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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

AUTOR: Vereador LEO BEZERRA
PLO Nº       /2019

EMENTA: “DISPÕE  SOBRE  O
DIREITO  ÀS  MÃES  DE
NATIMORTOS  E/OU  MÃES  COM
ÓBITO  FETAL  AO  ATENDIMENTO
EM  LEITO  SEPARADO  NA  REDE
PÚBLICA E PRIVADA DE SAÚDE NO
ÂMBITO  DO  MUNICÍPIO  DE  JOÃO
PESSOA/PB.”

A Câmara Municipal de João Pessoa D E C R E T A: 

Art.  1°.  No âmbito  do município  de  João Pessoa,  as  unidades de
saúde que compõem a rede pública,  bem como a rede particular,
deverão  oferecer  tratamento  diferenciado  às  parturientes  de
natimorto e  às  com óbito fetal,  disponibilizando acomodação para
atendimento em área separada das demais mães.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 26 de fevereiro de 2019.

                                     
Léo Bezerra

Vereador – PSB

                                   

Protocolo da Proposição
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JUSTIFICATIVA:

Trata-se de Projeto de Lei que tem por finalidade dispor
sobre o direito às mães de natimortos e/ou mães com óbito fetal ao
atendimento em leito separado na rede pública e privada de saúde
no âmbito do município de João Pessoa/PB.

Dar à luz à bebês mortos e/ou que venham a falecer logo
após o parto, é um sofrimento e uma dor inimaginável para essas
mães, que necessitam de um tratamento humanizado, diferenciado
por  trape  do  hospital,  para  que  a  dor  do  luto  seja  amenizada  e
reconhecida pelos profissionais da área. Colocar essas mães em uma
área  diferenciada,  com  profissionais  capacitados  para  ajudá-las  a
superar essa perda, juntamente com os familiares, é de fundamental
importância  na  recuperação  dos  traumas  causados  pela  perda  do
filho, 

Diante do exposto, submetemos o presente Projeto de Lei à
elevada  apreciação  dos  Nobres  Pares  que  integram esta  Casa  de
Leis,  na  expectativa  de  que,  após  regular  tramitação,  seja  afinal
deliberado e aprovado na devida forma. 

Por  todo  o  exposto,  solicitamos  aos nobres  Pares  apoio
para aprovação da matéria.

Sala das Sessões, em 26 de fevereiro de 2019.

Léo Bezerra
Vereador – PSB
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