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PARECER Nº 1833/2012 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 206/2012.  
O Projeto de Lei, de autoria do Nobre Vereador Adolfo Quintas, institui “A Semana 
Municipal de Apoio a Mulheres Vitimas de Câncer de Mama” no âmbito do Município 
de São Paulo, e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade, apresentando substitutivo, o qual foi elaborado com a finalidade de 
adequar a proposta à melhor técnica de elaboração legislativa.  
A Comissão de Educação, Cultura e Esportes emitiu parecer favorável ao 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
No âmbito desta Comissão, quanto ao mérito que devemos analisar, entendemos 
que o Projeto de Lei em questão é meritório e merece prosperar. Segundo 
justificativa do autor da propositura, o câncer de mama é o mais comum em 
mulheres, correspondendo a 22% dos casos novos a cada ano. As taxas de 
mortalidade para este tipo de câncer são elevadas, provavelmente porque na 
maioria das vezes o diagnóstico é tardio. O tratamento com as pacientes vai além 
dos cuidados médicos, requer boa alimentação e assistência psicológica e social. 
Neste sentido, a presente propositura apresenta grande relevância social, pois visa 
estimular a conscientização sobre a doença, redução da exposição a fatores de 
risco, diminuição da mortalidade e melhoria da qualidade de vida da paciente 
acometida pelo câncer de mama e de sua família.  
Pelos motivos expostos, favorável é o nosso parecer nos termos do substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, 28/11/2012.  
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