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PARECER Nº 082/2010 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 614/2009.  
De autoria do Nobre Vereador Celso Jatene, o presente projeto de lei visa alterar a 
Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir o Dia Municipal do Combate ao 
Câncer Infanto-Juvenil, a ser comemorado anualmente no dia 23 de novembro, e 
dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade. Porém apresentou SUBSTITUTIVO, a fim de adequar a matéria às regras 
de elaboração legislativa (fls. 16).  
A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em seu âmbito de competência, 
entende que a iniciativa é meritória e deve prosperar pelas razões expostas a 
seguir:  
Segundo os dados de referência do Instituto Nacional do Câncer - INCA, a cada ano 
no Brasil são estimados 9.000 novos casos de câncer infanto-juvenil. Constata o 
INCA, ainda, que o câncer já representa a segunda causa de mortalidade 
proporcional entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Considerando que a 
primeira causa de mortalidade diz respeito àquela ligada à violência e aos 
acidentes, o câncer torna-se a primeira causa de mortes por doença nessa faixa 
etária.  
Segundo o INCA, aproximadamente 70% das crianças acometidas de câncer podem 
ser curadas se diagnosticadas precocemente e tratadas em centros especializados.  
Desse modo, a proposta em tela reveste-se de interesse público e possui grande 
alcance social, pois pretende, a partir da instituição da data inserida no Calendário 
Oficial da Cidade, possibilitar a realização de eventos que conscientizem os pais e 
responsáveis da importância de se diagnosticar precocemente o câncer para um 
bom e eficaz tratamento com grandes chances de recuperação.  
Em face do exposto, favorável é o nosso parecer, nos termos do substitutivo da 
CCJLP.  
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 10/03/2010.  
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