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CAMARA MUNICIPAL DI] JACAREf PALACIO DA LIBERDAI)E

PROJETO DE LEI
Disp6e sobre a institui§5o do Agosto Dourado coma mss

de conscientiza§ao sobre o aleitamento materno e
incentiva a doa?ao de leite, e d5 outras providencias.

0 PREFEITO D0 MUNICIPIO DE JACAREI, USANDO DAS
ATRIBUICOES QUE LHE SAO CONFERIDAS POR LEI, FAZ

SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE
SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1° Fica instituido o mss de agosto como o mss de
conscientizaeao sobre o aleitamento materno e doagao de leite.

Art. 2° 0 mss municipal de conscientizaeao e incentivo a
doagao de leite tera coma simbolo a cor dourada, representada por urn lago.

Art. 3° Durante o mss de agosto serao intensificadas a?6es
de incentivo e esclarecimento sobre a importancia do aleitamento materno, bern como, da
doagao de leite.
Art. 4° 0 "Agosto Dourado" tefa como objetivo:

I

- Promover a

valorizagao do

aleitamento

materno e

incentivar a doagao de leite, enfatizando que sao essenciais na garantia da vida, crescimento

e desenvoMmento sustentavel as criangas;

11 - Estimular e fomentar o debate entre Poder Pdblico

municipal e a sociedade civil sobre a importancia do aleitamento materno e a doagao de leite;

Ill - Realizagao de palestras, eventos, reuni6es com a
comunidade e agdes de divulgagao nas diversas midias;
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materno e incentiva a doacao de leito e da outras t>rov_idencias. - Folha 2.

Art. 5° 0 Poder Executivo regulamentara a presente Lei.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaeao,

revogadas as disposie6es em contfario.

Camara

acaref, 31 de outubro de 2019.

Dr. RODRIGO SALOMON

Vereador -PSDB
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JUSTIFICATIVA

0 presente Projeto de Lei tern como objetivo institulr no

ambito municipal o mss Agosto Dourado, de conscientiza?ao sobre aleitamento materno e
incentiva a doacao de leite.

Suplementando a Lei Federal n° 13.453/2017, que instituiu o

mss do aleitamento materno como

"Agosfo Dourado",

ressaltando a

importancia da

amamentaeao e, com essa proposta, incluiremos o incentivo a doaeao de leite.

0 mss passou a se chamar Agosto Dourado porque o leite
materno 6 o a/r'menfo ouro para a satlde do bebe, conforme definigao da Organizagao Mundial

de Satide (OMS), devido aos nutrientes e agao imunol6gica. 0 aleitamento tambem traz

beneficios para a satlde da mae, como prevengao do cancer de mama e redugao do risco de
cancer no ovario e diabetes.

Entretanto,

a

produeao

insuficiente

de

leite

materno,

denominada ht'poga/aofi.a, e uma alteraeao que acontece nas mulheres que nao sao capazes
de produzir leite suficiente para satisfazer as necessidades nutricionais do seu bebe de
maneira exclusiva, necessitando assjm, complementar com a mamadeira. E, com esse
estimulo a doagao de leite, as maes se auxiliafao, como uma corrente soljdaria.

Diante do exposto, considerando justificadas as raz6es desta
iniciativa, evidenciando o relevante interesse pdblico, pego a colaboragao e o entendimento

dos Senhores Vereadores para aprova?ao deste Projeto de Lei.

Camara Municip

Jacarei, 31 de outubro de 2019.

•/ riAf) /
Dr. RODRIGO SALOMON

Vereador - PSDB
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