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JUSTIFICATIVA ao Projeto de Lei n° 98 /2021 

Soberano Plenário 
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O objetivo da campanha permanente de incentivo a doação de leite 
materno é evidenciar sempre a importância do aleitamento materno e da 
necessidade social de doação de leite materno para a nutrição dos bebês. 

Todos os anos, aproximadamente 150 mil litros de leite humano são 
coletados, processados e distribuídos a recém-nascidos de baixo peso 
internados em unidades neonatais no Brasil. 

Quando o assunto é doação de leite materno, o Brasil é um dos 
protagonista sendo reconhecido internacionalmente e também exporta 
tecnologia e conhecimento de arrecadação, armazenamento, processamento e 
agora também na divulgação, onde a maternidade Dona Catarina Kuss da cidade 
de Mafra em Santa Catarina ganhou o concurso mundial da campanha de 
doação de leite materno de 2021 com a frase "Doação de leite humano: a 
pandemia trouxe mudanças, a sua doação traz esperança." que será divulgado 
em 47 países. 

Para que essa experiência possa ser ainda mais incentivada em todo o 
país, foi apresentado um Projeto de Lei 7.674 — 2017, que já foi aprovado na 
Câmara Federal e agora está para ser aprovado no Senado, onde é concedido 
um dia por mês de dispensa do trabalho para a trabalhadora que fizer a doação. 
Para ter direito ao dia de licença, a trabalhadora que fizer a doação deve ter 
atestado de um banco de leite oficial. 
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Desse modo, para um alcance expressivo da conscientização a doação 
de leite materno, é de suma importância a realização de campanhas a serem 
implementadas por meio de publicidade e propaganda impressa e eletrônica, as 
quais exponham a necessidade da doação de leite materno para a rede Banco 
de Leite Humano (rBLH) do nosso município, enfatizando a importância e a 
disponibilidade do leite para recém-nascidos prematuros ou de baixo peso. 

A campanha permanente também irá sensibilizar as mães sobre a 
importância de doar leite durante todo o ano, visando o aumento do número de 
novas doadoras voluntárias e do volume de leite humano coletado e distribuído 
em nosso município. 

Diante de todo o exposto, proponho o presente Projeto de Lei Ordinária, 
contando com a colaboração dos Nobres Pares para a sua aprovação, visto que 
não há qualquer óbice legal ou constitucional no presente projeto apresentado, 
sendo tema de relevante interesse local. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, aos 05 de julho de 2021. 

FRANCIMÁRI, iME\=__ FAROFA 
Vereador PL 
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PROJETO DE LEI N° /21 

Institui a Campanha Permanente de 

Conscientização e Incentivo a Doação 

de Leite Materno, no município de Mogi 

Das Cruzes. 

Art. 1° Fica instituída a "Campanha Permanente de Conscientização e 
Incentivo a Doação de Leite Materno" no município de Mogi das Cruzes. 

Art. 2° A campanha referida no artigo anterior terá como objetivos 
fundamentais o incentivo à doação e a expansão da coleta de leite materno: 

I - orientar as mulheres sobre a importância da doação de leite materno, bem 
como do aleitamento materno para o desenvolvimento das crianças; 

II - ampliar o acesso ás informações sobre a coleta de leite materno para as 
mães que produzem esse alimento em quantidade excedente, incentivando a 
sua doação; e 

III - ampliar o acesso às informações sobre a distribuição de leite materno para 
as mães que não produzem esse alimento em quantidade suficiente, 
incentivando-as a utilizarem os bancos de leite materno. 

Art. 3° A campanha de conscientização e incentivo a doação de leite 
materno tem caráter permanente, devendo os órgãos competentes responsáveis 
por sua execução aprimorá-lo, torná-lo dinâmico e de fácil entendimento pelo 
público. 

§1' A campanha referida no presente texto, transmitirá informações sobre 
a doação de leite desde o pré-natal da gestante até o acompanhamento médico 
pós-parto. 
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§2° A Campanha permanente acontecerá nos hospitais/maternidades 
públicas do município, nas unidades básicas de saúde, nas creches e nos postos 
de coleta de leite materno, visando informar os benefícios da doação para a 
nutrição dos recém-nascidos. 

§3° Tal campanha, deverá ter maior contundência no mês de agosto 
conforme disposto na Lei Federal n° 13.435, de 12 de abril de 2017, que institui 
"Agosto Dourado" aumentando assim o incentivo a doação de leite materno, com 
dados e informações da rede Banco de Leite Humano (rBLH) em mídias e canais 
de comunicação e nos demais órgãos públicos conforme citado no Artigo 3°, §2°. 

Art. 4° As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Berardo de Miranda, aos 05 de julho de 2021. 

FRANCIMARIO viÉPRA",- FAROFA 
Vereador PL 



CÂMARA MUNICIPAL DE 
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ESTADO DE SÃO PAULO Cs_tit) 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA E REDACÃO 

Projeto de Lei n° 098/2021 
Processo IV 138 / 2021 

De iniciativa legislativa do Excelentíssimo Vereador JOSÉ 
FRANCIMÁRIO VIEIRA DE MACEDO - FAROFA, a proposta em estudo dispõe sobre a 
instituição da Campanha permanente de conscientização e incentiva a doação de leite materno 
no município de Mogi das Cruzes. 

A justificativa lançada ao referido projeto de lei às fls 01/02, narra 
a notícia de que, aproximadamente 150 mil litros de leite humano são coletados, processados I
e distribuídos a recém-nascidos de baixo peso internados em unidades neonatais no Brasil. 

E para o aumento da conscientização, a criação de campanha 
permanente é de suma importância, porque implementadas por meio de publicidade e R-
propaganda impressa e eletrônica, as quais exponham a necessidade da doação de leite 01
materno para a rede Banco de Leite Humano (rBLH) do nosso município, enfatizando 
importância e a disponibilidade do leite para recém-nascidos prematuros ou de baixo peso. ,ç

Assim, analisando nos aspectos e peculiaridades atinentes a esta -È 
Comissão, previstos no artigo 38, I, da Resolução 05/2001 (Regimento Interno), a opinião é de 
NORMAL TRAMITAÇÃO deste projeto de lei. 

anda, em 21 de julho de 2021. cs)

cr. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo 

FERNkNDMORENO DA SILVA 
Presidente 
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PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE CULTURA. ESPORTE E TURISMO 

Projeto de Lei n° 98 / 2021 
Processo n° 138 / 2021 

A presente proposta de iniciativa legislativa do Vereador 
José Francimário Vieira de Macedo, institui a Campanha Permanente de 
Conscientização e Incentivo a Doação de Leite Materno. 

Em síntese, a proposta estabelece que fica instituída a 
Campanha Permanente de Conscientização e Incentivo a Doação de Leite Materno no 
município de Mogi das Cruzes, com o objetivo fundamental de incentivar a doação e a 
expansão de coleta de leite materno; bem como, estabelece diretrizes a serem 
observadas na execução da campanha. 

Assim, analisando o presente Prqjeto de Lei, nos aspectos e 
peculiaridades atinentes a esta Comissão, opinamos por sua NORMAL TRAMITAÇÃO. 

Plená "o V reador r, Luiz eraldo de Miranda, em 25 de 
agosto de 2021. 

Ou( Zr 
EDSON ALEXANDRE PEREIRA 

Membro 

IANO MALAQ 
mbro 

IAS BOTELHO 

TAVARES FURLAN 
idente - Relator 

EDUARDO HIROSHI OTA 
Membi‘o'' 

MITSURO'VOKOVAMA 
Membro 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 

Proieto de Lei n° 098/2021 

De iniciativa legislativa do Nobre Vereador JOSÉ FRANCIMÁRIO VIEIRA 

DE MACEDO, a proposta em estudo dispõe sobre instituir a Campanha Permanente de 

Conscientização e Incentivo a Doação de Leite Materno. 

Verificamos que o objetivo do presente projeto de lei que institui a criação de 

Campanha Permanente de Incentivo a Doação de Leite Materno é evidenciar sempre a , 

importância do aleitamento materno e da necessidade social de doação de leite materno para a, 

nutrição dos bebês. 
en 

Assim, analisando o presente Projeto de Lei, nos aspectos e peculiaridade

atinentes a esta Comissão, opinamos por sua NORMAL TRAMITAÇÃO. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Bera o de iranda, em 08 de setembro de 2021. 
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ANTONIO DA SILVA 
Membro 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (11) 4798-9500 



CAMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS C UZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Ofício GPE n.° 383/21 

Senhor Prefeito 

Mogi das Cruzes, em 25 de outubro de 2.021. 

30403 / 2021 
111 1111 11111111111111111 

27/10/2021 16:24 

CAI: 275389 

No ne: CAMARA MUNICIPAL DE M031 DAS CRUZES- OMMC 
Assu Uo: PROJETO DE LEI - CAMARA MUNICIPAL 

OF N° 383/21 - INCLUSO AUTOGRAFO DO PROJE 
DE LEI N 98,21, DE AUTORIA DO VEREADOR JO 
FRANCIMARIO FAROFA. QUE INSTITUI ,4 CAMPAN 

Conclusão: 22/11/2021 

Orgão: SECRETARIA DE GOVERNO - SGOV 

Através do presente, tenho a elevada honra de passar 

às mãos de Vossa Excelência, o incluso autógrafo do Projeto de Lei no 98/21, 

de autoria da Vereador José Francimário "Farofa", que institui a Campanha 

Permanente de Conscientização e Incentivo a Doação de Leite Materno, no 

município, o qual foi aprovado pelo Plenário desta Edilidade em Sessão Ordinária 

realizada na data de 05 de outubro p.p.. 

Valho-me do ensejo, para reiterar a Vossa Excelência 

os protestos de consideração e apreço. 

Atenciosamente. 

2 
OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 

Presidente da Câmara 

À SUA EXCELÊNCIA O SENHOR 

CAIO CESAR MACHADO DA CUNHA 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 
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PROJETO DE LEI N. °98121 

Institui a Campanha Permanente de 
Conscientização e Incentivo a Doação de 
Leite Materno, no município de Mogi das 
Cruzes. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES DECRETA: 

Art.1° Fica instituída a "Campanha Permanente de 
Conscientização e Incentivo a Doação de Leite Materno" no município de 
Mogi das Cruzes. 

Art. 2° A campanha referida no artigo anterior terá como objetivos 
fundamentais o incentivo à doação e a expansão da coleta de leite materno; 

I - orientar as mulheres sobre a importância da doação de leite 
materno, bem como do aleitamento materno para o desenvolvimento das 
crianças; 

II - ampliar o acesso às informações sobre a coleta de leite materno 
para as mães que produzem esse alimento em quantidade excedente, 
incentivando a sua doação e 

III - ampliar o acesso às informações sobre a distribuição de leite 
materno para as mães que não produzem esse alimento em quantidade 
suficiente, incentivando-as a utilizarem os bancos de leite materno. 

Art. 3° A campanha de conscientização e incentivo a doação de 
leite materno tem caráter permanente, devendo os órgãos competentes 
responsáveis por sua execução aprimorá-lo, torná-lo dinâmico e de fácil 
entendimento pelo público. 

§1° A campanha referida no presente texto, transmitirá informações 
sobre a doação de leite desde o pré-natal da gestante até o acompanhamento 
médico pós-parto. 

§2° A Campanha permanente acontecerá nos 
hospitais/maternidades públicas do município, nas unidades básicas de saúde, 
nas creches e nos postos de coleta de leite materno, visando informar os 
benefícios da doação para a nutrição dos recém-nascidos. 

§3° Tal campanha, deverá ter maior contundência no mês de 
agosto conforme disposto na Lei Federal n° 13.435, de 12 de abril de 2017, que 
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Projeto de Lei n.° 98/21 fl. 02 

institui "Agosto Dourado" aumentando assim o incentivo a doação de 
leite materno, com dados e informações da rede Banco de Leite Humano (rBLH) 
em mídias e canais de comunicação e nos demais órgãos públicos conforme 
citado no Artigo 3°, §2°. 

Art. 4° As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI 
DAS CRUZES, em 21 de outubro de 2021, 461° da Fundação da Cidade de Mogi 
das Cruzes. 

OTTO BIO FLekRES DE REZENDE 
Presidente" a Câmara-

DA---\S)"LA 
1° Secretário 

MARCELO PORFIRIO DA SILVA 
2° Secretário 

Secretaria Legislativa da-Câmara,Municipal de Mogi das Cruzes, em 
21 de outubro de 2021, 461° da ação da Cidade de Mogi das Cruzes. 

o Soares 
Secretário Geral Legislativo 

( Autoria do Projeto : Vereador José Francimário Vieira de Macedo) 



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 

OFÍCIO N° 1131/2021 - SGOV/CAM 

SECRETARIA DE GOVERNO iA —4t\ 

Mogi das Cruzes, 22 de novembro de 2021. 

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Otto Fábio Flores de Rezende 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico 
Nesta 

Assunto: Projeto de Lei n" 98/2021 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de reportar-me ao Oficio OPE n° 383/21, protocolado nesta 
Prefeitura sob o n° 30.403/2021, com o qual Vossa Excelência encaminhou à sanção cópia 
autêntica de lei decretada por essa Egrégia Câmara em Sessão Ordinária, relativa ao Projeto de 1.ei 
em epígrafe, de autoria do nobre Vereador José Francimário Vieira de Macedo, que institui a 
Campanha Permanente de Conscientização e Incentivo a Doação de Leite Materno no Município 
de Mogi das Cruzes. 

Nesta oportunidade, convém ressaltar a extrema importância e o proveitoso 
resultado decorridos da referida proposta legislativa, sendo oportuno exaltar e reconhéer 
iniciativas como a dos nobres edis, que demonstra o cumprimento de suas atribuições legislatias, 
em conformidade com os princípios da administração pública, em especial o da supremacialio 
interesse público. 

Isto posto, com os cordiais cumprimentos, em obediência à determinação do Exmo. 
Senhor Prefeito e nos termos do parágrafo único do artigo 82 da Lei Orgânica do Município de 
Mogi das Cruzes, sirvo-me do presente para comunicar que, através deste, devolvo o mencionado 
projeto para vossa promulgação, informando que para o referido diploma foi reservado o número 
7.739/2021. 

Assim sendo, aproveito a oportunidade para r ovar a Vossa Excelência os 
protestos de minha alta consideração. 

Atenciosamente, 

Rubens Pc irde Oliveira 
Secretário lunto de Governo 

SGovrrbm 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Ofício GPE n 0435/21 

SENHOR PREFEITO 

omc.ttc ,

Mogi das Cruzes, em 24 de novembro de 2.021. 

A finalidade do presente é levar ao conhecimento de 
Vossa Excelência, que foi promulgada a Lei n.° 7.739, de 22 de novembro de 
2.021, que institui Campanha Permanente de Conscientização e Incentivo a 
Doação de Leite Materno, no município, cuja cópia segue anexa. 

Valho-me do ensejo, para reiterar a Vossa Excelência 
os protestos de consideração e apreço. 

Atenciosamente. 

OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara 

À SUA EXCELÊNCIA O SENHOR 
CAIO CESAR MACHADO DA CUNHA 
PREFEITO DO MUNICíPIO DE MOGI 

35642 / 2021 

Nome: CAMARA MUNICIPAL DC MOGI DAS CRUZES- CMMC 

Assunto: CAMARA MUNICIPAL 

OF. N 43512021 - PROMUI IvADA A I Fl N' 7.739 DF 

22/11/2021 QUE INSTITUI CAMPANHA PERMANENTE 

DE CONCIENTIZACAO E INCENTIVO A DOACAO DE 

Conclusão: 24/12/2021 

Orgáo: SECRETARIA DE GOVERNO - SGOV 

03/12/2021 14:38 

CAI 275889 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

L E 1 N. ° 7.739, de 22 de novembro de 2.021 

Institui a Campanha Permanente de 
Conscientização e Incentivo a Doação de 
Leite Materno, no município de Mogi das 
Cruzes e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, 
Faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do parágrafo único do 

artigo 82, da Lei Orgânica do município, promulgo a seguinte lei: 

Art. 1° Fica instituída a "Campanha Permanente de Conscientização e 
Incentivo a Doação de Leite Materno" no município de Mogi das Cruzes. 

Art. 2° A campanha referida no artigo anterior terá como objetivos 
fundamentais o incentivo à doação e a expansão da coleta de leite materno; 

I - orientar as mulheres sobre a importância da doação de leite materno, bem 
como do aleitamento materno para o desenvolvimento das crianças; 

II - ampliar o acesso às informações sobre a coleta de leite materno para as 
mães que produzem esse alimento em quantidade excedente, incentivando a sua doação e 

III - ampliar o acesso às informações sobre a distribuição de leite materno 
para as mães que não produzem esse alimento em quantidade suficiente, incentivando-as a 
utilizarem os bancos de leite materno. 

Art. 3° A campanha de conscientização e incentivo a doação de leite 
materno tem caráter permanente, devendo os órgãos competentes responsáveis por sua 
execução aprimorá-lo, torná-lo dinâmico e de fácil entendimento pelo público. 

§1° A campanha referida no presente texto, transmitirá informações sobre a 
doação de leite desde o pré-natal da gestante até o acompanhamento médico pós-parto. 

§2° A Campanha permanente acontecerá nos hospitais/maternidades 
públicas do município, nas unidades básicas de saúde, nas creches e nos postos de coleta 
de leite materno, visando informar os beneficios da doação para a nutrição dos recém-
nascidos. 

§3° Tal campanha, deverá ter maior contundência no mês de agosto 
conforme disposto na Lei Federal n° 13.435, de 12 de abril de 2017, que institui "Agosto 
Dourado" aumentando assim o incentivo a doação de leite materno, com dados e 
informações da rede Banco de Leite Humano (rBLH) em mídias e canais de comunicação e 
nos demais órgãos públicos conforme citado no Artigo 3°, §2°. 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Lei n.°7739/21 fl. 02 

Art. 40 As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI 
DAS CRUZES, em 22 de novembro de 2021, 4610 da Fundação da Cidade de Mogi das 
Cruzes. 

OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara 

Secretaria Legislativa da Câm e Mogi das Cruzes, em 19 de 
novembro de 2021, 461° da Fundação da Cruzes. 

oares 
Secretário Geral egislativo da Câmara 

( Autoria do Projeto : Vereador José Francimário Vieira de Macedo) 


