Câmara dos Deputados

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA
REQUERIMENTO N°
, DE 2014
(Do Sra. Carmem Zanotto e João Ananias )

Requer a criação de Subcomissão Especial
destinada a tratar do Fortalecimento da
Informação e Prestação de Contas sobre a Saúde
das Mulheres e das Crianças.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 29, inciso II, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a criação de Subcomissão
Especial destinada a tratar do Fortalecimento da Informação e Prestação de
Contas das Ações sobre a saúde das mulheres e das crianças, com o prazo de
duração de 90 dias, prorrogáveis, propondo ações legislativas e subsidiando e
produzindo relatório para esta Comissão e Câmara dos Deputados sobre esse
assunto.

JUSTIFICATIVA

Foi lançado em setembro de 2010, pelo Secretário Geral das Nações
Unidas, a Estratégia Mundial para a Saúde da Mulher e da Criança. Em maio de
2011, muitos países, inclusive o Brasil, responderam o chamado pactuando com
essa nobre causa estabelecida dentre aquelas dos Objetivos do Milênio. Foi
proposta pela OMS, a criação de uma Comissão de Informação e Prestação de
Contas sobre a Saúde Materno-Infantil, como forma de apoiar os países e
entidades comprometidas com essa bandeira.
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Foi realizado de 22 a 24 de outubro de 2012, na Guatemala, reunião
regional com a participação do Haiti, México, Guatemala, Peru, Bolívia e Brasil,
com o objetivo de debater e implementar ações voltadas para a redução da morbimortalidade infantil e materna, mediante as recomendações da Estratégia Global
para a Saúde das Mulheres e das Crianças, principalmente nesses 6 países da
América Latina e Caribe.

A delegação brasileira presente naquele evento, a qual tive a honra de
integrar, a convite da OPAS/OMS, comprometeu-se a atuar a nível do Ministério
da Saúde, Estados, Municípios, Entidades e nos Parlamentos, buscando reforçar
as políticas públicas para que possamos atingir os Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio N°4 e 5 até o ano de 2015, como foi pactuado pelo Governo Brasileiro.

A criação desta Subcomissão Especial faz parte dessa ação junto ao
Parlamento Brasileiro, que cumpre papel sumamente importante seja legislando
em prol do SUS, ou fiscalizando com zelo o Executivo para que os resultados
ocorram, melhorando a Saúde, consequentemente a qualidade de vida de nosso
povo.

Pela importância desse tema solicito aos Deputados que compõem a
Comissão de Seguridade Social e Família a aprovação desta proposição.

Sala das Comissões,

Deputada CARMEN ZANOTTO
PPS/SC

de março de 2014.

Deputado JOÃO ANANIAS
PCdoB/CE
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