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‘EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

O Deputado Estadual Dr. Emílio Mameri, no uso de suas prerrogativas regimentais e 

com fulcro nos art. 141, VIII e 174 da Resolução n. 2.700, de 15 de julho de 2009, 

requer seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito 

Santo, José Renato Casagrande, a presente 

 

INDICAÇÃO, 

 

para que o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria da Casa Civil, encaminhe, a 

este Poder, Projeto de Lei para assegurar o direito ao parto humanizado nos 

estabelecimentos públicos de saúde do Estado do Espírito Santo. 

  

 

 JUSTIFICATIVA  

 

Nos últimos anos, cresceu o debate sobre o parto humanizado, que prega o nascimento 

da maneira mais natural possível e dá à mulher uma boa dose de autonomia no 

processo. 

O movimento é uma resposta ao que a Organização Mundial de Saúde (OMS) chama de 

medicalização do parto, ou seja, o uso indiscriminado de intervenções e cirurgias que às 

vezes até prejudicam a mãe e o bebê. 

Segundo a OMS, e diversas pesquisas científicas, nascer em um ambiente acolhedor e 

na hora certa (sinalizada pelo início do trabalho de parto), via de regra, é a melhor 

maneira de vir ao mundo. Durante esse momento tão importante, a mãe pode escolher se 
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quer receber anestesia, em que posição o parto ocorrerá e quem deseja ter ao lado 

durante todo o processo. 

Diante do exposto e considerando a relevância da proposição, solicitamos a costumeira 

atenção do Poder Executivo para o atendimento. 

 

Sala das Sessões, em 30 de agosto de 2021. 

Dr. Emílio Mameri 

Deputado Estadual (PSDB) 
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