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Senhor Presidente,

Com amparo no caput do art. 67 da Constituigdo Estadual, submeto d elevada

apreciag6o dessa urrgritu Assembleia Legislativa, por interm6dio de Vossa Excel6ncia, o

projeto de lei que Dispde sobre a obrigatoriedade d1 os estabelecimentos de saude e de
^asiistcncia 

sociil, sediidos no Estado de Mato Grosso do Sul, notificarem d Polfcia Civil sobre

o acolhimento de pessoas sem identificaqdo no dmbito de suas dependAncias'

O projeto de lei, que ora se encaminha, tem por finalidade concrettzar no

territorio sul-mato-g.rr.nr. o propto do Minist6rio da Justiga e Seguranga Priblica, o qual visa

a identificu, p.rroi, vivas, slm contato com a familia e que desconheqam sua pr6pria

identidade, com objetivo de solucionar desaparecimentos, de possibilitar reencontros com

familiares, al6m de plomover a conviv6ncia familiar e comunit6ria.

Nesse contexto, cumpre esclarecer que a identificagdo de pessoas intemadas em

hospitais ou acolhidas em instituigOes assistenciais ser6 volunt6ria, mediante manifestagao

.*pi.rru, e ter6 naturezacivil,,utilizando de todas as t6cnicas disponiveis para essa finalidade,

inclusive a coleta de DNA (Acido Desoxiribonucleico), para insergdo em banco de dados

pirblicos.

Ressalta-se que o material gendtico coletado ser6 utilizado, exclusivamente, para

fins de identificagdo, 
" 

,...b.r6 tratamento separado de outros materiais gendticos'

para tanto, todos os estabelecimentos de satrde e de assistOncia social s6o

obrigados a informar d poiicia civil o ingresso ou o cadastro de pessoas vivas sem identificagSo

no dmbito de suas dePend6ncias.

Sdo essas, Senhor Presidente, as raz6es que me levam a submeter ir consideragdo

desse parlamento Estadual o anexo projeto de lei, contando com a imprescindivel aquiescdncia

de seus nobres Pares para a sua aprovagdo'

Atenciosamente,

,!.f€q*.-&:.s, ,, 
\1\ -. *--._ ___

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado

A Sua Excel0ncia o Senhor

Deputado PAULO JOSE ARAUJO C(

Presidente da Assembleia Legislativa
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PROJETO DE LEI

Dispde sobre a obrigatoriedade de os

estabelecimentos de saude e de assisftncia
social, sediados no Estado de Mato Grosso do

Sul, notificarent d Pol[cia Civil sobre o

acolhimento de pessoas sem identificagdo no

dmbito de suas depend€ncias.

oGOVERNADORDoESTADODEMATOGRoSSoDoSUL.
Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Os estabelecimentos de sairde e de assist0ncia social, sediados no Estado

de Mato Grosso do Sul, que admitam pessoas, sob qualquer pretexto, sdo obrigados a notificar

d policia Civil, sob pena de responsabilidade, o ingresso ou o cadastro de pessoas sem

identificagdo no Ambito de suas depend6ncias.

Art.2o Para fins do disposto no art. io desta Lei, consideram-se:

I - estabelecimentos de sairde e de assistdncia social: hospitais, clinicas e

albergues, pfblicos ou privados, entidades religiosas, comunidades alternativas e demais

sociedades ou instituig6es ;

II - pessoas sem identificagdo: aquelas que, por qualquer motivo, n6o sdo capazes

de especificar fielmente seus dados pessoais, para determinagdo plena de suas identidades.

Art. 3" A identificagdo de pessoas acolhidas nos termos desta Lei e voluntdria,

mediante manifestagao expressa, tem tatureza civil, e pode utilizar de todas as t6cnicas

disponiveis para essa finalidade, inclusive coleta de DNA (Acido Desoxirribonucleico), para

inslrgdo .*bur"o de dados pirblicos, visando a promover o encontro de pessoas desaparecidas

com seus familiares.

Par6grafo irnico. O material gen6tico coletado ser6 utilizado, exclusivamente,

para fins de identifrcagdo e receber6 tratamento separado de outros materiais gendticos.

Art. 4" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo'
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