêuciasocialeoutros;
V-outrosestabelecidosnaregulamentaçãoeimplantaçãodo
Programa.

Em breve pesquisa no site da ALMT, foi localizada a Lei. no

1l.43O12OZ1 que "Institui a Política Estadual de Prevenção e Atendimento à

Gravidez na Infância, Adolescência e Juventude", esta lei disciplina erl seu

artigo 3. os objetivos da Politica Estadual de Prevenção e Atendimento à

Gravidez na Infância, objetivos estes idênticos aos listados pelo artigo 36,

alhures, da ProPosta em tela.

Por fim, cumpre ressaltar que o Regimento Interno desta casa de

Leis em seu artigo 305, dispõe que a competência para analise de Projeto de

Lei de consolidações e de cornissão Especial, conforme exposto:

Art. 305 Os projetos de Códigos, Leis Orgânicas' Leis

Complementares, Éstatutos e Consolidações, depois de considerados

objetodedeliberação,serãodisponibilizadoparaosGabinetesdos
DePutados Por meios eletrônicos'
ParágrafoúnicoAseguir,aMesanomeará,emcomumacordocotn
as Lúeranças partidárias, comissão Especial para manifestar-se

sobre a matéria, no que concerne ao mérito e à sua conveniência'

Portanto, pode-se concluir que apesar da louvável intenção da

iniciativa apresentada, a qual visa garantir ao cidadão maior compreensão

das leis, e facilidade de consulta, a foma com que a mesma foi apresentada

geraúL efeito contrário. A aglorneração de temas diversos, a desatualizaçáo

das nonnas clencadas, a inovação legislativa pretendida, a inobservância das

regras de consolidação legislativa, causará mais transtornos e insegurança

jurídica do que beneficios aos destinatários e a quem tenha interesse de

consulta e Pesquisa.

Diantedoexposto,quantoaomérito,naComiSSãodeDireitos
Humanos, Defesa dos Direitos da Mulher, cidadania e Amparo à criança,

ao Adolescente e ao Idoso, manifestamo-nos pela rejeição do Projeto de

Lei (pL) n" 80912021, de autoria do Deputado WILSON SANTOS, lido na

55^ Sessão Ordinária, em 09 109 12021'

É o parecer.
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III _ VOTO DO RELATOR:

PROPOSIÇAO N"

1r1,80912021 062312{l2t 062312021

Referente ao Projeto de Lei (PL) n' 80912021, de

WILSON SANTOS, que o "Consolida a legislação

mulher e dá outras providências".

autoria do deputado

estadual referente à

a

Cabe a esta Comissão analisar o projeto apenas sob o enfoque da

oportunidade, conveniência e relevância social. O referido Projeto de Lei

trata daconsolidação das leis referente à mulher no Estado de Mato Grosso,

ocorre que apesar da louvável intenção da iniciativa apresentada, a qual

visa garantir ao cidadão maior compreensão das leis, e facilidade de

consulta, a forma com que a mesma foi apresentada gerarâ efeito contrário.

A aglomeração de temas diversos, a desatualização das norÍnas elencadas, a

inovação legislativa pretendida, a inobservância das regras de consolidação

legislativa, causará mais transtomos e insegurança jurídica do que

beneficios aos destinatários e a quem teúa interesse de consulta e

pesquisa.

Quanto ao 4q14!!g, posiciono-me pela rejeição do presente

PROJETO DE LEI (PL) N" 80912021, de autoria do Deputado wILSoN
SANTOS,lido na lido na 55o Sessão Ordinária, em09l09l2O2l.

I revonavEl.
vOTo RELATOR: REJEIÇÃO.

E pnnIuDICIDADE - ARQUIVo.
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