
(x ) Projeto de Lei
Protocolo nO:10147
Em: 23/02/2015 -16:52:46

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores: aleitamento materno e dá outras
EMENTA: Dispõe sobre o direito ao
providências.

o recomenda a Organização MundialArt. 1° _Toda criança tem direito ao aleitamento materno, com
da Saúde (OMS). . _

da amamentação em suas mstalaçoesArt. 2° - O estabelecimento que proibir ou constranger o ato
está sujeito a:

I d 1O(dezo) URM - Unidades de Referência Municipal para pessoas fisicas; eI - multa no va ar e

50 cin uenta) URM's para empresas, estabelecimentos destina~os á
~ti~jd~~:ad~oCOv~~~i~,eShOP~ingqcenters,estabelecimentosculturais, recreativos ou prestaçao de
serviços público ou privado.

Parágrafo único - Independente da existênci~ de áreas segregadas para o aleitamento, a
amamentação é ato livre e discricionário entre mae e filho.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

EXPOSIÇAo DE MOTIVOS: O ato de amamentar é muito mais que alimentar fisicamente o bebê. É
uma poderosa fonte de comunicação que fortalece o vínculo materno filial, através do aconchego,
do contato físico, do calor materno e da troca de olhares entre ambos. É mimo, proteção e
cumplicidade. Amamentar é um sinônimo de amor. Estudos comprovam que o leite materno é um
alimento completo, que traz incontáveis benefícios nutritivos e imunológicos à saúde do bebê e
esse ato é de extrema importância a todas as crianças de Oa 2 anos. Em nosso país atualmente o
aleitamento materno está em alta com recentes campanhas publicitárias na mídia, o Ministério da
Saúde recomenda exclusivamente o leite materno nos primeiros seis meses de vida do bebê e
como complemento a outros alimentos até os dois anos ou mais, no entanto ainda existe um
vergonhoso preconceito com as mulheres que amamentam seus filhos em público. Este
preconceito foi causador de inúmeros protestos de mães, de diferentes localidades do Brasil, que
foram de alguma forma impedidas de amamentar seus filhos em iugares como teatros, shopping
centers, entre outros. Em meados de 2013 a proibição de uma mãe amamentar seu filho em uma
exposição cultural gerou um protesto chamado mamaço, que reuniu cerca de 50 mães no mesmo



local onde ocorreu a proibição. A instituição se desculpou pelo ocorrido. O movimento se espalhou
pela internet e, no começo de junho, mães de todo o Brasil fizeram mamaços coletivos em cidades
como São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Recife, Belém, Florianópolis, Belo Horizonte, Curitiba e Rio
de Janeiro. Tendo em vista todos os beneffcios que a amamentação propicia às crianças e às suas
mães, apresento este projeto que prevê multa para aquele que proibir ou de alguma forma
constranger uma mãe durante a amamentação.

Sala Antônio Libório Bervian, em 23/02/2015.

Gian Pedroso - PDr

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
N°: Hora:-----
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