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PROJETO DE LEI N° 010/2020

AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO

“FICA INSTITUÍDO O MÊS DE AGOSTO COMO

O MÊS DO ALEITAMENTO MATERNO”.

DARCI  JOSÉ  LIMA  DA  ROSA,  Prefeito  Municipal  de  Glorinha,

Estado do Rio Grande do Sul.

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da

Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e

eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Glorinha, o mês de

agosto como o Mês do Aleitamento Materno.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Glorinha, 14 de agosto de 2020.

GEANI MARIA DOS SANTOS DUARTE

Vereadora do MDB
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JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei ora apresentado visa instituir o mês de agosto como
o Mês do Aleitamento Materno.

Recentemente tem sido adotadas ações de âmbito mundial para o
enfrentamento de problemas graves de saúde pública. Desse modo, temos o
Outubro Rosa, que busca conscientizar sobre o câncer de mama, o novembro
azul, para o câncer de próstata, dentre outros. 

Cumpre destacar que desde a década de 90 o mundo acolheu a
iniciativa de realizar a Semana Mundial do Aleitamento Materno em agosto.

Deve ser ressaltado que o Brasil apresentou avanços em termos da
prevalência do aleitamento materno. Observa-se que a rede de bancos de
leite  humano no nosso  País  é  exemplo  e  a  maior  do  mundo.  Entretanto,
alguns  estudos  demostram que  grande  parte  das  crianças  brasileiras  não
recebe amamentação exclusiva até os seis meses ou complementada até o
primeiro ano. Cabe ressaltar que a extensão até o segundo ano de vida da
criança,  como  estabeleceu  a  Organização  Mundial  da  Saúde,  ainda  é
bastante rara. 

Assim sendo, nunca é demais ressaltar a importância do aleitamento
materno  para  o  pleno  desenvolvimento  físico,  psíquico  e  intelectual  da
criança. Os elementos protetores do leite materno evitam o desenvolvimento
de diarreias ou infecções como as respiratórias e contribuem marcantemente
para  a  redução  da  mortalidade  infantil.  Para  a  mulher,  traz  benefícios
imediatos como a involução uterina após o parto e, em longo prazo, como a
proteção contra o câncer de mama e ovário.

Desse modo, espera-se, portanto, que os Nobres Edis aprovem este
Projeto  de  Lei,  tendo  em vista  a  importância  da  conscientização  sobre  o
aleitamento materno.

Glorinha, 14 de agosto de 2020.

GEANI MARIA DOS SANTOS DUARTE

Vereadora do MDB
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