
Estado do Paraná 

Excelentíssimo Senhor 
JOECIR BERNARD! 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco - Paraná 

O vereador Rodrigo José Correia - PSC no uso de suas prerrogativas legais e regimentais~ 
submete à apreciação dos nobres pares, o seguinte Projeto de Lei: ._. 

PROJETO DE LEI Nº .1JJj__/2018 í 
~ s ~ 
CP ~ 

Institui o "Outubro Rosa" no Município de Pato~~ 
Branco, Paraná e dá outras providências. ~C:-- ã 

~ ~ 
Art. 1° Fica instituído o "Outubro Rosa" no âmbito do Município de Pato Branco, ~ 

Paraná, a ser referenciado anualmente no mês de outubro, com o intuito de prevenir o câncer de ...... 
mama e de colo uterino. 

Parágrafo umco. Fica incluído o "Outubro Rosa" no Calendário Oficial de 
Eventos do Município de Pato Branco, Paraná no mês de outubro. 

Art. 2° Nas edificações públicas municipais, sempre que possível, será procedida 
a iluminação em rosa e a aplicação do símbolo da campanha ou sinalização, alusivo ao tema, 
durante todo o mês de outubro. 

Art. 3° No mês do "Outubro Rosa" poderão ser desenvolvidas ações destinadas 
à população com os seguintes objetivos: 

1. promover debates sobre a importância da prevenção da doença; 

li. contribuir para a redução dos casos de vítimas do câncer de mama e do 
colo do uterino; 

Ili. estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de ações integradas, 
envolvendo a população, órgãos públicos, instituições públicas e 
privadas, visando ampliar o debate sobre o problema; 

IV. estimular sob o ponto de vista social e educacional, a concretização de 
ações, programas e projetos na área da educação e prevenção. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

R&dru~ e QJ-v>o,. D . 
Rodrig José Correia 

Vereador - PSC 

Pato Branco, 11 de junho de 2018. 
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JUSTIFICATIVA 

Outubro Rosa é um movimento de conscientização realizado por vários 
segmentos públicos e privados, é um mês direcionado à mulheres e a sociedade em geral 
sobre a importância de prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e colo 
uterino. 

A primeira ação ocorreu em Nova York em 1990, e hoje o evento "Outubro 
Rosa" é realizado em vários lugares pelo mundo passando a ser o epicentro de muitas 
ações. 

Importante lembrar que o movimento "Outubro Rosa" nasceu com o objetivo 
de chamar a atenção para a importância da realização de exames visando o diagnóstico 
precoce do câncer de mama, e mais recentemente o do colo uterino, o Instituto Nacional de 
Câncer (INCA) estima que para cada ano do biênio 2018/2019 sejam diagnosticados 59. 700 
(cinquenta e nove mil e setecentos) novos casos de câncer de mama no Brasil. 

As ações do "Outubro Rosa" tem como foco principal palestras, debates, 
passeatas e outras ações de orientação, combinado com o uso do laço rosa, símbolo da 
campanha, podemos observar que aos poucos a adesão vai se ampliando notadamente, 
com maior conscientização de todos com relação ao grande objetivo da campanha que é 
chamar a atenção da população sobre a necessidade e importância da detecção precoce do 
câncer de mama e do colo uterino. 

Ao ensejo da conclusão deste item, vale frisar que as ações desenvolvidas 
nesse mês tem como escopo prestar informações sobre a importância da realização de 
exames como a mamografia e ultrassonografia, reduzir o tempo entre o diagnóstico e o início 
do tratamento, proporcionando melhoria na qualidade de vida da população feminina e a 
erradicação do câncer como uma doença que ameaça a vida. 

~~ Rõdri9José Correia 
Vereador - PSC 

1!11"1"~[!) ?-ku;. , ~ 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, abaixo assinado, conforme 

estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo 
' 

Municipal, o projeto de _(>..;>'íl...,..i-.....""""~"'-----'~'-"i._.4+'{"'";i1....,')_,_,lQ"'". _· ________ _ 

Pato Branco, &.'D i o '217& 115< · 
' 

JÍMW~b ~ f-· l)[r_' .Jft
MifhneS Boff ~'rh - PSi:fÊf 

President· 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 114/2018 

Autor: Marines Boff Gerhardt - PSDB e Rodrigo José Correia - PSC 
Relator: Carlinho Antonio Polazzo - PROS 
Súmula: Institui o "Outubro Rosa" no municipio de Pato Branco, Parana e da 
outras providencias. 

RELATÓRIO 

Através do Projeto em análise, os Vereadores proponentes buscam o apoio dos 

nobres pares para Instituir o Outubro Rosa no municipio de Pato Branco, Parana. 

Em sua justificativa os proponentes enaltecem a importancia da conscientizacao 

a ser eralizada neste mês, destacando para as mulheres a relevancia de ac~s 
o 

preventivas e do diagnostico precoce do cancer de mama e colo uterino. ~ 

O projeto contempla varias acoes buscando a conscientizacao das mulhere!'(, 

como debates, palestras, passeatas e outras medidas. e:. 

ANÁLISE t 1 
·' :;g 

Trata-se de uma iniciativa onde o Vereador proponente buscar o apoio d@~."'· 
,!. 'n 

nobres pares para Instituir o Outubro Rosa no municipio de Pato Branco, Parana. ~f.:' · 

Sem duvida que acoes preventivas e de conscientizacao são o melhor camin 
" 

para diminuirmos esse mal que assola a nossa sociedade feminina. ~ 
' -;f'o.:t 

O projeto esta revestido de interesse publico, razao pela qual somos 

amplamente favoraveis a sua tramitacao e aprovacao. 

VOTO DO RELATOR 

Considerando a análise anteriormente exposta, onde está evidente os benefícios 

e alcance social deste projeto de lei além de que, do ponto de vista e ótica de justiça e 

redação não existem óbices a sua tramitação e aprovação, opino favoravelmente a 

tramitação, bem como a aprovação do presente projeto de lei. 
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Assim, diante das alegações e considerações apresentadas, opto por exarar 

PARECER FAVORÁVEL, a regular tramitação e aprovação da presente matéria. 

É o parecer, SMJ. 

Pato Branco, 28 de junho de 2018. 

Carlinho 

~~~e 
Membro 

Membro 

~lfftff~r 

Moaci 
I 

Presidente 

Membro 

2 
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COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, abaixo assinado, conforme 

estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo 

Municipal,oprojetode Qol ,ie -l.--iL1IZo18 

Pato Branco, ov, \oJ ( 2 .CJ\R 

cn . \-) ~\1 
'ºQ'~~ ~~ 'Fabricio Preis âe Mello - PSD 

Presidente 
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GA[llNETE DO VEREADOR MOACIR GREGOLIN - MDB 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 114/201S 

Autores: Marines Boff Gerhardt - PSDB e Rodrigo José Correia - PSC. 
Relator: Moacir Gregolin- MDB 
Entrada na Comissão: 04/07/2018 
Súmula: Institui o "Outubro Rosa" no Município de Pato Branco, Paraná e dá 

outras providências. 

RELATÓRIO. 

A proposição busca tornar lei municipal programa que tem o intuito de 

intensificar as ações de prevenção ao câncer de mama e de colo uterino durante o mês de [ i 
outubro. Importante destacar que a população, principalmente a feminina, não deve deixar ~ ~ 

o ..... 
exclusivamente para o mês em questão para buscar atendimento profiss ional para se ~ ~ 

preveni r de possíveis sintomas associados a essas doenças, e que esse é sim um período ~ ~ 

de intensificação de ações voltadas a alertar toda nossa comunidade. 

VOTO DO RELATOR 

Após análise do projeto, e entendendo ser de relevante interesse público, optamos 

por exarar PARECER FAVORÁVEL, à sua tramitação e aprovação por esta Casa de Leis. 

É o nosso parecer. 

Pato Branco, 1 O de julho de 2018. 

Presidente 

M~·MDB 
Membro- Relator 

Vilmar Maccari - PDT 
Membro 

rd'?i$.· 
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COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Parecer ao Projeto de Lei n2 114/2018 

Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento se reuniram para 
analisar e emitir parecer ao Projeto de Lei 114/2018, de 20 de junho de 2018 - ~ .... 
Institui o "Outubro Rosa" no Município de Pato Branco, Paraná e dá outras § ,_. 
providências. 0 

Através do Projeto em análise, os Vereadores proponentes buscam o [ 
apoio dos nobres pares para instituir o Outubro Rosa no município de Pato 

Branco, Paraná. Em sua justificativa os proponentes enaltecem a importância da 
conscientização a ser realizada neste mês, destacando para as mulheres a 

importância de ações preventivas e do diagnóstico precoce do câncer de mama 

e colo uterino. 
O projeto contempla varias ações buscando a conscientização das 

mulheres como debates, palestras, passeatas e outras medidas. 
Em relação à proposição em tela, verificando as informações que o 

referido Projeto de Lei visa estabelecer, não foi observada nenhuma ilega lidade. 
Após análise, emitimos PARECER FAVORÁVEL, à tramitação do presente ao 

Projeto de Lei. 

É o parecer, Salvo Maior Juízo. 
Pato Branco, 10 de agosto d 2018. 

Marco Antonio 
(M 
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