CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO ESPECIAL - Licença Maternidade Bebê Prematuro (PEC 058/11).

REQUERIMENTO Nº

, DE 2017.

(do Sr. Jerônimo Goergen)

Solicito que seja designada audiência
pública, convidando a Senhora Denise
Suguitani, Fundadora e Diretora
Executiva da ONG Prematuridade, a
fim de explanar projetos voltados à
prevenção do parto prematuro, com
educação continuada para equipes
neonatais e na área chamada de
"advocacy", que trata de políticas
públicas voltadas à causa, dentre
outros assuntos relacionados a causa.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exª, com base no art. 24, inciso VII do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, que, ouvido o plenário, se digne adotar as
providências necessárias para designar audiência pública, convidando a
Senhora Denise Suguitani, Fundadora e Diretora Executiva da ONG
Prematuridade

(Associação

Brasileira

da

Pais,

Familiares,

Amigos

e

Cuidadores de Bebês Prematuros – Prematuridade.com), para comparecer ao
plenário da Comissão Especial, a fim de explanar projetos voltados à
prevenção do parto prematuro, com educação continuada para equipes
neonatais e na área chamada de "advocacy", que trata de políticas públicas
voltadas à causa, dentre outros assuntos relacionados a causa.
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JUSTIFICAÇÃO
A Associação Brasileira da Pais, Familiares, Amigos e Cuidadores de Bebês
Prematuros – Prematuridade.com é uma organização sem fins lucrativos cuja
missão é representar os interesses e lutar pelos direitos e pelo bem-estar dos
bebês prematuros e suas famílias no Brasil. Além disso, as ações da ONG
visam reduzir a incidência da prematuridade e diminuir os danos à saúde dos
bebês, causados pelo nascimento antecipado.

A Associação nasceu da experiência de mães e profissionais com a
prematuridade e suas consequências. Pouco a pouco, as conversas em torno
das vivências individuais foram ganhando contornos de uma causa coletiva e o
grupo passou a compartilhar o desejo e a esperança de que prematuridade se
tornasse um tema amplamente debatido e, consequentemente um assunto
urgente para as políticas públicas e para as ações da sociedade. Então, em
novembro de 2014, imbuídos desse sentimento, foi fundada a ONG
Prematuridade.com.

A ONG trabalha, principalmente, com projetos voltados à prevenção do parto
prematuro, com educação continuada para equipes neonatais e na área
chamada de "advocacy", que trata de políticas públicas voltadas à causa.
Representam o Brasil na World Prematurity Network, uma rede global de
organizações em prol dos prematuros, sendo, também, membros da Rede
Nacional Primeira Infância (RNPI) e da iniciativa da Organização Mundial da
Saúde para a saúde materno-infantil, a "The Partnership for Maternal, Newborn
and Child Health".

Em que pese a sua sede estar localizada na cidade de Porto Alegre (RS), a
ONG conta com representantes em núcleos espalhados por todo o Brasil,
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oportunizando, de forma ampliada, o compartilhamento de experiências, ideias
e ações em prol da causa da prematuridade.

Assim, diante a importância e representatividade da organização
que se pretende ouvir, esperamos ver o presente requerimento aprovado pelo
plenário da comissão, para que seja convidada a Senhora Denise Suguitani 1,
Fundadora e Diretora Executiva da ONG Prematuridade, para prestar
esclarecimentos e contribuir com os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões - Brasília-DF, 29 de março de 2017.

Jerônimo Goergen
Deputado (PP/RS)
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