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"Cria a Política de Aleitamento
Estado

de

Goiás

e

Materno no

estabelece

outras

providências. "

A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA

constantes no art. 10 da Constituição

DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos

Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° Esta Lei tem por objetivo estabelecer ações e diretrizes voltadas à promoção,
proteção e incentivo ao aleitamento materno.
Parágrafo único. O Poder Público Estadual deverá assegurar atendimento integral à saúde
da mulher, garantindo-lhe acompanhamento pré-natal de qualidade, sempre com incentivo
ao aleitamento materno.
Art. 2° O Poder Executivo promoverá a veiculação de campanhas educativas estimulando o
aleitamento e a doação do leite materno, complementadas por ações nas redes de ensino e
de saúde do Estado de Goiás, nos locais de trabalho e nos espaços comunitários.
~ 1° Os meios de comunicação, as organizações não governamentais, as instituições
privadas de prestação de serviço de saúde ou de assistência social e os fabricantes de
alimentos para lactentes, bem como as entidades comunitárias e as associações que
congreguem profissionais ou pessoal de saúde serão estimulados a colaborar com o sistema
público de saúde na implantação e cumprimento da política de aleitamento materno no
território goiano.
~ 2° A rede de ensino referida no "caput" deste artigo deverá incluir nos respectivos
currículos, atividades pedagógicas difundindo incentivo ao aleitamento materno.
~ 3° Fica a Secretaria de Saúde autorizada a criar o Comitê Estadual de Aleitamento
Materno, para:
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1- colaborar na avaliação, elaboração e implementação de projetos de capacitação de
professores, das escolas públicas e privadas, para a difusão pedagógica da política de
aleitamento materno; e
11-estimular a criação de Central de Incentivo ao Aleitamento Materno e de Banco de Leite
Humano nos hospitais públicos e privados de Goiás e nos postos de saúde.
Art. 3° Fica definida como política dos hospitais do Estado de Goiás o incentivo ao consumo
de leite humano para lactentes hospitalizados.
Parágrafo único. Os hospitais e maternidades da rede pública e privada deverão garantir
alojamentos conjuntos para mães e lactentes de modo a assegurar o aleitamento materno.
Art. 4° Os hospitais da rede pública equipados com Banco de Leite Humano deverão
destinar recursos necessários para a coleta de leite humano no domicílio das doadoras.
Art. 5° Os órgãos e entidades públicas estaduais, no âmbito de sua competência, exercerão
a fiscalização do cumprimento da norma de comercialização dos substitutos do leite materno
no Estado de Goiás, bem como do cumprimento de legislação federal que garante a
proteção do aleitamento pelas mães trabalhadoras.
Art. 6° A execução da presente Lei fica a cargo da Secretaria de Estado de Saúde.
Art. 7° O Poder Executivo fica autorizado a promover as adequações orçamentárias ao
cumprimento desta Lei.
Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES, EM

2013.
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JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal Brasileira define que a saúde é "Direito de todos e dever do
Estado". Desde o início da década de 1980, o Brasil tem incluído na sua agenda de
prioridades em saúde a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, entretanto as
taxas de amamentação, em especial as de amamentação exclusiva, ainda estão abaixo do
recomendado.
Esses obstáculos colocam em evidência a necessidade de o Brasil investir em novas
estratégias de incentivo à amamentação para que os seus indicadores atinjam patamares
mais elevados e adequado.
A amamentação favorece o vínculo mãe-filho e facilita o desenvolvimento emocional,
cognitivo e do sistema nervoso. Ademias o leite materno contém aproximadamente uma
centena de componentes que não podem ser replicados no leite artificial e, a cada dia, a
ciência vem encontrando mais substâncias imunomoduladoras. Além dos componentes
básicos (proteínas, carboidratos e gorduras), sendo variada a sua composição que é única
para cada bebê.
O leite materno é completo. Isso significa que até os 6 meses o bebê não precisa de
nenhum outro alimento. As crianças que mamam têm menos risco de sofrer de doenças
respiratórias, infecções urinárias ou diarréias, problemas que podem levar a internações e
até à morte. O bebê amamentado corretamente, no futuro terá menos chance de
desenvolver diabetes, hipertensão e doenças cardiovascuíares. Por outro lado a mulher que
amamenta corre menos risco de contrair câncer de mama e de ovário. Amamentar também
ajuda a mulher a voltar ao peso normal mais rápido.
Diante de tantos benefícios a saúde, sendo antes de tudo uma medida de prevenção
a diversas doenças e, de extrema importância ao desenvolvimento da criança, faz
necessário uma política estadual, em consonân 'a com a Política Nacional de Aleitamento
Materno, para promoção, proteção e incentivo o ei
nto materno.
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"Cria a Política de Aleitamento Materno no

I E::,__

Estado

I

providências. "

de

Goiás

e

estabelece

outras

I

A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA

DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos

constantes no art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

"

Art. 1° Esta Lei tem por objetivo estabelecer ações e diretrizes voltadas à promoção,
proteção e incentivo ao aleitamento materno.
Parágrafo único. O Poder Público Estadual deverá assegurar atendimento integral à saúde
da mulher, garantindo-lhe acompanhamento pré-natal de qualidade, sempre com incentivo
ao aleitamento materno.
Art. 2° O Poder Executivo promoverá a veiculação de campanhas educativas estimulando o
aleitamento e a doação do leite materno, complementadas por ações nas redes de ensino e
de saúde do Estado de Goiás, nos locais de trabalho e nos espaços comunitários.
~ 1° Os meios de comunicação, as organizações não governamentais, as instituições
privadas de prestação de serviço de saúde ou de assistência social e os fabricantes de
alimentos para lactentes, bem como as entidades comunitárias e as associações que
congreguem profissionais ou pessoal de saúde serão estimulados a colaborar com o sistema
público de saúde na implantação e cümprimento da política de aleitamento materno no
território goiano.
~ 2° A rede de ensino referida no "caput" deste artigo deverá incluir nos .respectivos
currículos, atividades pedagógicas difundindo incentivo ao aleitamento materno, .
~ 3° Fica a Secretaria de Saúde autorizada a criar o Comitê Estadual de Aleitamento
Materno, para:
.
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ESTADO DE GOIÁS

1- colaborar

na avaliação,

elaboração

e implementação

professores,

das escolas públicas e privadas,

de projetos de capacitação

para a difusão pedagógica

de

da política de

aleitamento materno; e
11-estimular a criação de Central de Incentivo ao Aleitamento Materno e de Banco de Leite
Humano nos hospitais públicos e privados de Goiás e nos postos de saúde.
Art. 3° Fica definida como política dos hospitais do Estado de Goiás o incentivo ao consumo
de leite humano para lactentes hospitalizados.
Parágrafo

único.

Os hospitais e maternidades

da rede pública e privada deverão garantir

alojamentos conjuntos para mães e lactentes de modo a assegurar o aleitamento materno.
Art. 4°

Os hospitais da rede pública equipados

com Banco de Leite Humano deverão

destinar recursos necessários para a coleta de leite humano no domicílio das doadoras.
Art. 5° Os órgãos e entidades públicas estaduais, no âmbito de sua competência, exercerão
a fiscalização do cumprimento da norma de comercialização
no Estado de Goiás, bem como do cumprimento

dos substitutos do leite materno

de legislação

federal que garante

a

proteção do aleitamento pelas mães trabalhadoras.
Art. 6° A execução da presente Lei fica a cargo da Secretaria de Estado de Saúde.
Art. 7°

O Poder Executivo fica autorizado a promover as adequações

orçamentárias

cumprimento desta Lei.
Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES, EM

2013.
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JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal Brasileira define que a saúde é "Direito de todos e dever do
Estado". Desde o início da década de 1980, o Brasil tem incluído na sua agenda de
prioridades em saúde a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, entretanto as
taxas de amamentação, em especial as de amamentação exclusiva, ainda estão abaixo do
recomendado.
Esses obstáculos colocam em evidência a necessidade de o Brasil investir em novas
estratégias de incentivo à amamentação para que os seus indicadores atinjam patamares
mais elevados e adequado.
A amamentação favorece o vínculo mãe-filho e facilita o desenvolvimento emocional,
cognitivo e do sistema nervoso. Ademias o leite materno contém aproximadamente uma
centena de componentes que não podem ser replicados no leite artificial e, a cada dia, a
ciência vem encontrando mais substâncias imunomoduladoras. Além dos componentes
.básicos (proteínas, carboidratos e gorduras), sendo variada a sua composição que é única
para cada bebê.
O leite materno é completo. Isso significa que até os 6 meses o bebê não precisa de
nenhum outro alimento. As crianças que mamam têm menos risco de sofrer de doenças
respiratórias, infecções urinárias ou diarréias, problemas que podem levar a internações e
até à morte. O bebê amamentado corretamente, no futuro terá menos chance de
desenvolver diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Por outro lado a mulher que
amamenta corre menos risco de contrair câncer de mama e de ovário. Amamentar também
ajuda a mulher a voltar ao peso normal mais rápído.
Diante de tantos benefícios a saúde, sendo antes de tudo uma medida de prevenção
a diversas doenças e, de extrema importância ao desenvolvimento da criança, faz
necessário uma política estadual, em conson~-n 'a com a Política Nacional de Aleitamento
Materno, para promoção, proteção e incentivo . o ei
nto materno.
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Presidente:

PROCESSO N.o

2014000640

INTERESSADO

DEPUTADO FRANCISCO JR

ASSUNTO

Cria a Política de Aleitamento

Materno

no Estado de

Goiás.
Rproc

CONTROLE

RELATÓRIO

Versam
Deputado

Francisco

os autos sobre projeto de lei, de autoria

Jr, objetivando

estabelecer

ações e diretrizes

do ilustre

à

voltadas

promoção, proteção e incentivo ao aleitamento materno.

Segundo dispõe a proposição, o Poder Público Estadual deverá
assegurar atendimento integral à saúde da mulher, garantindo-lhe acompanhamento
pré-natal de qualidade,
Executivo

promoverá

sempre com incentivo ao aleitamento
a veiculação

de campanhas

materno. O Poder

educativas

aleitamento e a doação de lei materno, complementadas

estimulando

o

por ações nas redes de

ensino e de saúde, nos locais de trabalho e nos espaços comunitários.

A justificativa
proteger e incentivar

menciona

o aleitamento

que

a proposição

visa

materno para que o respectivo

promover,

índice atinja

patamares mais elevados e adequados, o que contribuirá para o fortalecimento

da

saúde infantil.

Sobre o tema tratado na proposição em pauta, constata-se que o
mesmo insere-se no âmbito da competência legislativa concorrente prevista no art.
24, inciso XII, da Constituição
Estados

legislar

respectivamente,

Federal, que dispõe que compete à União e aos

concorrentemente

sobre

proteção

e

razão pela qual cabe a União estabelecer

defesa

da

saúde,

normas gerais e aos

Estados exercer a competência suplementar, sendo que, inexistindo lei federal sobre
normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender
a suas peculiaridades.

Neste
instituição

de

uma

sentido,

política

releva observar

estadual

que a matéria

de promoção,

proteção

e incentivo

ao

aleitamento materno não se inclui no âmbito de normas gerais sobre este tema.
Tem-se, nesse caso, uma questão específica, inserida no âmbito da competência
concorrente dos Estados (art. 24, inciso XII, da CF). No âmbito estadual, não existe
nenhuma norma instituindo tal política.

Por

tais

razões,

entendemos

que

não

há

impedimento

constitucional ou legal para aprovação do projeto em análise, o qual é plenamente
compatível com o sistema constitucional

vigente. Contudo, para ser aprovado, o

projeto precisa ser reformulado, com a finalidade de aprimorá-lo formalmente, motivo
pelo qual apresentamos o seguinte substitutivo:

"SUBSTITUTIVO

AO PROJETO

DE LEI N. 414, DE 14 DE

NOVEMBRO DE 2013.

Institui

a

Política

Estadual

de

Aleitamento Matemo.

LEGISLA TlVA 00 ESTADO DE GOIÁS,

A ASSEMBLÉIA

nos termos do art. 10 da Constituição

Estadual, decreta e eu

sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica instituída a Política Estadual de Aleitamento
Matemo.

Art. 2° São objetivos da polítiç;a instituída por esta Lei:
I - promover, proteger e incentivar o aleitamento matemo;
II -

a realização

fomentar

de campanhas

educativas

estimulando o aleitamento e a doação do leite matemo;

111 -

divulgar

a legislação que garante a proteção do

aleitamento pelas mães trabalhadoras;
IV

-

produzir

aleitamento matemo;

e

difundir

conhecimentos

sobre

o

•

JI

VI - desenvolver estratégias de divulgação, mobilização
social e premiações em prol do aleitamento materno.,
VII -

garantir

alojamentos

conjuntos

para

mães

e

lactentes nas maternidades estaduais, de modo a assegurar o
aleitamento materno.

Art. 3° Os meios de comunicação,
governamentais,

as instituições

as organizações não

privadas

de prestação

de

serviço de saúde ou de assistência social e os fabricantes de
alimentos para lactantes, bem como as entidades comunitárias e
as associações que congreguem profissionais da área da saúde,
serão estimulados a colaborar com o sistema público estadual
de saúde na implantação e cumprimento da Política Estadual de
Aleitamento Materno.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação."

Isto posto, com a adoção do substitutivo apresentado,
pela constitucionalidade

somos

e juridicidade do presente projeto de lei. É o relatório.

de 2014.

Goiânia, 10 de fevereiro de 2015 .
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De acordo com o artigo 124 do Regimento Interno desta
Assembleia Legislativa, encaminhe-se para arquivamento, depois de gravada a sua
tramitação no sistema de protocolo.
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Requerimento n° 017/2015 - GDEFJ

pfL(jLíIJ)

Excelentíssimo Senhor Deputado HELIO DE SOUSA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiá

£

c }"Qt;. •

rzI) I

03/ 03/
.~

O Deputado que este subscreve, na forma do art. 124, parágrafo único,
do Regimento Interno requer a Vossa Excelência o desarquivamento

das seguintes

proposições, que foram arquivadas em razão do fim da 17° Legislatura:

2013004546;

.-=-

2013004547;

2014000573;

2014000574;

2014000588;

2014000590;

2014000636;

(2Õi4Q0064o;

2014000672;

2014000831;

2014000833;

2014001414;

2014001673;

2014001718;

2014001847;

2014001892;

2014001984;

2014001986;

2014002142;

2014002859;

2014003054;

2014003019;

2014003067;

2014003053;

2014002916;

2014003108;

2014003224;

2014003316;

2014003106;

2014003346;

.

.

2014003943; 2014003942.

Solicita

que as proposlçoes

acima retomem

a tramitação

desde o

estágio em que se encontravam.
Assim, espera o autor o acolhimento pelos pares desta Casa.

Sala das Sessões,

2015.

em

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - Gabinete do Deputado Estadual Francisco Jr. (Gab. 36)
Palácio Alfredo Nasser - Alameda dos 8uritis, 231 - Centro - Goiânia - GO CEP: 74019-900
Fone: (62) 3221-3109/3135
www.franciscojr.com.br
.. .
. .
,..

_.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,JUSTIÇA E REDAÇÃO
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Aprova

o parecer do Relator FAVO~EL

/fé;
V

V

A MATERIA.

Processo N°
Sala das Comissões Deput~do So{on Amaral
Em
)).
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/2015.
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Presidente:
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JUSTIÇA

APROV ADO o PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
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O
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A

SECRETARIA
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ASSEMBLEIA LEGISLA TIV A DO ESTADO DE GOIÁS
Alameda dos Buritis, n.231, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74.115-970
Telefones: (62) 3221-3022 Fax: 3221-3375
Site: www.al.go.leg.br

Oficio nO901-P
Goiânia, 09 de setembro de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Governador do Estado de Goiás
MARCONI FERREIRA PERILLO JúNIOR

Senhor Governador,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo de
lei nO243, aprovado em sessão realizada no dia 08 de setembro de 2015, de autoria do nobre
Deputado FRANCISCO JR, que institui a Política Estadual de Aleitamento Matemo.

Atenciosamente,

ESTADO DE GOIÁ")
ASSEMBLEIA

LE GI SLATIVA

AUTÓGRAFO DE LEI N° 243, DE 08 DE SETEMBRO DE 2015.
LEI N°
, DE
DE
DE 2015.
Institui a Política Estadual de Aleitamento
Matemo.
A ASSEMBLEIA LEGISLA TIV A DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do
art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica instituída a Política Estadual de Aleitamento Matemo.
Art. 2° São objetivos da política instituída por esta Lei:
I - promover, proteger e incentivar o aleitamento matemo;
II - fomentar a realização de campanhas educativas estimulando o aleitamento e a
doação do leite matemo;
III - divulgar a legislação que garante a proteção do aleitamento

pelas mães

trabalhadoras;
~

.

,

IV - produzir e difundir conhecimentos sobre o aleitamento matemo;

v-

estimular medidas para disponibilizar leite humano de qualidade a crianças
privadas da amamentação e promover, proteger e apoiar o aleitamento matemo no âmbito dos
bancos de leite humano.
VI - desenvolver estratégias de divulgação, mobilização social e premiações em
prol do aleitamento matemo;
VII - garantir alojamentos conjuntos para mães e lactentes nas maternidades
estaduais, de modo a assegurar o aleitamento matemo.
Art. 3° Os meios de comunicação, as organizações não governamentais, as
instituições privadas de prestação de serviço de saúde ou de assistência social e os fabricantes de
alimentos para lactantes, bem como as entidades comunitárias e as associações que congreguem
profissionais da área da saúde, serão estimulados a colaborar com o sistema público estadual de
saúde na implantação e cumprimento da Política Estadual de Aleitamento Matemo.
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com 8 observAnela das seguintes normas:

pallticos

da República.

MARCOHI FERlWRA PERUa
JÍlMOR
RIqueI Fi;utlre~ AMIMndri TIIIm" •

ESTADO DE GOIÁS

providênchlS.

de Goiás.

do Recebimento

de Telemarkeling.

LEGISLATIVA

do art. 10 da Constituição

"InstituI,

.V~.

p(Jbic:o, nos termos

olItras

dá

eeon&nica:

alimentaçlo

cada minA0,

de 2015,127'

e

a) allnea -a", em valor -.:jutva'ente a sei&oentos euros ou dóllTeS. par
dia de estada no exterior. confonne se trate de viagem li Europa e I quaiquer pais

de setembro

no Esporte.

Art. 4- Esta lei entra em vigor na data de sua publica~o.

Goiania,

de

nao governa.

tennos
Estadual

em

realizaçlo

direta, autárquica

de lIlJt.1tqt.úa e fund.çêo,
o Governador

n,a classe

hospedagem.

LEI N' 19.042, DE 0.8 DE OUTUBRO DE 2015.

racismo

as organizações

com a ImplantaçAo

GoIÁs,

pal1l

ou Interesse

com viagens

faroo6&-6

Gabinete de Gestlo de AMunt08

jurldicos,

A ASSEMBL.EIA
çOes, serao estimulados

o

de 11

I - COoceulO de pa&G8Qf!M a6roas:

111 mentais,

sujeitará

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR

penalidades:

educativas,

de ~

b) 00$ demais

da Injúria ~cial

que conflQuram

de campanhas

de com uni caça0,

DE

normas

decreta

da admlnistraçAo

reaHl:açto

e

aelViçc ou Interesse p4bllco

por esta Lei:

Ligações

3° Os meios

lei

ne 8.078,

sua publlcaçlO.

DO ESTADO

Ettadual,

Art. 1° No Imbllo

DE

de 2015,127' da República.

organizadas.

Art.

nesta

de 2015, 127' da RepÚblica.

do art..10 da ConslltuiçAo

de Goianla-GO.

2011. que InstituI,

a

enviar

cadastro

A. ASSEMBLE1A LEGISLATIVA DO ESTADO DE GoIÁS, nos
termos

eSlado).

lacial;
IV - fomentaI

no

despesas com vfogens ao exterior em objeto

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçêo.

Goiânia,

as condutas

no
ao

oom tal
ou

inscritas

do disposto

EstQbelece

lei:

Racismo

f~;m~
e

conscientizar'a

contratadas

no art. 56 da Lei federal

Esla lei entra em vigor na data

de

11e

do usuário
relacionados

(NR)

que específica.

te;
11 - Informar

ou

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR

_

DESENVOLVIMENTO HUMANO E ASSIST~NCIA SOCIAL - IDHEAS BRASIL,
Inscrita

a seguinte

Estadual,

Art. 1° Fica declarada

de Combate

no Esporte.

da pol1tica-inSti1ulda

coibl~ a práti~.d,o

ligaçOes

telefOnlca9

pessoas

descumprimento

às penas

PALÁCIO
GOIÁS, e,,!

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos

eu sanciono

.

o

de que

JÚM10A

Polltica

PolltieaiEstadual

de

dia do Ingresso

do 8eNfço

DO ESTADO DE GOIÁS, nos ler-

decreta

definirá

o cadastro

de 2015, 127° da República.

Declara de utilidade

04.976.24310002-00,

mos do art. 10 da CÕl'lstituiçao

o Executivo

prestam

ou

1°

podeTaO

em

LEI N° 19.039, DE 08 DE OUTUBRO DE 2015.

ao Racismo

mensagens

LEI N" 19.043, DE 08 DE OUTUBRO DE 2015.

termos

a

ali

(NR)

as denOncias

que espec:tra

Institui

ou enviem

lei,

que

se utilizem

de abrll,

e novembro.

da RepÚblica.

MAACOHII'tlmI!IJtA
PERlLlO
AaquelFi;uehodoAllulrdflTtixeila

que

e administrar

do 300 (trigésimo)

Onloo do artigo

4°.A O

~Art.
no

de sua publicaçAo.

de 2015,127'

telefônicas

de fiscalizar

LEI N° 19.041, DE 08 DE OUTUBRO DE 2015.
Goianla,

impedir

no mês de outubro;

comemorado

IlAACOIIFERRElRAPERlLI.OÃlMCI\
It8quolF~AlolI&IndriT

na data

em vigor

objellvo

nele inscrito&."

da presente

empresas

mensagens

no mês de outubro;

a

Festival,

de GaitlstSs,

no dia 22 de novem.bro.

Esta

partir

de setembro

Lei:

libanês.

ligaç6e6

por Implementar
além

por

supracltado.-(NR)

PALÁCIO

comemorado,

lem

para os usuários

1\

propósito,

Art.
agosto

efetuem

as

parflgrafo

no mês de setembro;

a

Amarela,

Mostra Curtas,

XII - Encontro

..Estadual, decreta

de

Indevídas."(NR)

Cadastro,

no mês de agosto;

Trash, a ser comemorado

Festival

~s

art.

mensagens

novembro;

ConstituiçaQ

o Cadastro

e Mensagens

ser
"Art.

Rock Fesl,

IX - Goiânia

Institui o Dia Estadual do Imigrante libanês.

10 da

de GoIés,

Ligações

ou estabelecimentos

Na regulamentaçao

o

trata

a

Veadeiros.

setembro;

LEI N' 19,038, DE 08 DE OUTUBRO DE 2015.

art.

do Estado
de

O Cadastro

6rgao responsével

no mês de maio;

no mês de maio;

da

leon'rdoMolnVilfllt

tennos do

no âmbito

Recebimento

Parflgmfo

nao autorlzat:las

de julho;

VI - Paralelo
MARCONI FERREIRA PERILlO JUNIOR

a

Bananada,

Encontro

V - Taltoo

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, no.

de

empresas
desse

realizados,

datas especificadas:

llJ - Ga!hofada,

em

IV -

05

Goiânia,

DE

Fica insUtuldo.

Bloqueio

"Art. 2-

DO ESTADO

de 2011. passa a vigorar

do

eventos

para

no 9alendãrio

1- Grito RO<:k, a ser comemorado

Art. 40 Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
DO GOVERNO

de 21 de setembro

l'llteraçOes:

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos

da área

da saúde. serAo estimulados a colaborar com o sistema público estadual de

PALÁCIO

;

.\

Telemal1e:eUng.

social e os fabricantes de alimentos para !actantes, bem como as

entidades

de

especifica.

de saúde ou de

serviço

\

LEI N'19.040, DE 08 DE OUTUBRO DE 2015.
Inclui,'

30 Os meios de

- '.\

GOIANIA, TERÇA.FEIRA.1~
DE OUTUBRO DE 2015
ANO 179 • DIÁRlb OFICIAUGO N~ 22.183
...•..
'

maternidades estaduais, de mOdo a assegurar o aleitamento ~atemo,

Art.

C:J~.! ,') ,

~r;;s~)

\

HOrtl8

32Hi-2321

Fone:

através

3201.5070

de vendedores

3201-

.

1.1,
•.
11\'êBí'w

ESTADO DE GOIÁS
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Goiânia, 14 de outubro de 2015.

l

Encaminhe-se para arquivamento, depois de gravada a sua tramitação no
sistema de protocolo.

