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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Avenida Dr. Anysio Chaves,  10O1  -Aeroporto Velho.
Município de Santarém

GABINETE DO VEREADOR TADEU CUNHA - DEM

PROJETO DE LEI NO                  /2020, DE

Autor: Vereador Tadeu Cunha - DEM

DE MARÇO 2020.

lNSTITul  O  MÊS  DE  CONSCIENTIZAÇÃO  AO
ALEITAMENTO       MATERNO       -       AGOSTO
DOuRADO,  NO  MUNICÍPIO  DE  SANTARÉM  E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂlVIARA MUNICIPAL DE SANTARÉIVl,  Estado do Pará,  no uso de suas atribuições
regimentais aprova a seguinte proposta de lei:

Art.  1O -  Fica  instituído como o mês de conscientização ao aleitamento materno
no Município de Santarém, o mês de agosto - "Agosto Dourado".

Art.  2O -  Neste  mês  poderão  ser  utilizados  espaços  públicos  e  privados  para  a
execução do Projeto.

Art. 3O - O "Agosto Dourado" tem por objetivo fortalecer a Campanha Nacional de
conscientização ao aleitamento materno, através do acompanhamento às mulheres que
estão no período de gestação.

Art,  4O  -  Para  a  execução  do  referido  projeto  devem  contribuir:  a  Secretaria
Municipal   de   Saúde,   Secretaria   Municipal   de   Educação,   Secretaria   Municipal   de
Trabalho de Assistência Social, iniciativa pública-privada, comércio, empresas, hospitais
e  cIÍnicas,  faculdades,  universidades  e  escolas  profissionalizantes  na  área  da  saúde,
colégios e escolas pafticulares, associações e clubes de mães.

Art. 5O - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões Plenárioda Câmara Municipal de Santarém, em       de marçode2020.
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JUSTIFICATIVA

Trago  à  consideração  deste  Parlamento  proposta  de  lei  que  visa  a  instituir  ao  mês

Municipal de Conscientização ao aleitamento materno. Aja visto,  que este projeto trará

benefícios  a  sociedade  no que  diz  respeito  a  este tema  de  suma  impoftância  para  a

sociedade santarena.  Também é  imporiante  ressaltar sobre  a  Lei  nO  13.435,  de  12 de

abril de 2017 - Onde ficou instituído o mês agosto como o Mês do Aleitamento Materno.

Além disso,  ainda carece a informação e a impohância do leite materno para os bebês

recém  nascidos,  onde  a  informação trará  melhores  conceitos  no  que  diz  respeito  da

questão sobre este tema. Conhecimento que trará benefícios significativos a população
de Santarém no geral.

Sala das Sessões Plenárioda Câmara Municipal de Santarém, em      de marçode 2020.
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