PROJETO DE LEI Nº 36/2017 DE 13 DE JUNHO de 2017
Institui no Calendário Oficial de Eventos do Município a campanha do
“Outubro Rosa”, e dá outras providências.
(de autoria do Vereador Claudio Adão da Silva)
Artigo 1º – Fica instituída no Calendário Oficial de Eventos do Município de
Campos do Jordão, a campanha do “Outubro Rosa”, a ser celebrada, anualmente,
no mês de outubro.
Artigo 2º - Durante o mês de campanha, o objetivo será divulgar os direitos
assegurados pela Lei Federal nº 11.664, de 29 de abril de 2008, que dispõe sobre a
efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o
tratamento e o seguimento dos cânceres do colo uterino e de mama, no âmbito do
Sistema Único de Saúde – SUS.
Artigo 3º - No mês de outubro, poderá a municipalidade expressar a adesão à
campanha do “Outubro Rosa” utilizando a cor rosa como símbolo visual nos prédios
e espaços públicos.
Artigo 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Câmara Municipal de Campos do Jordão, aos 08 de Junho de 2.017.
CLÁUDIO ADÃO DA SILVA
Vereador – P.H.S.
Justificativa: O movimento popular internacionalmente conhecido como “Outubro
Rosa” é comemorado em todo o mundo. O nome remete à cor do laço rosa que
simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama e estimula a participação
da população, empresas e entidades. Este movimento começou nos Estados
Unidos, onde vários Estados tinham ações isoladas referentes ao câncer de mama
e ou mamografia no mês de outubro, posteriormente, com a aprovação do
Congresso Americano o mês de outubro se tornou o mês nacional (americano) de
prevenção do câncer de mama.
A primeira iniciativa vista no Brasil em relação ao “Outubro Rosa”, foi a iluminação
em rosa do monumento Mausoléu do Soldado Constitucionalista (mais conhecido
como o Obelisco do Ibirapuera), situado em São Paulo - SP. No dia 02 de outubro
de 2002 quando foram comemorados os 70 Anos do Encerramento da Revolução, o
monumento ficou iluminado de rosa, por iniciativa de um grupo de mulheres
simpatizantes com a causa do combate ao câncer de mama.
Alguns anos se passaram e a iniciativa foi se popularizando pelo Brasil. Atualmente,
os dias de outubro nascem cor de rosa em várias cidades brasileiras, que dedicam
o mês à campanha "Outubro Rosa", dedicada ao diagnóstico precoce do câncer de
mama. O movimento popular envolve sociedade civil, terceiro setor, iniciativa

privada e os governos em todos os âmbitos. A legislação de grande parte das
cidades brasileiras inclui o movimento no calendário de eventos oficiais e propõe
ações como a iluminação especial (cor de rosa) de pontos estratégicos, como
prédios públicos e praças; além de ações educativas, preventivas e de
conscientização, como caminhadas e exames médicos.
Pelo exposto e tendo em vista tratar-se de matéria de relevante interesse social
solicitamos a aprovação do presente Projeto de Lei, contando com a colaboração
dos Nobres Vereadores.
CLAUDIO ADÃO DA SILVA
Vereador - PHS

