
Dá nova redação ao Art. 1º da Lei nº 2.931, de
02  de  outubro  de  2021,  que  instituiu  a
“Semana  de  Prevenção  do  Câncer
Ginecológico”, e deu outras providências.

Art. 1º O artigo 1º da Lei nº Lei nº 2.931, de 02 de outubro de

2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Fica instituída no Município de Jaboticabal, a

“Semana  Municipal  de  Prevenção  do  Câncer

Ginecológico”,  sempre  com  início  na  última

segunda-feira do mês de outubro de cada ano.

Art. 2º Esta Lei entrá em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 26 de outubro de 2021.

DR. EDU FENERICH
Vereador - MDB 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhores Vereadores,

A Presente propositura tem por escopo a alteração no texto do

artigo 1º da Lei nº  Lei nº 2.931, de 02 de outubro de 2021, de minha autoria.

A “Semana Municipal de Prevenção ao Câncer Ginecológico”,

atualmente  é  realizada  na  última  semana  do  mês  de  setembro,  e,  com a

alteração proposta neste projeto a semana passará a ser realizada na última

semana de  outubro,  mês  em que  são  realizadas  em todo  Brasil,  diversas

atividades ligadas à saúde da mulher, especialmente, à prevenção do câncer

ginecológico, que recebeu a denominação popular de “Outubro Rosa”.

Objetiva,  portanto,  que a data  da realização da Semana de

Prevenção do Câncer Ginecológico se realize sempre no mês de outubro. 

Diante o exposto esse vereador pede e espera que, após sua

normal tramitação, esta propositura seja aprovada pelo digno plenário  desta

colenda Casa de Leis.

Jaboticabal, 26 de outubro de 2021.

DR. EDU FENERICH
Vereador - MDB 
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