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Nos termos dos artigos 177 e 443 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro à
Mesa diretora, depois de ouvido o Soberano Plenário, que aprove a realização da AUDIÊNCIA
PÚBLICA com finalidade de "debater a semana de incentivo ao parto normal e humanizado em
Mato Grosso”, evento a ser realizado no dia 10 de maio de 2018, às 09h, no Auditório Milton
Figueiredo, na Assembleia Legislativa, em Cuiabá – MT.

JUSTIFICATIVA

Recentemente foi sancionada a Lei nº 10.676, de 17 de janeiro de 2018, de autoria do deputado
estadual Wancley Carvalho (PV), que torna obrigatória a presença de doulas durante todo
trabalho de parto, parto e pós-parto, em todos os hospitais e maternidades, públicos e privados
do Estado de Mato Grosso.

As unidades terão que investir em adequações, não apenas na realidade estrutural, mas
também e não menos importante na humanização do atendimento as famílias que aguardam a
chegada de um novo membro.

Por isso, dando sequência a essa proposição, foi apresentada a essa Casa de Leis um Projeto
que institui a ‘Semana de incentivo ao parto normal e humanizado’.

Tendo em vista os índices de cesarianas desnecessárias realizadas no país, com taxas de
55,5% (dados da OMS de 2016), e a falta de informação precisa sobre a viabilidade do parto
normal, pretendemos fomentar o debate e conscientizar as famílias em uma discussão ampliada,
inicialmente por meio de uma Audiência Pública.

No projeto, a semana de incentivo deverá ser realizada anualmente na primeira semana do mês
de maio. Quando sancionada, integrará o Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato
Grosso.

Para isso será necessário debater com a sociedade civil organizada, profissionais da área da
saúde, parturientes, gestantes e tentantes, além de familiares e militantes, identificados e
procurados pela Frente Holística (Frente Parlamentar em Defesa das Práticas Integrativas em
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Saúde).

Sendo assim, requeremos a Audiência Pública para o dia 10 de maio de 2018, no Auditório
Licínio Monteiro. O evento terá início às 9h da manhã e contará com a presença dos seguintes
seguimentos.

 Secretário de Estado de Saúde;●

 Presidente do Sindicato dos Terapeutas;●

 Médicos Ginecologistas e Obstetras;●

 Conselho Estadual de Medicina;●

Conselho Estadual de Enfermagem;●

Graduandos dos cursos de medicina e enfermagem;●

 Associações médicas;●

 Grupos de incentivo ao parto natural e humanizado;●

 Sociedade civil organizada.●

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Março de 2018

 

Wancley Carvalho
Deputado Estadual
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