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PROJETO DE LEI Nº 069/2013 
Autor: Vereador Wescley Silva Aguiar 

 
Institui no Município a Semana do Bebê 
de Itaituba. 
 
ELIENE NUNES DE OLIVEIRA, Prefeita 
Municipal de Itaituba, Estado do Pará. 

 
Faço saber que a Câmara Municipal, Estado do Pará, aprova e a Prefeita Municipal 
Eliene Nunes de Oliveira, sanciona e pública a seguinte Lei: 
 
Art.1º Fica instituída a Semana do Bebê de Itaituba, na primeira semana do mês de 
agosto de cada ano. 
  
Art.2° As atividades alusivas serão regulamentadas com as dotações orçamentárias 
específicas bem como através de doações de terceiros e repasses advindos do 
Estado e da União e serão regradas por cronograma a ser elaborado pelo Executivo 
Municipal em parceria com as instituições que fizerem parte de sua organização. 
  
 
Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
Plenário da Câmara Municipal de Itaituba, “CARLOS ROBERTO CABRAL 
FURTADO”, em 19 de Novembro de 2013. 
 

 

 
 
 

Wescley Silva Aguiar 
Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 
  
É na primeira infância que o ser humano desenvolve suas capacidades cognitivas, 
motoras, sócioafetivo e de linguagem. O investimento nesse período garante à 
criança, além de todos os direitos definidos em lei, o direito de ser saudável, viver 
em segurança e no aconchego familiar. 
Com o intuito de garantir o direito ao pleno desenvolvimento de cada criança, a 
Semana do Bebê serve para se pensar e avaliar as condições sociais, educacionais 
e de saúde que o município oferece aos bebês que nascem na cidade, e com essa 
avaliação melhorar os serviços. 
Além disso, também abriria espaço para o bebê e sua família. Unindo a comunidade 
e seus membros ao redor do bebê. Isso também reforça a autoestima dos pais e dos 
técnicos que trabalham com essa experiência. 
Consequentemente a Semana traria um novo olhar em relação ao bebê, expondo a 
importância do cuidado desde a gestação, favorecendo uma ligação segura entre 
mãe e filho, indispensável para que a criança desenvolva todo seu potencial 
cognitivo, motor e socioafetivo. 
Assim sendo, confio na aprovação do presente Projeto de Lei pelos meus ilustres 
pares. 
 
Plenário da Câmara Municipal de Itaituba, “CARLOS ROBERTO CABRAL 
FURTADO”, em 19 de Novembro de 2013. 

 
 
 

 
Wescley Silva Aguiar 

Vereador 

 






