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PROJETO DE LEI N° 005 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022.

“Dispoe sobre a criagao do Programa 
"Empresa Amiga da Saude da 
Mulher", e da outras providencias”.

Art. 1° Fica criado o Programa "Empresa Amiga da Saude da 
Mulher", que recebera um diploma de reconhecimento pela facilitagao do 
procedimento do exame de MAMOGRAFIA para suas funcionarias.

Art. 2° As 10(dez) empresas localizadas em Cajamar que se destacarem 
no atendimento e apoio a seus colaboradores serao homenageadas com 
Diploma de Empresa Amiga da Saude da Mulher.

Art. 3° O Diploma de "Empresa Amiga da Saude da Mulher", podera ser 
divulgado em qualquer campanha publicitaria das empresas detentoras do 
referido diploma.

Art. 4° Cabera ao poder executive a regulamentagao desta lei.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao.
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JUSTIFICATIVA

O vereador Flavio Comajo, vem apresentar para deliberagao plenaria o 
presente Projeto de Lei.

As causas do cancer de mama variam. O sexo feminino possui maior 
risco em comparagao com o sexo masculino. Tern tambem a questao do 
historico familiar, obesidade, etilismo, uso de terapia de reposigao hormonal e 
tratamento com radioterapia previamente. Porem, e urn tumor curavel em ate 
95% dos casos se detectado na fase inicial, sendo o diagnostico precoce fator 
de grande importancia para a cura. Boa parte da sociedade medica sugere que 
a idade para inicio da realizagao do exame e entre 40-45 anos. Mulheres que 
tenham casos de cancer de mama na famllia, o rastreamento deve comegar 
antes. O objetivo desse projeto de lei e incentivar as empresas a motivarem 
suas funcionarias a fazerem a mamografia o quanto antes, afim de preserver a 
saude das mulheres.
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Cajamar, 24 de fevereiro de 2022.

Senhor Presidente

n 05/2022, Projeto de Le! n° 06/2022 e Projeto de Lei n° 07/2022.

devera exarar PareceT^"105 qUe " C°miSS§0 de Rnan?aS e 0r?^ento tambem

^em outro niotivo, aproveitamos a oportunidade 
nossos protestos de estima e considerapao. 6 para externar

/

SAULO AN I RODRIGUEES

Excelenti'ssimo Senhor:
JOSE ADRIANO DA CONCEIQAO
Presidente da Comissao de Justipa e Redapao
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