
 
 
 
 
 
 
Exmo. Sr. 
Presidente da Câmara de Vereadores de Colinas  
 
O Vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições e nos termos do Regimento Interno, 
requer, seja submetido à apreciação dos colegas vereadores a seguinte indicação: 
 
 
 

Indicação n° 004/2017 
 

 
  Indica ao Poder Executivo que, através de Secretaria competente, estude a 
possibilidade de encaminhar projeto de lei para estender o auxílio maternidade dos atuais 120 
(cento e vinte) dias para 180 (cento e oitenta dias), no moldes da Lei Federal 11.770, para 
todas as futuras mamães/servidoras públicas do Município de Colinas. 
 

 JUSTIFICATIVA: 

No ano passado foi enviado pelo Executivo ao PL 042-04/2016, que previa este 
benefício para as servidoras públicas, porém, naquela oportunidade, os Vereadores 
entenderam que não se podia aprovar o projeto de lei do Executivo porque era ano eleitoral. 

Assim, passadas as eleições, acreditamos que o momento agora é o ideal para 
implantar este importante avanço no município de Colinas e que as mulheres da iniciativa 
privada e pública conquistaram após anos de luta. 

A Sociedade Brasileira de Pediatria alega que os bebês que ficam seis meses 
ao lado da mãe têm reduzidas as chances de contrair pneumonia, desenvolver anemia e 
padecer com crises de diarreia. Segundo a Sociedade, o Brasil investe milhões ao ano para 
atender a crianças com doenças que poderiam ser evitadas, casa a amamentação regular 
tivesse acontecido durante esses 6 primeiros meses 

Normas de proteção à gravidez e à maternidade destinam-se não apenas à 
trabalhadora que é ou será gestante e mãe, mas também tem como foco proteger o filho desta 
mulher desde sua concepção. 

Sugerimos que este benefício também seja concedido a quem adota uma 
criança, pois este período de 6 meses, servirá como adaptação da criança com a nova família, 
fortalecendo os laços familiares entre filho/a e pais, sobretudo, reconhecendo este gestode 
amor ao próximo.   
  
 
   
                    Câmara Municipal de Vereadores de Colinas, 16 de janeiro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabiel A. Zarth      
Vereador do PMDB     

    
 


