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%LEGISUÃN Gabinete da Vereadora Fernanda Mazzelli Almeida Maio

PROJETO DE LEI Nº. 30 [2018

DISPÓE SOBRE A REALIZAÇÃO DE
EXAMES PREVENTIVO DE CANCER
EM SERVIDORAS_ PÚBLICAS E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

A Câmara Municipal de Guarapari, Estado do Espírito Santo, no

uso de suas atribuições legais, faz saber que o Plenário APROVOU e o

Prefeito Municipal SANCIONA & seguinte:

LEI:
Art. 1º. Fica autorizado o Prefeito Municipal a conceder, as servidoras públicas

municipais, meio dia de dispensa do serviço no período matutino ou

vespertino,
de
útero. para a realização de exame preventivo de câncer de mama e ceia

Parágrafo único: a dispensa se dará pelo secretário responsável,

atendendo a conveniência do serviço público.

Art. 2º. A cópia do comprovante do exame realizado deverá ser entregue no

setor de Recursos Humanos, tendo como finalidade abonar a falta da

servrdora durante o periodo de realização.

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Guarapari, de 15 de março de 2018.

FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO '

Vereadora
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metástases de câncer de mama. Calcula-se em seis a oito anos o período
necessário para que um nódulo atinja um centímetro de diâmetro. Esta lenta
evolução possibilita a descoberta ainda cedo destas lesões, se as mamas
são, periodicamente, examinadas.

Da mesma forma, o câncer do colo do útero e de crescimento lento e

silencioso. A detecção precoce é plenamente justificável, pois a curabilidade

pode chegar a 100% (cem por cento), e em grande número de vezes, a
resolução ocorrerá ainda em nível ambulatorial.

ºportunamente, corroboram com a presente proposição os resultados de
diversas pesquisas que concluem ser pertinente, no caso das mulheres
assintomáticas e sem histórico familiar, fazer os exames anualmente, sendo
que quando há fatores de risco, essa rotina deve ser modificada.

Considerando que prevenir significa reduzir a possibilidade do aparecimento

de qualquer tipo de câncer, a presente iniciativa exsurge com o tito de

massificar tais informações, promovendo a prevenção, a detecção precoce de
tais tipos de câncer prevalentes, contribuindo com a assistência para reduzir
os níveis de mortalidade.

Ante o exposto, aguarda o apoio no tocante à aprovação da iniciativa
legislativa ora submetida.

Sala das Sessões, Guarapari em 15 de março 2018.

Fernanda Mazzelli Almeida Maio
Vereadora
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