CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS
Projeto de Lei nº 26/2013

São Francisco de Paula, 04 de outubro de 2013.

"Institui a Campanha “Outubro Rosa” no Poder
Legislativo e dá outras providências."

Art. 1º Fica instituída na Câmara Municipal de Vereadores de São Francisco de Paula, a
campanha “ Outubro Rosa”, que se realizará anualmente no mês de outubro.
Art. 2º No mês de outubro, os servidores efetivos, comissionados, terceirizados e Vereadores
deverão utilizar a fita símbolo da campanha de prevenção ao câncer de mama de cor rosa nas
vestimentas durante o expediente nas dependências da Casa Legislativa.
Art. 3º Durante o mês de outubro o Prédio da Câmara Municipal deverá estar iluminado com
refletores de iluminação rosa homenageando a luta das Ligas de Combate ao Câncer de mama e
chamando a atenção dos munícipes para a prevenção da mesma.
Art. 4° No “Outubro Rosa” a Câmara Municipal de Vereadores deverá fazer uma sessão solene
para homenagear a Liga Municipal de Combate ao Câncer e/ou demais entidades que prestarem
serviços de prevenção e conscientização da luta pela prevenção ao câncer de mama no ano
corrente.
Art.5° As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias retiradas do
orçamento Legislativo Municipal.
Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data da sua Publicação.

Alexandre Bossle (Coruja)
Vereador PSB

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS
MENSAGEM/JUSTIFICATIVA:
Na oportunidade em que me dirijo a Vossas Excelências, apresento o Projeto de Lei n°.
26/2013, que "Institui “O Outubro Rosa” no Calendário Oficial de Eventos do Poder Legislativo
e dá outras providências."
Semanas que visam a sensibilizar as autoridades em busca de mais investimento e
palestras e mobilização marcam o mês em todo o Brasil.
O diagnóstico precoce é a principal estratégia para redução da mortalidade. Conforme o
Instituto Nacional de Câncer, no ano passado foram registrados 52.680 novos casos de câncer de
mama no País. No RS, em torno de 4 mil por ano. É apontado como o segundo mais frequente do
mundo.
O chefe do Centro de Oncologia do Hospital Santa Rita/Santa Casa em Porto Alegre,
Rogério Grossmann, aponta que entre 10 e 12 mil pessoas morrem todo o ano de câncer de mama
no País. Mil novos casos na região metropolitana são registrados a cada ano.
Variação de peso, álcool, cigarro, medicações hormonais de uso crônico são
desfavoráveis”, alerta. A genética impacta também. “De 5 a 10% é o fator genético.
Recomendamos, por exemplo, que se a mãe teve câncer aos 40 anos que a filha reforce os
exames periódicos a partir dos 30.”
A partir dos 40 anos, por lei, a mulher deve ter acesso à mamografia. “Além do acesso aos
médicos, as mulheres precisam estar conscientes da importância de se cuidar e buscar a
prevenção”
Desse modo, o presente projeto tem por objetivo fortalecer a conscientização e
mobilização de toda a comunidade para o Combate ao Câncer de Mama no município de São
Francisco de Paula.

São Francisco de Paula/RS, 04 de Outubro de 2013.
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