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PARECER DE COMISSÃO 

 Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania

Parecer ao Projeto de Lei nº 421/2019

Institui o Dia Estadual de Conscientização ao Planejamento 
Familiar, a ser realizado anualmente em 08 de dezembro. 

RELATÓRIO

A proposição de Projeto de Lei nº 421/2019, que “Institui o Dia Estadual de Conscientização ao Planejamento Familiar, 
a ser realizado anualmente em 08 de dezembro”, cujo autor é o Deputado Luiz Claudio Romanelli, foi protocolada 
nesta Casa de Leis em 29/05/2019.

Em 10/12/2019, houve manifestação favorável aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. A seguir,  veio a esta 
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania, sendo entregue ao relator subscrevente em 17/06/2021, 
para emissão de parecer no prazo regimental.

É o relatório.

 

FUNDAMENTAÇÃO

O Regimento Interno desta Assembleia Legislativa dispõe, em seus artigos 34 e 61, respectivamente, que cabe às 
Comissões Permanentes “(...) apreciar os assuntos ou proposições submetidos ao exame e sobre eles deliberar, (...) , 
no âmbito dos respectivos campos temáticos e áreas de atuação”, e que “Compete à Comissão de Direitos Humanos e 
da Cidadania manifestar-se sobre toda e qualquer proposição que tenha como objetivo a criação, modificação, 
extinção ou regulamentação de direitos individuais e coletivos relativos à pessoa humana e à cidadania, especialmente 
os instituídos pelo art. 5º da Constituição Federal e referentes a quilombolas, indígenas, migrantes, refugiados, 
apátridas, ciganos, cidadãos em situação de risco, excluídos ou discriminados e proposições relativas ao resguardo, 
criação ou extinção de órgãos do Estado que atendam ou defendam os direitos humanos.”.

Ainda, o §1º, art. 39 do Regimento Interno estabelece que “na elaboração de seus pareceres, as Comissões deverão 
observar os aspectos técnicos, jurídicos, organizacionais, operacionais e, principalmente, o mérito e oportunidade das 
proposições sob a ótica do interesse público e da melhora da qualidade dos resultados legislativos.”.

Isto posto, no mérito, o projeto objeto de análise tem como finalidade a instituição do Dia Estadual de Conscientização 
ao Planejamento Familiar. Na justificativa, afirma-se que o presente Projeto de Lei  visa  incentivar a promoção bem 
como “(...) condições e recursos informativos, educacionais, técnicos e científicos que permitam assegurar a população 
sobre o livre exercício do planejamento familiar e também promover a divulgação de todos os métodos e técnicas de 
concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, 
garantidas a liberdade de opção”. 

A temática do planejamento familiar de fato se relaciona com o objeto desta comissão - criação, modificação, extinção 
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ou regulamentação dos direitos humanos e da cidadania. Como bem se expôs na justificativa do Projeto de Lei, é 
necessário promover condições para que a população exerça seu livre exercício sobre o planejamento familiar.

O direito ao planejamento familiar deve ser de livre decisão de todo cidadão, independentemente da formação familiar 
da qual faça parte, devendo o Estado prover recursos educacionais e/ou científicos para que esse direito seja exercido 
em sua plenitude.

Neste sentido, o artigo 226, § 7º da Constituição Federal, ao abordar a temática do planejamento familiar, garante 
direitos iguais para qualquer pessoa natural, independente de gênero, quanto à livre formação de seu conjunto familiar.

Assim, entendemos que políticas públicas destinadas ao livre exercício do planejamento familiar são essenciais para a 
promoção e efetivação dos direitos individuais.

CONCLUSÃO:

Pelos fundamentos supracitados opinamos pela APROVAÇÃO da Proposição em tela, com parecer favorável desta 
Comissão.

Curitiba, 23 de agosto de 2021

Goura

Relator

DEPUTADO TADEU VENERI

Documento assinado eletronicamente em 23/08/2021, às 12:47, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

DEPUTADO GOURA

Documento assinado eletronicamente em 23/08/2021, às 12:25, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site informando o código verificador 123 e o 

código CRC 1A6C2A9C7D3E0DC
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INFORMAÇÃO Nº 3376/2022

 

 

Informo que o Projeto de Lei n° 421/2019, de autoria do Deputado Luiz Claudio Romanelli, recebeu 
parecer favorável na Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania. O parecer foi aprovado na reunião do dia 23 de 
agosto de 2021.

O projeto recebeu pareceres das Comissões a seguir indicadas e está em condições de prosseguir 
 seu trâmite.

Comissões com pareceres favoráveis:

- Comissão de Constituição e Justiça; e

- Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania.

 

 

Curitiba, 18 de fevereiro de 2022.

 

Rafael Cardoso 
Mat. 16.988

RAFAEL LENNON CARDOSO

Documento assinado eletronicamente em 18/02/2022, às 09:47, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 3376 e o 

código CRC 1D6E4C5A1E8E8BF
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DESPACHO - DL Nº 2160/2022

 

 

Ciente;

Encaminhe-se à Diretoria de Assistência ao Plenário.

 

 

Dylliardi Alessi  
Diretor Legislativo

DYLLIARDI ALESSI

Documento assinado eletronicamente em 18/02/2022, às 18:29, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 2160 e o 

código CRC 1E6D4E5D1A8E8FD

1 / 1


