
Projeto de Lei nº 014/2021, 
de 29 de Março de 2021. 

 
 

Dispõe sobre: "Institui, no Calendário Oficial do 
Município de Regente Feijó-SP, o Dia do Nascituro, e 
dá outras providências". 

 
 
Autoria:- Vereador Ilcemir Scarabelli. 
 
Art. 1º Fica instituído, no Calendário Oficial do Município o Dia do 
Nascituro, a ser comemorado anualmente no dia 08 de outubro.  
 
Parágrafo Único - Para os efeitos desta Lei considera-se nascituro 
aquele que tem vida intrauterina.  
 
Art. 2º No Dia do Nascituro o Município, por meio do órgão competente, 
poderá divulgar o evento e promover palestras, seminários e demais 
eventos alusivos à data nas escolas, nas associações de pais e 
professores e nas demais entidades da sociedade civil organizada do 
Município.  
 
Art. 3º As escolas da rede pública e privada do Município serão 
incentivadas a abordarem, junto aos seus alunos, o tema "o direito do 
nascituro à vida" em palestras, trabalhos escolares e atividades 
similares.  
 
Art. 4º Para a consecução dos objetivos desta lei, o Poder Executivo 
poderá buscar a colaboração de entidades que tenham por objetivo lutar 
pelo direito à vida dos nascituros em quaisquer circunstâncias. 
 
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 
 

Plenário “Pres. Gilberto Malacrida”, 29 de Março de 2021. 
 
 



Vereador Ilcemir Scarabelli 
 
 

Justificativa ao Projeto de Lei nº 014/2021: 
 
 
 

Nobres Pares: 
 
A propositura em referência é clara em todos os sentidos. 
 
Todavia, nunca é demais ressaltar que o objetivo da comemoração 

anual (ora indicada) será conscientizar a população local sobre o direito 
à vida desde a concepção e gerar uma reflexão sobre as consequências 
do aborto para a sociedade. 

 
Em se tratando de uma questão humanitária e de suma 

importância para toda a comunidade com vistas a garantia do direito a 
vida e, assim, considerando a evidente crise pandêmica (sem 
precedentes) que assola o mundo todo é que contamos com o aval e 
apoio dos nobres Edis com intuito de aprovar a presente matéria que 
julgamos de extrema relevância ao próprio desenvolvimento da 
sociedade. 

 
Na oportunidade nos colocamos a disposição para maiores 

esclarecimentos, acaso necessário. 
 
 

Plenário “Pres. Gilberto Malacrida”, 29 de Março de 2021. 
 
 
 
 
 

Vereador Ilcemir Scarabelli 


