CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal Flavinho – PSB - SP

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 58-A, DE 2011, DO SR. DR. JORGE
SILVA E OUTROS, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO XVIII DO ART.
7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA ESTENDER A LICENÇA
MATERNIDADE EM CASO DE NASCIMENTO PREMATURO À
QUANTIDADE DE DIAS QUE O RECÉM-NASCIDO PASSAR INTERNADO"

REQUERIMENTO Nº

, DE 2017

(Do Sr. Flavinho)

Requer a realização de Audiência Pública
destinada a debater sobre os números
reais de abortos legais e ilegais realizados
no Brasil, bem como, perquirir se há
algum estudo sobre as condições física,
psicológica,

social

e

financeira

das

gestantes que desejam abortar.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, a realização de Audiência Pública com objetivo de
debater sobre os números reais de abortos legais e ilegais realizados no
Brasil. Esta audiência pública também visa perquerir se a União possui algum
controle de dados estatísticos sobre a condição física, psicológica, social e
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financeira das gestantes que estejam dispostas a abortar, ou que tenham já
realizado tal prática.
Requeiro ainda que sejam convidados para participar desta audiência,
na condição de debatedores, as seguintes pessoas:

* Representante do Ministério da Saúde;
* Representante do IBGE;
* Representante do Ministério da Justiça
* Dra. Lenise Garcia – Bióloga e Professora da UNB

Sala da Comissão, em

de

de 2017.

Deputado FLAVINHO PSB-SP
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JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento de audiência pública possui como objetivo
discutir sobre os reais números de abortos legais e ilegais ocorridos no Brasil.
A ideia com este pedido é de esclarecermos o real cenário brasileiro, bem
como, tentarmos identificar os casos em que as gestantes buscam ceifar a
vida de crianças inocentes, investigando as causas desta tomada de decisão
tão brutal.

O número de gestantes que realizaram o procedimento do aborto é
sempre uma imensa incógnita. Se por um lado dados estatísticos revelam que
a população brasileira é, em sua imensa maioria, contrária à prática do aborto,
os defensores deste crime sempre trazem números elevados de casos de
aborto, com o obscuro objetivo de mostrar que o aborto já é algo normal em
nossa sociedade.

Ainda que não estejamos, sob nenhuma hipótese, admitindo a licitude da
prática do aborto, é necessário que o governo e suas autoridades institucionais
tragam para o debate os números reais de abortos ocorridos no Brasil e suas
circunstâncias. Com este número e com os dados das condições física,
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psicológica, social e financeira, poderemos traçar um perfil daquelas mulheres
que estão em desespero e erradamente suscitaram o aborto e, até mesmo,
poderemos descobrir as causas que levam algumas poucas gestantes à
enveredarem voluntariamente a esta prática.

De posse destes dados poderemos elaborar leis e/ou indicações de
políticas públicas a fim de erradicar qualquer possibilidade de aborto a ser
praticado em nosso país.

Sendo assim, diante da importância de termos esses dados e números
sobre aborto no Brasil, pedimos aos nobres pares apoio para aprovar este
importante requerimento de audiência pública.

Sala das sessões, em

de

de 2017.

Deputado FLAVINHO – PSB/SP
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