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PROJETO DE LEI Nº 024 /2021 

AUTOR: VEREADOR JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA – (ZEQUINHA DA SAÚDE) - 

PL 

Súmula: INSTITUI O “OUTUBRO 
ROSA” NO MUNICÍPIO DE BREU 
BRANCO-PA. 

 
 
Art. 1º Fica instituído o “Outubro Rosa”, no Município de Breu Branco-PA, a ser 
referenciado, anualmente, no mês de outubro, para ajudar na prevenção do 
câncer de mama e de colo uterino. 
        
Parágrafo único. Fica incluído o “Outubro Rosa”, no calendário oficial anual de 
eventos do Município de Breu Branco-Pá, na terceira semana do mês de outubro. 
 
 Art. 2º No mês do “Outubro Rosa” poderão ser desenvolvidas ações, destinadas 
à população, com os seguintes objetivos: 

           
I – alertar e promover debates sobre a importância da prevenção desta 
doença; 

II – contribuir para a redução dos casos  de vítimas do câncer de mama e 
de colo uterino; 

III – 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 – promover consultas, exames laboratorias de prevenção ao cancer e 
diagnosticos para inicio imediato ao tratamento.  
  
V – estimular, sob o ponto de vista social e educacional, a concretização 
de ações, programas e projetos na área da educação e prevenção. 

 
Art. 3º O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei no que couber. 
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Câmara Municipal de Breu Branco/PA, 13 de setembro de 2021. 

 
 

 José Matos de Oliveira 
Vereador 
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JUSTIFICATIVA 
 

O Projeto de Lei, que ora apresento nesta Casa Legislativa, para 
análise e votação pelos nobres edis desta colenda Câmara de Vereadores, tem 
como objetivo de Instituir a Campanha de Conscientização das Mulheres a 
respeito da Prevenção e do Diagnóstico Precoce do Câncer de Mama: “Outubro 
Rosa” no Município de Breu Branco/PA e também por ser um pedido das 
organizações sociais que tem projetos voltados para prevenção e diagnóstico 
precoce do câncer de mama.     

“Outubro Rosa” é um movimento de conscientização, realizado por 
diversos segmentos públicos e privados, no mês em referência, dirigido às 
mulheres e à sociedade em geral sobre a importância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do câncer de mama. O movimento começou a surgir em 
1990, na primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York. Hoje, o evento 
“Outubro Rosa” é realizado em vários lugares pelo mundo, passando a ser o 
epicentro de muitas ações. 

O movimento “Outubro Rosa”, popularmente assim conhecido, 
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. 

A campanha “Outubro Rosa”, tem como característica o uso de um 
laço rosa, mas principalmente consiste em alertar e orientar sobre a importância 
da detecção precoce do câncer de mama e do câncer do colo uterino; prestar 
informações sobre a relevância de se fazer os exames como a mamografia e a 
ultrassonografia; reduzir o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento, 
entre outras ações. 

Diante do exposto, peço aos nobres edis a aprovação deste projeto de 
lei, que só virá em benefício às mulheres do nosso Município, ampliando as 
ações já implementadas. 

Plenário Antônio Oliveira Santana, 13 de setembro de 2021.  

 
 
 

José Matos de Oliveira 
Vereador 

 
 
 
 

https://minutosaudavel.com.br/cancer-de-mama-sintomas-tipos-cura-o-que-e-prevencao-e-mais/

