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PROJETO DE LEI Nº _______/2018.

EMENTA: “AUTORIZA  O

PODER  EXECUTIVO  A

IMPLANTAR O HOSPITAL DA

MULHER  NO MUNICÍPIO DE

JOÃO PESSOA.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA DECRETA:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a implantar o Hospital da Mulher no municí-
pio de João Pessoa.

Art. 2º. Compete ao Hospital da Mulher: 

I - prestar assistência integral às mulheres nas várias especialidades e subespecialidades
que atuam em conjunto  com a  ginecologia,  obstetrícia  e  mastologia,  desenvolvendo
ações de promoção, prevenção e recuperação no processo saúde-doença;

II - atuar como hospital de referência na área da saúde da Mulher, na média e alta com-
plexidade no município de João Pessoa, podendo firmar parceria com associações e ins-
tituições assistenciais existentes;

III - desenvolver atividades de investigação científica e tecnológica no campo das ciên-
cias da saúde da Mulher e contribuir para estudos e pesquisas sobre seus problemas de
saúde;

IV - servir como campo de ensino, pesquisa e extensão na área de saúde da Mulher;

V - prover assistência pública especializada à  Mulher, com os princípios do Sistema
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Único de Saúde - SUS, em apoio, diagnóstico e internações, de forma a garantir um
atendimento de excelência e de saúde;

VI - oferecer leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI; 

VII - celebrar convênios com entidades públicas e privadas que prestem atividades cor-
relatas.

Art. 3º. O atendimento de urgência e emergência da Mulher será inicialmente prestado
nos prontos-socorros,  unidades de pronto atendimento,  bem como outras instituições
correlatas; havendo necessidade, será encaminhado para o Hospital da Mulher do muni-
cípio de João Pessoa. 

Art. 4º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de do-
tações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em
contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de João Pessoa, 29 de Novembro de 2018.

_________________________

LÉO BEZERRA
Vereador – PSB
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JUSTIFICATIVA:

O Projeto de Lei em tela ousa, de forma séria e responsável ao
possibilitar ao executivo a instituição do Hospital da Mulher no município
de João Pessoa, com o intuito de garantir proteção à vida e à saúde, con-
substanciado na efetivação de políticas sociais públicas que permitam o
atendimento às mulheres em condições dignas.

Segundo estudos realizados,  as mulheres vêm sendo cada vez
mais vitimizadas com estupros, espancamentos por parte dos homens e ain-
da sofrem cada vez mais, com um índice alarmante, de câncer de mama e
de colo de útero. 

É certo que com a melhoria do serviço hospitalar, notadamente
ao atendimento às mulheres,  estaremos contribuindo para a redução de
custos com o sistema de saúde do município de João Pessoa.

Com efeito, a pretensão ora sugerida ressalta a necessidade da
criação do Hospital da Mulher no município de João Pessoa, garantindo, as-
sim, a preservação da vida às mulheres que muitas vezes têm a obrigação
de cuidarem sozinhas de filhos menores de idade e que padecem com en-
fermidades, fazendo com que o direito à saúde, enquanto direito fundamen-
tal, tenha a total efetivação conforme os ditames constitucionais. 

A medida ora proposta é de elevado conteúdo social e justo, de-
vendo, assim, merecer a necessária atenção desta Augusta Casa Legislati-
va. 

Ademais, estamos buscando o cumprimento de promessa feita à
população, tendo em vista que a criação e instituição do Hospital Municipal
da Mulher foi uma das propostas inseridas no Plano de Governo do atual
Prefeito, à época candidato, quando das eleições de 2012, conforme link de
matéria jornalista:

 http://g1.globo.com/pb/paraiba/eleicoes/2012/noticia/2012/08/luc
iano-cartaxo-e-entrevistado-pelo-jpb-2-edicao.html.

Diante do exposto, submetemos o presente Projeto de Lei à ele-
vada apreciação dos nobres vereadores que integram esta Casa Legislativa,
na expectativa de que, após regular tramitação, seja afinal deliberado e
aprovado na devida forma regimental. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de João Pessoa, 29 de Novembro de 2018.

_________________________

LÉO BEZERRA
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