
 

 

 

 

 

EXMO. SR. PRESIDENTE 

 

  

 Vereador OMAR GHANI que este subscreve, apresenta à consideração de Vossa 

Excelência e do Colendo Plenário, o seguinte: 

 

     PROJETO DE LEI N° 169/2018 

 

     “Dispõe sobre “O Mês Municipal do Outubro Rosa”, dedicado a 

ações preventivas à integridade da saúde da mulher 

 no município de Bagé e dá outras providências.” 

 

Art. 1º - Fica instituído e incluído no calendário oficial de eventos do município de 

Bagé-RS , o mês municipal do Outubro Rosa, dedicado á realização de ações preventivas 

à integridade da saúde da mulher.” 

Parágrafo único. As atividades relacionadas ao caput deste artigo ocorrerão anualmente 

no mês de outubro. 

 Art. 2º Os objetivos do “Outubro Rosa”, no município de Bagé, são:  

I - promover, por meio de profissionais qualificados a intensificação de campanhas 

públicas, a conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do 

câncer de mama, com orientação e a divulgação de regras básicas de cuidados à 

integridade da saúde da mulher;  

II - incentivar a participação da mulher, ativa e permanente, na defesa da qualidade da 

saúde como qualidade de vida;  



 

III - incentivar a formação de grupos voltados para prevenção, cuidados e, em caso de 

mulheres que retiraram a mama, acompanhamento psicológico;  

IV - criar a oportunidade de integração de órgãos e entidades públicas e privadas em 

ações conjuntas em benefício da comunidade;  

V - criar oportunidades para os acadêmicos de diversos cursos de graduação das 

Universidades participantes de realizarem trabalhos de campo junto à comunidade, em 

conjunto com os voluntários das várias instituições participantes. 

Art. 3° A sede da Prefeitura Municipal de Bagé, Secretaria Municipal de Saúde e 

Coordenadoria da Mulher, deverão ser iluminadas no período noturno com a luz no tom 

de rosa no mês de outubro, alusivo a conscientização do câncer de mama. 

Art. 4º A Secretaria Municipal de Saúde poderá promover parcerias entre secretarias 

municipais e empresas privadas para amplo desenvolvimento das atividades alusivas à ao 

mês de Prevenção ao Câncer de Mama.  

Art. 5° Fica a cargo da Secretaria Municipal de Saúde a realização de atividades ao longo 

do mês de outubro em todas unidades de saúde, para que estimulem o envolvimento e a 

conscientização da comunidade nesta causa. 

Art. 6º A Secretaria Municipal de Saúde, poderá disponibilizar, no âmbito da rede 

municipal, exames de prevenção ao câncer de mama (ecografia mamária e mamografia)  

para os usuários do Sistema Único de Saúde. 

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

SALA DAS SESSÕES, 03 DE OUTUBRO DE 2018. 

 

 

            

               _______________________________ 

OMAR GHANI 

Vereador do PR 



JUSTIFICATIVA 

           O presente projeto tem por finalidade difundir e dar publicidade a importância 

do diagnóstico precoce do câncer. Apesar dos avanços tecnológicos o Câncer ainda 

continua com altos índices de mortalidade, sobretudo em função do diagnóstico tardio. 

Para o enfrentamento do câncer são necessárias ações que incluam: educação em saúde 

em todos os níveis da sociedade; promoção e prevenção orientadas a indivíduos e grupos 

(com ênfase em ambientes de trabalho e em escolas); geração de opinião pública; apoio e 

estímulo à formulação de leis que determinem a garantia de ações na defesa da saúde 

pública. 

 O movimento popular internacionalmente conhecido como “Outubro Rosa” é o 

mês de mobilização no Brasil e em todo o mundo para a detecção precoce do câncer de 

mama.De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de mama é o mais 

comum entre as mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a cada ano. No entanto, 

se diagnosticado e tratado oportunamente, o prognóstico pode ser melhor controlado. 

 O câncer de mama é a maior causa de morte entre as mulheres brasileiras, 

principalmente na faixa entre 40 e 69 anos, com mais de 11 mil mortes/ano, segundo 

dados oficiais. Transformar esse panorama, é importante investir cada vez mais em ações 

de controle e prevenção da doença, além de campanhas de informações sobre o problema. 

 Para que isto aconteça, é importante que aconteçam as campanhas com o 

envolvimento de toda a sociedade juntamente com o poder público e esta proposição vem 

somar esforços para uma vida saudável às mulheres. Diante do acima exposto e contando 

com a aprovação do Douto Plenário, apresentamos para apreciação o presente Projeto de 

Lei. 
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