CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
WILSON JOSÉ AZINARI JUNIOR, Vereador
abaixo assinado, usando das atribuições
que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO que várias mães produzem uma
quantidade de leite superior à necessidade de seu bebê,
principalmente nas primeiras semanas, e, considerando que,
se esse excesso não for retirado, pode ocorrer o
empedramento do leite na mama, dificultando a amamentação
do bebê;
CONSIDERANDO que ao invés de deixar de
produzir ou jogar fora este alimento tão importante, é
possível doá-los para outras crianças, cujas mães tem
dificuldades de produção;
CONSIDERANDO que existe o Banco de Leite
Humano, em Londrina, no Hospital Universitário, o qual
atende a grande parte da demanda de toda região, inclusive
pacientes do município de Porecatu;
CONSIDERANDO que o número de doadoras de
leite materno, para compor o Banco de Leite do Hospital
Universitário de Londrina é menor do que a demanda exige;
CONSIDERANDO que o Banco de Leite do
Hospital Universitário de Londrina conta hoje com cerca de
300 (trezentas) doadoras1, quantidade considerada pequena,
visto o grande número de bebês que precisam de leite;
CONSIDERANDO que o Hospital Universitário
oferece, gratuitamente, todo o treinamento e material
necessário para a coleta deste leite materno, bem como
panfletos e folders para divulgação2;
Apresenta à judiciosa
Colenda Câmara de Vereadores, a seguinte

apreciação
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da

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
INDICAÇÃO Nº 13/2013
SUGERE
ao
Senhor
Prefeito
estudo
objetivando a realização de parceria junto ao Hospital
Universitário de Londrina, com o fim de cadastrar doadoras
de leite materno, e, enviar o leite coletado para compor o
estoque do Banco de Leite deste hospital.
Certo do acatamento da presente pelos
nobres edis, apresenta aos pares suas homenagens.
Sala das Sessões, 23 de abril de 2013.

WILSON JOSÉ AZINARI JUNIOR
VEREADOR

apoiamento:

1 - Informação dada por matéria publicada no jornal Folha de Londrina, pagina 03 Folha Cidades, do dia 20 de abril de 2013.
2 - Conforme informado por funcionário do Banco de Leite do Hospital Universitário,
através de atendimento prestado pelo fone: (43) 3371-2390.
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