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('` CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf - SP
PALACIO I)A LIBERDADE

PROJET DE  LEI

Disp6e   sobre   a   instituig5o   da   Semana   Munic:ipal   de

Conscientiza§ao sobre a  Endomctriose,  que ocorrefa  na

semana  do  dia  13  de  margo  de  cada  ano  e  da  outras

provid6ncias.

0  PREFEITO  D0  lvIUNICIPIO  DE  JACAREl,  USANDO  DAS

ATRIBUIC6ES   QUE   LHE   SAO   CONFERIDAS   POR   LEI,

FAZ  SABER  QUE  A  CAMARA   MUNICIPAL  APROVOU   E

ELE SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.   1°  Fica   instltuida   no   Municipio  de  Jacarei  a   Semana

Municipal  de  Conscientizaeao  sobre  a  Endometriose,  que  ocorrera  na  semana  do  dia  13  de

marGo de cada ano.

Paragrafo tlnico: A semana de que trata o caput deste artigo

passara a integrar o calendario oficial de eventos do Municipio de Jacarei.

Art.   2°  A   Semana   Municipal   de   Conscientizagao   sobre   a

Endometriose tefa coma objetivo:

I  -  Promover a  divulgagao  de  ag6es  educativas,  preventivas,

terapeuticas,   reabllitadoras   e   legais   relacionadas   a   endometriose,   par  meio   de   "folders",

cartazes,  palestras  pdblicas,  seminarios  ou  conferencias,  e  demais  formas  de  divulgaeao  e

publicidade;

11   -   Contribuir   para   o   desenvolvimento   de   propostas   que

possibilitem   o   acesso   universal   e   equitativo   aos   servi?os   pdblicos   pelas   portadoras   de

endometriose;

Ill   -   Garantir  a   democratizagao   de   informac6es   sobre   as

tecnicas  e  procedimentos  ciri]rgicos  e  p6s-cirdrgicos  existentes  nas  areas  de  endoscopia

ginecol6gica e endometriose;

Pafagrafo   tlnico:   Na   realizaeao  das   campanhas  e   ag6es

descritas  neste  artigo  poderao  ser envolvidas  as  redes  pdblicas de  ensino  e  de  saude,  bern

como as entidades relac.ionadas com a sadde da mulher e com o direito da mulher.
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Art. 30 0 Poder Executjvo regulamentafa a presente Lei.

Art.  4°  Esta  Let  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicagao,

revogando-se as disposig6es em contrario.

Vereador - PSDB
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JUSTIFICATIVA:

Submeto  a  apreciagao  dos  Nobres  Vereadores  o  presente

projeto  de  lei,  que  tern  como  objetivo  chamar  a  ateneao  para  urn  problema  muito  comum  e

que afeta urn numero grande de mulheres, que e a Endometriose.

Essa  doenga   produz  urn  tecldo  no  dtero  feminino,  fora  da

cavidade  uterina,  6 responsavel  na maioria das vezes pela  infertilidade,  ou  seja,  a dificuldade

das  mulheres  de  engravidar.  Alem  disso,  afeta  diretamente  a  qualidade  de  vida  da  mulher,

bern  coma,   suas   rela?6es   pessoais   e   profissionais.   Apesar  da   gravidade   da   doenea,   a

desinforma?ao   a   respeito   da   endometriose   leva   ao   diagn6stico   tardio,   agravando   as

condig6es de tratamento e prolongando a sofrimento.

A    propositura    tern   tambem    como   finalidade,    instituir    no

calendario  do  municipio,   a  Semana  Municipal  de  Conscientizagao  sobre  a   Endometriose,

objetivando conscientizar o poder pdblico,  os  profis§ionais da area da saude e  principalmente

as  mulheres,  da  importancia  do  diagn6stico  precoce  da  doenea,  como  forma  de  se  obter

sucesso no seu tratamento,  oferecendo a elas uma melhor qualidade de vida.

Diante  do exposto,  considerando justjficadas  as  raz6es  desta

iniciativa e evidenciando  o  relevante interesse pdblico,  peso mais uma vez a  colaboraeao e o

entendimento dos Senhores Vereadores para aprovagao deste Projeto de Lei.

Camara  Municipal arei,  31  de outubro de 2019.

r.  RODRIGO SALOMON

Vereador -PSDB
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