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Exmo. Senhor 

JOECIR BERNARD! 

Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

Os vereadores infra-assinados, Claudemir Zanco - PDT, Marines Boff 

Gerhardt - PSDB, Moacir Gregolin - MDB, Rodrigo José Correia - PSC e Ronalce 

Moacir Dalchiavan - PP, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresentam 

para a apreciação do douto plenário e solicitam o apoio dos nobres pares para a 

aprovação do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI Nº JOL /2018 

Institui a Semana de Incentivo ao Parto Normal e 

Humanizado no município de Pato Branco e dá 

outras providências. 

Art. 1° Fica instituída no Município de Pato Branco a Semana de Incentivo 

ao Parlo Normal e Humanizado, a ser comemorada anualmente no mês de maio, em 

alusão ao Dia das Mães. 

Art. 2° Durante o mês de maio, a Secretaria de Saúde promoverá 

palestras, divulgação de material informativo impresso e/ou audiovisual, entre outras 

ações de conscientização em espaços públicos, podendo contar com a participação 

voluntária de profissionais de medicina, enfermagem, psicologia, serviço social, 

educação, doulas entre outras áreas do Poder Público, entidades públicas e privadas e a 

população de modo geral, com o objetivo de: 

1 - orientar a população do município sobre direitos das gestantes e do 

nascituro, inclusive quanto ao de escolha quanto ao tipo de parto, de acordo com a saúde 

da mãe e do bebê; 

li - expor e debater as garantias constitucionais do direito à vida, à saúde, 

à proteção da maternidade e à assistência humanizada ao parto; 
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111 - conscientizar os profissionais de saúde e a população sobre os 

benefícios do parto normal e a importância do parto humanizado, bem como as práticas e 

condu tas que caracterizam o parto humanizado. 

Art. 3° Fica a "Semana de Incentivo ao Parto Normal e Humanizado" 

inclusa no Calendário Oficia l de Eventos do Município de Pato Branco, Paraná. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Pato Branco, 5 de junho de 2018. 

~f~~ 
Proponente 

r.? crl x, f'\ô ~
R~ :JoQé Correia - PSC 

Proponente 
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Ronalce Moacir Dalc~iavan - PP 
'\ 

Proponente 
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Justificativa 

O parto humanizado, mais que um benefício, é um direito da mulher. A 

humanização compreende pelo menos dois aspectos fundamentais. O primeiro diz 

respeito à convicção de que é dever das unidades de saúde receber com dignidade a 

mulher, seus familiares e o recém nascido. Isto requer atitude ética e solidária por parte 

dos profissionais de saúde e a organização da instituição de modo a criar um ambiente 

acolhedor e a instituir rotinas hospi talares que rompam com o tradicional isolamento 

imposto à mulher. 

O outro se refere à adoção de medidas e procedimentos sabidamente benéficos 

para o acompanhamento do parto e do nascimento, evitando práticas intervencionistas 

desnecessárias, que embora tradicionalmente realizadas não beneficiam a mulher nem o 

recém nascido, e que com frequência acarretam maiores riscos para ambos. 

Atualmente, o Brasil é o país campeão de cirurgias cesarianas no mundo. Na rede 

particular de saúde, 82% dos bebês nascem assim e na pública, 37%. Isto é mais que o 

dobro da estimativa aceita pela Organização Mundial de Saúde, que é de 15%. 

Além da diminuição de riscos da cirurgia com o parto normal, há de sal ientar as 

vantagens que ocorreriam para o Sistema de Saúde, o qual teria uma significativa 

redução nos custos, haja vista a diminuição das intervenções médicas e do tempo de 

internação das mães e dos bebês, garantindo assim um volume muito menor de 

medicações e analgesia epidural a serem aplicadas. 

Retirar a mulher de seu "sofrimento" e "acelerar" o parto através de medicações e 

de manobras técnicas ou cirúrgicas é uma tarefa nobre e importan te da Medicina. É óbvio 

que muitas vezes, complicações na hora do parto exigem uma intervenção cirúrgica para 

garantir a vida da mãe e do bebê. Porém, em várias outras situações não há a 

necessidade de tais intervenções, mas, para acelerar o processo, passa-se por cima da 

vontade da mãe, impedindo que esta dê a luz da forma que sempre sonhou. 

Importante ressaltar que a humanização no parto não significa que o parto deva 

ocorrer sempre de forma natural, mas que a vontade da mãe seja respeitada. Muitas 

vezes, a vontade da mulher é que o parto seja realizado através de uma cirurgia 

cesariana, nem sempre a mulher deseja um parto normal. E é neste contexto que entra a 

importância da humanização no parto: respeitar a vontade da mulher e não a vontade do 

médico ou da equipe de saúde, levando sempre em consideração, obviamente, as 

condições físicas e de saúde da mãe e do bebê neste momento. 
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Desse modo, buscando valorizar este momento tão importante que é dar a luz, é 

que contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto em questão, 

garantindo assi mais um direito às mulheres de nosso município. 

PDT 
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(!)~ Rua Arariboia, 491 - Centro -

Proponente 

Fone: (46) 3272-1500 

~~ 
Proponente 

Q~t"-t x_tQQ ~ 
R~ ~Correia - PSC 

Proponente 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, abaixo assinado, conforme 

estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo 

Municipal, o projeto de --""'{1_i~- __._\ """'k -=-:.._;:j,,...,o...e..o;!'"-l("""J. ....... O ...... J--.·8...,.-________ _ 

Pato Branco, --'-fM:..B .j..l../o-4f..~"-4-/~zoloo<..l-l.1 R~· _________ _ 

Ji&,.1.m. íii!P 0.tJJi.n , ..-i-J
Ma rines Boff G1ràr(fft ~: f>SDBL 

Presidente 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 101/2018 

Autor: Marines Boff Gerhardt - PSDB, Rodrigo José Correia - PSC, Claudemir 
Zanco - PDT, Moacir Gregolin - PMDB e Ronalce Moacir Dalchiavon - PP 
Relator: Carlinho Antonio Polazzo - PROS 
Súmula: Institui a Semana de Incentivo ao Parto Normal e Humanizado no 
município de Pato Branco, Parana e da outras providencias. 

RELATÓRIO D 
"T,.I 5ít 

Através do Projeto em análise, os Vereadores proponentes buscam o apoio (\Íps~ 
R ~ 

nobres pares para aprovação do projeto de lei que Institui a Semana de lncentivo~o~ 
~ 

Parto Normal e Humanizado no município de Pato Branco, Parana e da out~sr> 

providencias. 
..... !fi ,, 

:!'; 

Em sua justificativa os proponentes enaltecem a importancia da maté~, ~ 

~ ~ afirmando que trará muitos benefícios a saúde da mulher. 
tp ;8 

'.;;~ 
ANÁLISE ! ~ 
Trata-se de uma iniciativa muito importante para a saúde da mulher e bo be~, 

pois fará com que o poder publico trabalhe durante uma semana, a questap relativa ~ 
parto normal e humanizado. 

O projeto esta revestido de interesse publico, razao pela qual somos 

amplamente favoraveis a sua tramitacao e aprovacao. 

VOTO DO RELATOR 

Considerando a análise anteriormente exposta, onde está evidente os benefícios 

e alcance social deste projeto de lei além de que, do ponto de vista e ótica de justiça e 

redação não existem óbices a sua tramitação e aprovação, opino favoravelmente a 

tramitação, bem como a aprovação do presente projeto de lei. 

Assim, diante das alegações e considerações apresentadas, opto por exarar 

PARECER FAVORÁVEL, a regular tramitação e aprovação da presente matéria. 
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É o parecer, SMJ. 

Pato Branco, 28 de junho de 2018. 

Carlinho Antonio 

Relator 

~(_Q..~~ 
Rodrigo José Correia - PSC 

Membro 

· ~ 
Ronalce Moacir Dalc avan - PP 

Membro 

~flt#~ 
Presidente 

Membro 
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COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, abaixo assinado, conforme 

estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo 

Municipal, o projeto de Qo; u_"2- ·VQ.\ la2t<S 

Pato Branco, 01.\\o;:i\"zofS 
' 

<~~fcV~, >, UL 
\~ricio Preis de Mello - PSD 

Presidente 
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COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARECER: Projeto de Lei nº 101/2018. 

SÚMULA: Institui a Semana de Incentivo ao Parto Normal e Humanizado no Município 
de Pato Branco e dá outras providências. 

Autores: Vereadores Claudemir Zanco - PDT, Marinês Boff Gerhardt - PSDB, 
Moacir Gregolin - MDB, Rodrigo José Correia - PSC e Ronalce Moacir 
Dalchiavan - PP. 

Pretendem os autores do projeto de lei em tela, os vereadores 
Claudemir Zanco - PDT, Marinês Boff Gerhardt - PSDB, Moacir Gregolin - PMDB, 
Rodrigo José Correia - PSC e Ronalce Moacir Dalchiavan - PP, através desta 
proposição, a Semana de Incentivo ao Parto Normal e Humanizado no Município de 
Pato Branco e dá outras providências. 

Fica instituída no Município de Pato Branco a Semana de Incentivo 
ao Parlo Normal e Humanizado, a ser comemorada anualmente no mês de maio, 
em alusão ao Dia das Mães. 

A intenção dos legisladores, conforme justificativa é que o Projeto de Lei 
em questão visa que O parto humanizado, mais que um benefício, é um direito da 
mulher. A humanização compreende pelo menos dois aspectos fundamentais. O 
primeiro diz respeito à convicção de que é dever das unidades de saúde receber com 
dignidade a mulher, seus familiares e o recém-nascido. Isto requer atitude ética e 
solidária por parte dos profissionais de saúde e a organização da instituição de modo a 
criar um ambiente acolhedor e a instituir rotinas hospitalares que rompam com o 
tradicional isolamento imposto à mulher. 

O outro se refere à adoção de medidas e procedimentos sabidamente 
benéficos para o acompanhamento do parto e do nascimento, evitando práticas 
intervencionistas desnecessárias, que embora tradicionalmente realizadas não 
beneficiem a mulher nem o recém-nascido, e que com frequência acarretam maiores 
riscos para ambos. 

Considerando que a matéria tem interesse público optamos por 
exarar PARECER FAVORÁVEL à sua tramitação e aprovação. 

Nestes termos, pedem deferimento. 
Pato Branco, 09 de julho de 2018. 

Presidente 

Vilmar Maccari - PDT 
Membro - Relator 
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