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Matéria: Projeto DE LEt N.448/2019

"ESTABELECE a implantação de cursos
direcionados à mulher gestante sobre

cuidados e atendimentos emergenciais a

crianças de zero a seis anos na rede

hospitalar pública do Estado do Amazonas. "

Autoria: Deputado (a) JOANA D'ARC

Relator: Deputado BELARMINO LINS

I _ RELATÓNIO

Vem a esta Comissäo para exame e parecer de admissibilidade, o Projeto de Lei n.

44812019, de autoria da deputada Joana D'Arc, que tem por finalidade estabelecer a

implantaçäo de cursos direcionados à mulher gestante sobre cuidados e atendimentos

emergenciais a crianças de zero a seis anos na rede hospitalar pública do Estado do

Amazonas.

Esta proposição tramitou na forma regimental sem interposição de emendas

Designado Relator, nos termos regimentais, passo a emitir Parecer

E o relatóri
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n - FUNDAMENTAçÃo

A iniciativa da Depu tada Joana D'Arc que tem por ES tabelecer a
implantação de cursos direcionados à mulher gestante sobre cuidados e atendimentos

emergenciais a crianças de zero a seis anos na rede hospitalar pública do Estado do

Amazonas.

Entendo que o projeto em análise é de grande importância para a sociedade

amazonense e, conforme explica a autora em sua justificativa, tais direitos devem ser

assegurados mediante políticas públicas que auxiliam e informam às mäes sobre os

cuidados essenciais com a própria gestaçäo e com a criança nos primeiros anos de vida,

garantindo-lhes saúde e desenvolvimento psicoemocional, capaz de afastá-los das

constantes causas de doenças e distúrbios que lotam as clínicas médicas.

lmportante destacar que a gravidez traz múltiplas exigências, ocasionando a

vivencia de um período de adaptação ou reorganizaçäo corporal, bioquímica, hormonal,

familiar e social e atençäo obstétrica deve ter como ponto central a qualidade e a

humanizaçäo. Portanto, é dever dos serviços e profissionais da saúde acolher com

dignidade a mulher e o recém-nascido, enfocando-os como sujeitos de direitos.

Do ponto de vista da admissibilidade jurídica entendo que o projeto se encontra em

harmonia com a Constituiçäo Federal, senäo vejamos:

Art. 23. E contpetência contunt da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuíclar da suúde e assistência pública, da proteção e

garantia das pessoas portadoras de deJìciência;

Em complemento ao acima exposto, a jurista Nathália Masson explica em sua obra

que o Estado é, pois, o protagonista dos deveres relacionados à saúde, sendo esta uma

uiçao

ç
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atividade de prestação obrigatória e solidária entre os entes

D.F. e Municípios).
, Estados,

ilr - voTo

Pelo exposto, e por näo existir óbice constitucional, manifesto-me FAVORÁVEL

ao Projeto de Lei n.44812019.

s.R. DA coMlssÃo DE coNSTlTUtçAo, JUSTTçA E REDAÇAo, da Assembteia
Legislativa do Estado do Amazonas, em aus, 05 de fevereiro de 2020

Deputado BELARMINO LIN
Relator
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