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ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
ESTADO DE GoIÁs

PROJETO DE LEI N°

14'S

DEo?,flDE~

DE 2013.

"Institui a semana estadual pelo respeito ao

A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos

constantes no art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° Fica instituída a semana estadual pelo respeito ao nascimento, a ser celebrada,
anualmente, na terceira semana do mês de maio.
.~.

'. Art. 2° -A semana estadual que trata esta lei têm por objetivo:

I - levar informações às usuárias, gestantes e mães, consumidoras dos serviços de saúde;
11 - realizar ações com indivíduos, grupos, ONG's, associações profissionais e instituições;
111 - organizar encontros, palestras e conferências.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Deputado

ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA

Francisco

ESTADO DE GoIÁs

É RENOVAÇÃO

JUSTIFICATIVA

A Semana Mundial pelo Respeito ao Nascimento é um projeto da L'AFAR
(Alliance Francophone pour I'Accouchement Respecté), uma associação francesa em favor
do parto respeitado. A primeira edição francesa foi em maio de 2004. No Brasil a celebração
da SMRN teve início no ano de 2006.
A Semana representa uma ocasião de mobilização em favor do respeito ao
nascimento. Ocorrendo a cada ano, no mês de maio, traz um tema específico para ser
trabalhado mundialmente, sempre aprofundando a compreensão do tema maior "Respeito
ao Nascimento".
São estas, pois, as razões pelas quais levo a presente questão para discussão
~

e delibe~ração dos nobres pares, a respeito da qual, pela relevância e oportunidade da

matéria,conto com o apoio dos NobresCOI~
~~
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INSTITUI A SEMANA ESTADUAL PELO RESPEITO AO NASCIMENTO.
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ASSEMBLEIA
LEGISLA TIVA
ESTADO DE GoIÁS

PROJETO DE LEI N° y'ÍS

DEOi~DE~

DE 2013.

"Institui a semana estadual pelo respeito ao
na cfmento."

A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos

constantes no art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° Fica instituída a semana estadual pelo respeito ao nascimento, a ser celebrada,
anualmente, na terceira semana do mês de maio.

~,

Art. 2° A semana estadual que trata esta lei têm por objetivo:

I - levar informações às usuárias, gestantes e mães, consumidoras dos serviços de saúde;
11 - realizar ações com indivíduos, grupos, ONG's, associações profissionais e instituições;
111 - organizar encontros, palestras e conferências.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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1
JUSTIFICATIV A

A Semana Mundial pelo Respeito ao Nascimento é um projeto da L'AFAR
(Alliance Francophone pour l'Accouchement

Respecté), uma associação francesa em favor

do parto respeitado. A primeira edição francesa foi em maio de 2004. No Brasil a celebração
da SMRN teve início no ano de 2006.
A Semana representa uma ocasião de mobilização em favor do respeito ao
nascimento. Ocorrendo a cada ano, no mês de maio, traz um tema específico para ser
trabalhado mundialmente, sempre aprofundando a compreensão do tema maior "Respeito
ao Nascimento".
São estas, pois, as razões pelas quais levo a presente questão para discussão
••..1' ", .

e deliberação dos nobres pares, a respeito da qual, pela relevância e oportunidade da

«

.matéria, conto com o apoio dos Nobres ColegaS)
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PROCESSO N.o

2013002805

INTERESSADO

DEPUTADO FRANCISCO JR

ASSUNTO

Institui a Semana Estadual pelo Respeito ao Nascimento.

CONTROLE

Rproc

RELATÓRIO

Versam

os autos sobre projeto de lei, de autoria do ilustre

Deputado Francisco Jr, instituindo a Semana Estadual pelo Respeito ao Nascimento,
a ser celebrada, anualmente, na terceira semana do mês de maio.

A referida semana objetiva: (i) levar informações
gestantes e mães consumidoras

às usuárias,

dos serviços de saúde; (ii) realizar ações com

indivíduos, grupos, ONG'S, associações

profissionais

e instituições;

(iii) organizar

encontros, palestras e conferências.

Constata-se
para aprovação

que não há qualquer óbice constitucional

ou legal

da propositura em pauta, por se tratar de simples instituição de

semana estadual e porque a matéria não está incluída dentre aquelas da iniciativa
privativa do Governador do Estado (CE, art. 20,

Contudo,
formalmente,

S 1°).

para ser aprovado,

visando o aprimoramento

o projeto

merece

ser alterado

de sua redação, mediante a adoção do

seguinte substitutivo, :

"SUBSTITUTIVO

AO PROJETO

DE LEI N. 145, DE 22 DE

MAIO DE 2013.

Institui a Semana Estadual pelo Respeito
ao Nascimento.

,

J
A ASSEMBLÉIA

LEGISLA TlVA DO EST.

nos termos do art. 10 da Constituição

Estadual,

veIl

sanciono a seguinte Lei:

Art.

1° Fica instituída

RESPEITO AO NASCIMENTO,

a SEMANA

ESTADUAL

PELO

a ser realizada, anualmente, na

terceira semana do mês de maio.

Art. 2° A Semana Estadual pelo Respeito ao Nascimento
objetiva:
I - incentivar

o vínculo

afetivo

entre

mãe e filho, a

amamentação na primeira hora de vida e o parto humanizado;
" - levar informações às usuárias dos serviços de saúde
sobre gestação, parto e nascimento;

111 segurança

estimular

a adoção de medidas

e privacidade

que ofereçam

à mulher e à família para o bom

andamento do processo de nascimento.

Art. 3° Na Semana Estadual de que trata esta Lei serão
realizados

eventos, palestras

e outras atividades

educativas

visando orientar a população sobre a importância do respeito ao
nascimento.

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

Isto posto, com a adoção do substitutivo ora apresentado, somos
pela constitucionalidade

e juridicidade d

Je

de lei

auta. É o relatório .

.--. de 2013.
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PROCESSO N.o
INTERESSADO
ASSUNTO

2013002805
DEPUTADO FRANCISCO .IR
INSTITUI A SEMANA ESTADUAL
NASCIMENTO.
ECP/SAT

TROLE

PELO RESPEITO AO

I - RELATÓRIO

Trata-se do Projeto de Lei nO 145/13, de autoria

do ilustre Deputado

Francisco Jr, que institui a Semana Estadual Pelo Respeito ao Nascimento.
Em trâmite por esta Casa de Leis, o projeto foi apreciado

pela douta

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, recebendo relatório favorável do
nobre

Deputado

Carlos

Antônio,

apresentou

oportuno

o texto legal às normas do processo

e técnica

substitutivo

para adequar

legislativa.

Livre de impedimentos

que,

na ocasião,

jurídicos,

o processo

seguiu

até esta

Comissão de Educação, Cultura e Esporte para que fosse relatado em seu
mérito ..
Coube-nos tal tarefa, o que fazemos a partir de agora.

" - VOTO DO RELATOR

o

projeto de lei em tela tem como objetivo instituir a Semana Estadual pelo

Respeito ao Nascimento,

a ser comemorado anualmente, na terceira semana

do mês de maio.
De acordo com a justificativa do autor, a Semana Mundial pelo Respeito ao
Nascimento é um projeto da Associação
( AFAR - Alliance Francophone

Francófona

pour I'accouchement

pelo Parto Respeitoso
Respecté), e celebrada

anualmente, desde 2004, durante o mês de maio em diversos países e a cada
ano traz um tema específico para ser discutido mundialmente,

aprofundando a

compreensão sobre o parto respeitoso.
Deste modo,

o

referido

projeto

de lei representa

uma ocasião

de

mobilização em favor do respeito ao nascimento, buscando incentivar o vínculo
afetivo entre mãe e filho, a amamentação
humanizado,

na primeira hora de vida e o parto

como também levar informações

às usuárias dos serviços de

~\)O DE GO
~
~
/J,J

FOLHAS

<fi

'1:>-

~

»

saúde sobre gestação, parto e nascimento e, além disso, estimular a ado~

".U,.~\C:J'v$,

'l
<'c::IAL~~

de medidas que ofereçam segurança e privacidade à mulher e à família para o
bom andamento do processo de nascimento.

J

Segundo estudos e pesquisas quando a mulher tem a possibilidade
escolher o local do parto, seus acompanhantes

e a forma como quer dar à luz,

este processo se torna algo mais positivo e transformador.
Pelas razões expostas, somos pela sua aprovação.
É o relatório.
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TITULARES

OI FRANCISCO GEDDA (PTN)

02 FRANCISCO JR (PSD)
03 JOSÉ VITTI (PSDB)
04 TALLES BARRETO (PTB)
05 MAURO RUBEM (PT)
06 DANIEL VILELA (PMDB)
07 ISAURA LEMOS (PC do B)

DEPUTADOS
01 SIMEYZON SILVEIRA (PSC)
02 DOUTOR JOAQUIM DE CASTRO
(PSD)

03 HÉLIO DE SOUSA (DEM)
04 V ALCENÔR BRAZ (PTB)
05 LUIS CESAR BUENO (PT)
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07 MAJOR ARAUJO (PRB)
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
Alameda dos Buritis, n.231, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74.019-900
Telefones: (62) 3221-3022 Fax: 3221.3375
Site: www.assclllblcia.go.gov.br

Goiânia, 25 de abril de 2014.

A Sua Excelência o Senhor
Governador do Estado de Goiás
MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR

Senhor Governador,

••

Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo de
lei nO 105, aprovado em sessão realizada no dia 22 de abril do corrente ano, de autoria do
Deputado FRANCISCO JR, que institui a Semana Estadual pelo Respeito ao Nascimento.

ESTADO DE GOIÁS
ASSEMBLEIA LE GI SLATIVA

AUTÓGRAFO DE LEI N° 105, DE 22 DE ABRIL DE 2014.
LEI N°
, DE
DE
DE 2014.

Institui a Semana Estadual pelo Respeito ao
Nascimento.

A ASSEMBLEIA LEGISLA TIV A DO ESTADO DE GOIÁS,
art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

nos termos

Art. 1° Fica instituída a Semana Estadual pelo Respeito ao Nascimento,
realizada, anualmente, na terceira semana do mês de maio.

do

a ser

Art. 2° A Semana Estadual pelo Respeito ao Nascimento objetiva:
I - incentivar o vínculo afetivo entre mãe e filho, a amamentação na primeira hora
de vida e o parto humanizado;
11 - levar informações às usuárias dos serviços de saúde sobre gestação, parto e
nascimento;

I
1

111- estimular a adoção de medidas que ofereçam segurança e privacidade à mulher
e à família para o bom andamento do processo de nascimento.
Art. 3° Na Semana Estadual de que trata esta Lei serão realizados eventos, palestras
e outras atividades educativas visando orientar a população sobre a importância do respeito ao
nascimento.
Art. 4° Esta Lei entra em vigo . a-ciASSEMBLEIA
abril de 2014.
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