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Institui o "Dia dc Inccntir-o Doaçào dc Leite
IvÍatcmo" no Calendátir: Oficial de Eventos dr>

NÍunicípio de Cascavel.

A Câmata L{unicipal de Cascavel, Estado do Paraná, aptova:

Árt. 1" Esta lei institut, no Calendário Oficial de Eventos do NÍunicípio de Cascavcl,
a "Dia de Incentivo a l)oação dc Leite l.laterno", a sct cclcbraclo sempre fl(:) dia 1" tlo mês
de outubto dc cada ano.

Art, 2o Esta lei entra em vigor na data clc sua publicaçào oÍicial

Palácio José Neves Fotmighieti, 67" anivetsátio <lc Cascavel.
Cascavel, 15 de julho de 2019.

Policial Madril
Vcrcaclot/PMI}

JustiÍlcativa:

O presente projeto de lei tcm por objetivo institut o dia de incentivo a doaçào de leite
mxtento.

Frisa-se que em 2003 foi criado pelo lr'Íinistério da Saúde atrar.és da Porutia n" 1893, o Dia
Nacional de Doação dc I-eite Humano, l-isando estimular e apoiat a pratica da amamentaçào com
Ieite materno, pois a amamentação natutal combate e desnutriçào c à mortalidade infantil.

I)c acordo com o estudo, dcr.ido às propriedadcs nutticionais e irnunológicas do leite
mateÍno, a recupetação c o desenvoh,imento desses tecém-nasciclos ocotre mais rápido.

O leitc humano doado é pastcurizado e distribuído aos recém-nascidos pÍcmaturos e outÍos
lactcntcs clinicamente impossibilitados temporadamcnte de serem atramcntados ao seio matcmo.

O leite doado após o ptocesso de controlc de qualiclacle tcaüzado pelo Ilanco dc leite
Humano, é distribúdo a bcbôs ptematuros ou quc cstejam doentes e aprcscntem dificuldade para
mamAt Í1o seio matctno nos primeiros dias de vida.
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Ncste sentido, o presente projeto tcm por objetivo incluir no calendário oficial do
Ir{unicipio o Dia de Inccntivo a Doaçâo de Leite Matetno, para conscientizar e alcrtar quanto
aos pdncipais fatores de ptoptiedades nutricionais e imunológrcas do leite materno.

Sendo o que tínhamos parâ o momento, contârnos com o apoio dos nobres Parcs-
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