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Um projeto de lei aprova-
do em primeira discus-
são nesta quarta-feira 

(8) na Câmara Municipal 
de Uberlândia pretende dar 
maior incentivo e divulgação 
para a importância da doação 
do leite materno. Segundo a 
proposta, que é de autoria 
das vereadoras Liza Prado 
(MDB) e Amanda Gondim 
(PDT), todas as maternida-
des, ambulatórios e consultó-
rios de obstetrícia e pediatria, 
públicos e privados, deverão 
disponibilizar cartazes con-
tendo informações acerca 
dos procedimentos para doa-
ção e esclarecendo sobre os 
postos de coleta situados no 
município.

“Este projeto de lei objeti-
va incentivar a amamentação, 
sensibilizar os diversos seg-
mentos da sociedade para 
que compreendam e apoiem 
a mulher que amamenta, 
além de informar as mulheres 
dos locais no município que 
recebem doações do leite 
excedente, e assim contribuir 
com os bebês que não pude-
ram receber o aleitamento de 
sua mãe biológica”, disse a 
justificativa do projeto. 

Ainda de acordo com o 
texto, a divulgação das infor-
mações deverá será ser ex-
posta em local de fácil visua-
lização, contendo endereço, 
telefone, e-mail e horário de 
atendimento de cada unidade 
que faz recolhimento de leite 
materno.

“Para incentivar o aleita-
mento materno, existem os 
bancos de leite humano, que 
informam as mulheres sobre 
a forma correta de amamen-
tar, além de estimular a coleta 
espontânea do leite materno 
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Projeto é de autoria das 
vereadoras Liza Prado (na 
foto) e Amanda Gondim 

excedente, um ato de solida-
riedade àquelas mães que 
não podem ou não conse-
guem ter leite suficiente para 
amamentar. Os bancos de lei-
te locais fazem as atividades 
de coleta, processamento e 
controle de qualidade do leite 
doado”, diz a justificativa. 

A proposta foi deliberada 
e discutida no plenário e 
teve apoio dos demais ve-
readores, que ressaltaram a 
importância e a divulgação do 
aleitamento materno. O pro-
jeto foi aprovado em primeira 
discussão e deverá entrar 
na pauta desta quinta para a 
segunda votação.

Considerado a melhor 
fonte de nutrição para bebês 
e uma maneira eficiente de 
diminuir as taxas de mortali-
dade infantil, o leite materno 
pode reduzir em até 13% os 
índices de mortes de crianças 
menores de cinco anos, de 
acordo com o Ministério da 
Saúde. Entre as doenças que 
são evitadas pelo aleitamento 
materno estão a diarreia, in-
fecções respiratórias e aler-
gias, além de evitar o risco 
de desenvolver hipertensão, 
colesterol alto, diabetes e 
obesidade na vida adulta.

VENDO POSTO DE 
COMBUSTÍVEIS

Tratar: (34) 9 9993-5691

Zona Urbana de Uberlândia, 
ótimo ponto com loja de 
conveniência.
Documentação em dia.
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