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COMISSÃO PERMANENTEDE DIRElTOS DA MULHER, DA
CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E Do IDOSO VÍTIMA DE VIOLENCIA

PARECERNº (21 2

Projeto de Lei nº 110/19
AUTOR: Vereador Marcos Papa
PARECER: Favorável, sem apresentação de emendas
EMENTA: ESTABELECE DIRETRIZES PARA o FUNCIONAMENTO DE CENTROS DE PAR TOS NCRMAL L'

CASAS DE PARTO, PARA O ATENDIMENTO A MULHER NO PERÍODO GRAV/DICO PUERPERAL E DÁ

OUTRAS PROVIDENCIAS.

RELATORA: Gláucia Berenice

RELATÓRIO

Conforme disposição regimental (artigo 79), o projeto veio a esta Comissão.

A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do vereador Narcos Pape, sob
a forma de projeto de lei, tendo por Objetivo estabelecer diretrizes no funcionamento de Ce Tiros ele

Partos Normal e Casa de Parto.

No art. 1 Diretrizes será para atuação complementar as unidades de saúde existeiles &

organização no sentido de promover o acesso ao atendimento humanizado.

O art, 2 definição de Centro de parto Normal e Casa de Parto.

O art. 3 estabelece quais são as diretrizes em 13 Incisos, tais como preparação ca gestante COIT

atividades educativas, permitir a presença da doula, garantias a gestante e ao recemfnascidn, seguir
orientações do Plano de Parto com as recomendações do Ministério da saúde e outros.

O art.4º e 7º— prevê a regulamentação pelo Executivo e fixa a vigência da lei.

Na justificativa acostada ao projeto, entre outras, argumenta O autor: “Nesse sevtitlo, a
ampliação do atendimento humanizado e integral à saúde das gestantes via Centros de Parto A'o'mai &

Casas de Parto tem potencial de oferecer o acesso à saúde de qualidade de forma ampla, Esso
melhoria do serviço público se viabiliza tanto para as gestantes de riSca habitual, com acesso ao lia/EG
humanizada em Centros de Parto Normal, quanto às gestantes que não compõem esse grupo, tendo
em vista a redução da demanda das estruturas hospitalares das maternidades, Nesse Sentido, ressaltrr
se que a garantia dessas unidades não tem como objetivo substituir 0 trabalho dos Maternidades. cqu
acompanhamento e intervenção médica são necessários para gestações que apresentem rivers
elevados de complexidade ou intercorrências. Trata-se, portanto, do acesso de quem pieriso à
assistência que precisa. ”
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É o relatório.

PARECER

Cabe a esta Comissão a apreciação do mérito da Proposição 1a área de sl.;icompetência. O Projeto de Lei em análise pretende instituir diretrizes no funcronamento de Centro,—'.Partos Normal, atuando nas unidades de saúde e ampliação de acesso para a o atendimento à mulheno periodo gravídico puerperal, visando garantir a instalação de novos centros de parto lio—mai ecasas de parto.

No termos do Art. 79, do Regimento interno, no que compete a esse Comissão, opresente PL, trata de garantir o atendimento humanizado e integral á saúde das gestantes e dorecémfnascido, uma ampliação importante e necessária para o bem estar da saúde ca mulher emnosso município. Daí a importância desse projeto de lei.

Segundo parecer da COMISSÃO DE DIREITOS DA MULHER, DA CRIANÇA, DOADOLESCENTE E DO IDOSO VÍTIMA DE VIOLÉNCIA desta Casa Legislativa, o projeto não encontraimpedimentos a aprovação, sendo entendimento, estar o projeto apto à votação.

Portanto, pela relevância e importância do presente Projeto de Lei, exaramos parecerFAVORÁVEL a aprovação do projeto em plenário

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2019,
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