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PROJETO DE LEI N° 003/2021

AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO

“FICA  INSTITUÍDA  A  SEMANA  MUNICIPAL  DE
CONSCIENTIZAÇÃO E DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DO
COLO DO ÚTERO, A SER REFERENCIADA, ANUALMENTE,
NA SEGUNDA SEMANA DE MARÇO, EM HOMENAGEM AO
DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE É COMEMORADO
NO DIA 08 DE MARÇO”. 

Paulo José Silveira Corrêa, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do
Rio Grande do Sul.

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte 

LEI:

Art.  1º Fica  instituída  a  semana  municipal  de  conscientização  e  de
prevenção ao câncer do colo do útero, a ser referenciada, anualmente, na
segunda semana de março, em homenagem ao dia internacional da mulher
que é comemorado no dia 08 de março.

Parágrafo único. Fica incluída a semana municipal de conscientização e
de  prevenção  ao  câncer  do  colo  do  útero,  no calendário oficial anual de
eventos do município de Glorinha. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Glorinha, 26 de maio de 2021.
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JUSTIFICATIVA

O câncer do colo do útero é uma doença grave e pode ser uma
ameaça  à  vida  das  mulheres.  Por  isso,  aquelas  mulheres  que  têm ou  já
tiveram  atividade  sexual  devem  fazer  o  exame  preventivo  Papanicolau
regularmente.

O  presente  Projeto  de  Lei  tem  a  finalidade  de  divulgar  à
população feminina de nossa  Cidade a necessidade  premente de efetuar,
regularmente, o exame preventivo denominado Papanicolau.

A intenção da proposta é que, nessa semana, sejam promovidas
atividades, palestras, seminários e  workshops com portadoras do câncer do
colo  do  útero, e  também  sejam  realizadas  caminhadas  com  o  intuito  de
divulgar amplamente o principal método de prevenção à doença, informando,
ainda,  que o  teste  Papanicolau é  efetuado pelo  Sistema Único  de Saúde
(SUS).  Objetiva  também  esclarecer  à  população  feminina  que  a  doença,
quando em seu estágio inicial, tem cem por cento de chances de cura e, por
isso, seu diagnóstico precoce é essencial.

O Projeto também tem por base a premissa que, atualmente, as
mulheres da nossa Cidade ainda não estão cientes da importância de realizar,
regularmente, o exame Papanicolau. Sendo assim, existe a necessidade de
ações mais eficientes de divulgação da prevenção à doença.

Desse modo, espera-se, portanto, que os Nobres Edis aprovem
este Projeto de Lei.

Glorinha, 26 de maio de 2021.
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