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PROJETO DE LEI N" rc t9

Instítuí o "Semono Estoduql de

Prevençõo do Grovídez no ÁdolescêncÍo"

gue dispõe sobre polítícos públicos gue

prevínom c Arovidez no odolescêncio e

dó outros providêncios.

A ASSE,IABLEIÁ LE6I5LÁTIVÁ DO ESTÁDO DO Á,IAÁZONAs

DECRETÁ:

Art. 1o. Ficq insti,fuÍd'o s Semono Estoduol de Prevençõo de Grovidez no,

Adolescêncio, o'ser realizodo, concomitontemente, com o Semono Nocionol

dePrevençõo do, Gravidez no Ádolescêncio, entre semono que incluir o dio 1"

de f evereíno.

Art. 2o. A Semono Estoduol de Prevençõo de Grovidez no Adolescê,ncia,

tem como objetivos:

I - o íncremento e o promoçõo de qtívidqdes de caróter prevenïivo e

educotivo, q serem desenvolvidos, em conjunto com o poder público e

orgonizoções do sociedqde civil;

II - fomenïar o crioção de políticos púbícos voltqdos poro a prevençõo do

gravidez nq qdolescâncío, coordenodos, pelo Secretorio de Estodo do Açõo

Sociol do Amozonos; o Juizodo do Infâncio e do Juventude, do TJAM; e

Organizações do Sociedode Civil envolvidos com o temo;
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III - o disseminoçõo de informoções gue contríbuom porq o reduçõo do

gravidezp?ecoce no Estodo do Amozonos.

Árt. 30. Duronte o ref erido semono serão promovidos otívídodes que visem

omplior o conhecimento e o sensibilizoçõo sobre q prevençõo de grovidez no

odolescâncio, tois como polestros, seminórios e otívidodes lúdicqs, denlre
outrqs.

Art. 40. As oções voltodos poro o prevençõo do gravidez no qdolescência,

não devem ficor restritos openos ò Semono, oro instituído, mos deve se

protroír no tempo, otrqvés de políticos públíco,s, de caráter permonente, de

esclqrecimentos, notqdomente, nos escolos públicos e porticulores do

Estodo do Ámozonos.

Art. 50. Esto lei entrq em vigor no dotq de suo publicoçõo

JU5TTFICATTV A

No diq 03 (trâs) de joneíro de 2OL9, o Congresso

Nocionql decretou e o Presidenïe do Repúblico, soncionou, o ocréscimo do

qrt. 80-Á, ò Lei n" 8.0ó9, de 13 de julho de t99O (Estotuto do Crionçq e do

Adolescente), poro instituir o Semonq Nocionol de Prevençõo do Grovidez ns

Adolescânciq.

frmqnodos q essq ideio e comp?eendendo o grovidode

do ïemq, esto Coso Legislotivo, institui, concomi'fsnlemenïe, q Semono

Estqduql de Prevençõo de Gravidez no Adolescâncio, notodomente, por ser

um temo que urge do implemenlo de políticos públicos, que ponho termo q

esïa mazelo sociol , recorcente, em nosso Estodo.
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Relotório de orgonízoções de soúde (OPASIMS,

uNrcEF, UNFPÁ), publicodo em 2018, mostro gue o toxo brosileiro de

grdvidez no odolescêncío ê de 68,4 noscímentos, poro codo l.ooo

odolescentes e estó ocimo do médÍo lotíno-omericono e coríbenho, gue

registrom o segundo moíor tqxo de gravidez odolescente no mundo, sendo

superodo openos pela África.

E inegóvel gue o decisõo de ter um 6ebâ,, á considerodo

o móximo de demonstroçõo de omor em um relocionomento. Porém, nem

sempre o geração de umo novq vidq é plonejod a. E oí que surge a grovidez

indesejodo. O resultodo de um estudo com!2 mil mulheres de todo o poís,

realizodo pelo site 'Trocondo Frqldos', constqtou gue o Ámqzonos é o eslado

compeõo de gnovídez i'ndesejodo: 67% das gestontes declorqrqm nõo ter

plonejodo conceber um bebê.

A ossistente sociql Ádriono Neves lembrq que umcr

gravidez indesejodo, príncipolmente no odolescêncio, pode af etor o convívio

fomilior e sociol. "A grovidez chega o ser indesejodo no lor, com os pois. A

primeiro bonreiro que elo encontrq é, den'fro de cqsq. fsso interf ere no vido

ocodâmico tqmbém, porgue o gestonte pqsso q nõo quere? mqis ir porq cl

escolq, muítqs vezes, por vergonhq. Enïõo, nõo ter a reSeição dq fomílio é

muito importonte. Mos tqmbám ocorce o contrório: elq tem opoio nq escolo e

nõo tem em coso", comentou.

Segundo estudos de Regístro Civil, realizado pelaTBGE,

olerto pqrcÌ o oumento de números odolescenÌes, com menos de 15 (quínze)
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qnos, gue tiverom filhos no Amozonqs. Aumentou em 50,3% (cinguento

virgulo trâs por cento), o numero de mulheresmeno?es de 15 (quinze) onos

que se tornorom mões, de ?OtO s 2014, no Amozonos. De ocordo com o

Pesguíso do Registro Civil 2014, do fnstituto Brosileiro de Geogrofío e

Estqtístico (IBGE), forom 640 adolescentes gróvidos em 2QL0 e 962, em

2o!4, e esse número só oumento, por isso, urge o instituiçõo dasto semonq,

com f ins à implementoçõo de políticos públicos gue amenizem esto mqzelo

sociol gue ossolo o odolescê,ncia no Estodo do Amozonqs.

PLENARIO RUY DE AR,AÚJO DA A55EMBLEIA LEGTSLATTVA DO

ESTADO DO AMAZONÁS, EM FEVEREIRO DE 2OT9

Deputodo Dro. Moyoro Pínheíro Reis - PP

2" Vice PresidenÌe
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