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Projeto de Lei "" |;61 | zoLs
Autor: Deputado Carlinhos Bessa

lNTITUl o "Dia Estadual da Parteira" no Estado do

Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1" Fica instituído o Dia Estadual da Parteira, a ser comemorado, anualmente, no

dia 05 de maio, no Estado do Amazonas.

$1". A aludida data passa a integrar o calendário oficial de eventos do Estado do

Amazonas.

52". Para Efeitos desta Lei e em conformidade com a qualificação da CBO (Classificação

Brasileira de Ocupações), código 5L5i--L5, na qual indica a "Parteira Leiga" sendo suas

sinônimas as nomenclaturas de "Assistente de Parto", "Parteira" e "Parteira Prática".

Art.2" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O Dia lnternacional da Parteira, dia 05 de maio, instituído em 1991 pela

Organização Mundial de Saúde (OMS), na qual homenageia e sublinha o trabalho

desempenhado pelas parteiras no cuidado prestado às mulheres e à vida humana.

Com isto, venho propor este presente Projeto de Lei para homenagear

esta profissão secular, assim, estabelecendo o "Dia Estadual da Parteira", no âmbito do

Estado do Amazonas, para ser comemorado no mesmo dia em que se comemora o

"Dia lnternacional da Parteira", dia 05 de maio.

Ressalto, ainda, sobre a importância das parteiras, estas que são

responsáveis diariamente para o milagre do nascimento e para o bem-estar de milhões

de mães e de crianças pelo mundo.

Devendo, assim, relembrar nesta data das parteiras que foram em

inúmeros casos a primeira pessoa com qual o ser humano teve contato em sua vida.

Jamais podemos confundir as doulas que possuem como código na

Classificação Brasileira de Ocupações o n" 3221-35, com as parteiras que possuem o

código na Classificação Brasileira de Ocupações sob o n" 5151-15. Considerando que a

Classificação Brasileira de Ocupações é regulada pelo Ministério do Trabalho.

Diante do exposto, conto com o apoio dos Nobres Pares para a

aprovação da presente propositura.
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