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ESTADO DA BAHIA
cÂruena MUNIcIPAL DE ALAGotNHAs

PROJETO DE LEI NO. 04712021.
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4.2?-/5 ..AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
O INSTTTUIR A SEMANA MUNIcIPAL DA

o L íZ 2IPREVENçÃo E coMBATE AS
J-eJ DoENçAS oNcoLoGrcAS, E DA-oltrnns PRovt DÊNctAs".

A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, u
de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, 6;T-ffiru' i tU\ Lt"'d"'r

DECRETA:

Art. 1o - Fica instituída a Semana Municipal da Prevenção
Combate as Doenças Oncológicas a ser comemorada,
anualmente, na terceira semana do mês de outubro.

Art. 20 - As comemorações da semana ao combate as doenças
oncológicas e prevenção do câncer visam ao desenvolvimento
de conteúdos para conscientizar a sociedade as necessidades
especificas de combater o preconceito, discriminação e
prevenção com políticas públicas.

§ ío - No decorrer da semana serão realizadas ações nter
setoriais, com parceria dos órgãos que cuidam dos direitos de
pacientes oncológicos, como o Ministério Público Federar e
Estadual, secretaria Municipal da saúde, secretaria Municipal
de Assistência Social, Associação Oncologica Nova Vida
Alagoinhas e demais associações que queiram participar e
apoiar com a finalidade de:
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feitas para pessoasi oncolÓgica e mostrar a sociedade e o

estado sobre a importância da inclusão social da pessoa em

tratamento oncolÓgico.
ll - Promover a inforpação e difusão dos direitos das pessoas

diagnosticada com a poença oncológica;
lll - Divulgar avançcis na inclusão social, conquistas e boas

práticas de polÍticas pÚblicas e prevenção, direito a tratamento,
iransporte, casa de apoio a pacientes em prevenção e

acometidas pela doença oncológica; r

lV - Promover cartilhas, folders, panfletos entre outros, sobre
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lel ,t.- -^--:^-1^ - -^Ji^:^-l- Conscientizarra fámília e o paciente a participar das ações

as informaçÕes e I difusÕes dos direitos aos pacientes

oncologicos.
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§2o - Para o
deste artigo,

'.:i, l, i ; I i

dêsenvo,lvimento das ações de, que trata o § 1o

podem ger adofadas as seguinte§ medidas:

17 de junho de 2021.

l- lntegrar as campanhas de Outubro Rosa e Novembro Azul,
das associações em ptividade no município.
ll - Realizar enÇontrgs comunitários para disseminar açÕes de
identificação de desafios conscientizando ,e acolhendo as
pessoas cometidas pplo gâncer. r :i

lll - Outras medidasj qqê visem dar suporte e visibilidade aos
direitos previderlciár,ios, pFSSe livre municipal, estadual e

federal, Tr:atamento Fora do Domicilio (TFD, sendo publico ou
particular e de outras medidas que o paciente oncolÓgico
necessitar. 

i ,i
Art. 30 - Esta ,lei çntra êm vigor a partir, da data de sua
publicação, revogando-se as disposiçÕes em contrário.
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Sala das Sessõ,qs,
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Vereadora autora.
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ESÍADO DA BAHIA

cÂuena MUNrctPAt DE AtAGotNHAS

PARECER DA COMESÃO DE CONSTITUIçÃO,
JUST|ÇA E REDAÇÃO FTNAL AO PROJETO DE LE! No
'047 t2021.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, após estudos
ao Projeto de Lei no 04712021, de autoria da Vereadora Jaldice
Nunes, que "Autoriza o poder executivo a instituir a semana
municipal da prevenção e combate as doenças oncológicas e dá
outras providências"', opina pela Sua tramitação devido a Sua

constitucionalidade.

EsteéonossoParecer,
Salvo melhor juízo.

Sala 02 de dezembro de 2021.

Ver. Lu - Presidente

de Oliveira - Relator

Ver. E - Membro.
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Ver. Osmario Ca
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