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AUTÓGRAFO DO PROJETO DE LEI Nº 150/2018

A Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso de suas
atribuições legais, na  Sessão Ordinária realizada no
dia  05 de novembro de 2018, aprovou e decretou a
seguinte, 

LEI

Dispõe  sobre  a  criação  da  “Semana  Municipal  da
Saúde Bucal no Município de Jaboticabal” e dá outras
providências.

Autoria: Pretto Miranda Cabeleireiro

Art. 1º Fica criada a “Semana Municipal da Saúde Bucal”, no município de

Jaboticabal.

Art. 2º A semana que trata o artigo 1º será realizada anualmente, tendo
como marco o dia 22 de Outubro (Dia Mundial para um Futuro Livre de Cárie) e passa
a integrar o Calendário de Eventos Oficiais do Município. 

Art. 3º A “Semana Municipal da Saúde Bucal” poderá contar com atividades
que  contemplem  o  tema  tratado  através  de  campanhas  de  conscientização  e
orientação  sobre  a  importância  do  cuidado  com  a  higiene  bucal  e  de  hábitos
saudáveis,  como  meio  eficaz  de  prevenir  o  câncer  de  boca,  cárie,  doenças
periodontais e outros problemas associados ao sistema estomatognático, incentivando
dessa forma, a criação de hábitos que contribuem para a saúde bucal. 

Art. 4º Durante a Semana Municipal da Saúde Bucal poderão ser prestadas
informações à população sobre:

I - Técnicas corretas de escovação;

II - Uso adequado da escova e do fio dental;

III -  Importância  da  alimentação  balanceada  e  do  intervalo  entre  as
refeições;



Câmara Municipal de Jaboticabal
Estado de São Paulo

IV - Adequada higiene da gengiva e da língua;

V -  Periodicidade  das  consultas  ao  cirurgião-dentista,  além  de  outras
informações sobre procedimentos que garantam a saúde bucal;

VI - Odontologia para bebê;

VII - Odontopediatria;

VIII - Odontogeriatria;

IX - Prevenção do câncer bucal;

X - Odontologia do esporte.
.

Art. 5º A programação a ser desenvolvida durante essa semana poderá ser
definida pelo órgão responsável do poder executivo, em conjunto com profissionais da
rede odontológica.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 06 de novembro de 2018.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

PRETTO  MIRANDA CABELEIREIRO
1ª SECRETÁRIO


