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Dispõe sobre o direito ao aleitamento materno
no  Estado  de  Mato  Grosso  e  dá  outras
providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

          Art. 1º Fica garantido o direito a todas as mulheres de amamentarem seus filhos nos recintos coletivos
de acesso público dos estabelecimentos comerciais situados no Estado de Mato Grosso.

          Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se recinto coletivo de acesso público o local destinado a
permanente utilização simultânea por várias pessoas, tais como casas de espetáculos, bares, restaurantes e
estabelecimentos similares

          Art. 3º O não cumprimento da garantia instituída no caput do art. 1º sujeitará os estabelecimentos
comerciais infratores às seguintes penalidades:

             I – advertência, na primeira ocorrência;

         II – se estabelecimento privado, multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por infração, dobrada a cada
reincidência, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a qual será reajustada, anualmente, com base
na variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M/FGV), ou por índice que vier a substituí-lo.

        Art. 4º A execução da presente lei correrá por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.

       Art.5º Esta lei será regulamentada de acordo com o disposto na Emenda Constitucional nº 19, de 20 de
dezembro de 2001.

 

 

 



 

       Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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JUSTIFICATIVA

     Um dos princípios fundamentais da vida é o direito da amamentar seu filho em qualquer lugar. Apesar de
parecer algo inofensivo e natural, muitas mulheres sofrem preconceito e se sentem constrangidas de
alimentar seus filhos em determinados lugares.

    Para a pediatra Keiko Teruya, do departamento científico de Aleitamento Materno da SBP (Sociedade
Brasileira de Pediatria) e membro do Comitê Nacional de Aleitamento Materno do Ministério da Saúde, o ato
de amamentar é uma das cenas mais bonitas que mostra o vínculo entre mãe e filho.

— Cada vez fico mais encantada com a amamentação, especialmente porque o ato faz com que o bebê se
sinta seguro e protegido. Sem falar nos vários benefícios que o leite materno traz à saúde do bebê.

     Assim como Keiko, a pediatra neonatologista Clery Bernardi Gallacci, responsável pelos berçários
setoriais do Hospital e Maternidade Santa Joana e professora de neonatologia da Santa Casa de São Paulo,
defende o direito de a mãe alimentar seu filho onde ela estiver.

— Se a mulher se sentir segura e confortável, não há motivos para ela se esconder para amamentar seu
filho. Esse é um ato muito bonito e a sociedade precisa enxergar o aleitamento de forma positiva.

As médicas enfatizam que ao passear pelo shopping e parques, as pessoas não costumam comer um
sanduíche ou tomar sorvete dentro do banheiro, por exemplo. Então, surge a questão: Por que as mães
precisam alimentar seus filhos escondidas de tudo e todos?

A pediatra Clery, do Hospital e Maternidade Santa Joana, enumera as principais vantagens da amamentação
para mães e bebês.

Para o bebê

— Fortalece o sistema imunológico, prevenindo doenças respiratórias e gastrointestinais

— Ajuda no crescimento e desenvolvimento da criança

— Em longo prazo, previne obesidade, pressão alta e diabetes

— Melhora o desempenho escolar e o desenvolvimento neurológico da criança

— Estimula a musculatura facial, preparando a criança para falar e mastigar os alimentos sólidos

Para a mãe

— Diminui o sangramento pós-parto

— Ajuda a reduzir o tamanho do útero mais rápido

— Previne doenças metabólicas, como obesidade e diabetes, osteoporose, câncer de mama e de ovários

— Proporciona estabilidade emocional entre mãe e filho.

     Os índices de amamentação no Brasil ainda estão longe do ideal. Mesmo havendo maciças campanhas e
políticas especificas de incentivo do aleitamento materno, a média de tempo de aleitamento materno
exclusivo é de 51 dias de vida do bebê.

     O direito de amamentar publicamente tem sido negado a muitas mulheres, em muitos estabelecimentos
comerciais no Brasil existem restrição de amamentação em publico. Em Mato Grosso apesar da ausência de
reclamações nos meios de divulgação, nada garante que isto não ocorra em nosso Estado.

    Em Santa Catarina temos a lei nº 16393/ 2007 e na cidade de São Paulo a lei 16161/2015, que asseguram



este direito. Em Mato Grosso temos a lei 10.269/2015, que dispõe sobre o direito de amamentação as mães
durante a realização de concursos publicos estaduais e dá outras providencias.

    Sendo assim, tanto a liberdade da mulher amamentar, quanto a aceitação por parte da sociedade, de que
este ato deve ser encarado como um direito do bebe a alimentação saudável, livre e adequada, deve ser
garantida.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Abril de 2015

 

Gilmar Fabris
Deputado Estadual


