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ASSUNTO: REQUER A DOUTA MESA DIRETORA, NA FORMA REGIMENTAL, QUE SEJA

ENCAMINHADA lNDlcAçÃo Ao EXcELENTÍsstMo covERNADoR Do AMAZoNAS, sR.

wlLSoN MIRANDA LIMA, PARA A FlscAllzAÇÃo Do cuMpRtMENTo DA LEt EsTADU AL4.76g,
DE 11 DE JANEIRO DE 2019. QUE "INSTITUI A CAMPANHA DE PREVENçÃO DO CÂNCER DE

colo DE ÚTERO DENOMINADA MARÇo LrLÁs No ÂMetro Do EsrADo Do AMAZoNAs, E DÁ

ourRAs pRovtDÊNctAS,,

DeÍerldo

Senhor Presidente,

Senhores Deputados,

Senhoras Deputadas

A presente propositura visa à efetividade da Lei Estadu I N. 4.768, de l-L de
janeiro de 201-9, que "lnstitui a Campanha de prevenção do câncer de colo de útero
denominada Março Lilás no âmbito do Estado do Amazonas, e dá outras providências,,.

Tendo como finalidade sensibilizar a população quanto à importância da prevenção e do
diagnóstico precoce do câncer de colo de útero, orientação a respeito do adequado

tratamento, bem como o encaminhamento para as instituições de saúde públicas

especializadas no tratamento da doença. Sendo a campanha comemorada, anualmente

durante o mês de março.

Ademais, a Lei Orgânica da Saúde (n'BOB0/90) Dispõe sobre as condições para a

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços

correspondentes e dá outras providências - Dentre seus princípios, destacam-se a

preservação da autonomia, da integridade física e moral da pessoa; a integralidade da

assistência; e a fixação de prioridades com base na epidemiologia, regulamentando o direito

à saúde, na forma de um sistema nacional hierarquizado e de proteção social.
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PODER TECISTATIVO
ASS-EMSTEIA LEGISLAÏIVA DO

ESTADO DO AMAZONÁS

Assim' indico fiscalização efetiva aos dispositivos Legais da Lei Estadual N. 4.76g,
de LL de janeiro de 2019, que "lnstitui a campanha de prevenção do câncer de colo de útero
denominada Março Lilás no âmbito do Estado do Amazonas, e dá outras providências, para
que possamos alcançarsua devida aplicação, vez que a referia Lei é detanta relevância.
Diante do exposto, requer a Douta Mesa Diretora na forma regimental, encaminhar
indicação ao EXCELENTíSS|Mo covERNADoR Do AMAZoNAS, sR. wrLSoN MTRANDA LrMA,
para a fiscalização no cumprimento da Lei Estadual N. 4.76g, de 11 de janeiro de 2019, que
"lnstitui a campanha de prevenção do câncer de colo de útero denominada Março Lilás no
âmbito do Estado do Amazonas, e dá outras providências", pelos motivos acima explanados.

PLENÁRIO RUY ARAÚJO dA

AMAZONAS, em Manaus, 2g de fevereiro de

MBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO

Deputado Estad BLICANOS.

Av' Mário Ypiranga Monteiro, n.s 3.950 - Ëd. Dep. Jose de Jesus Lins de Albuquerque - parque Dez
C[p 69.050-030 - Manaus - AM - Brasil

ÍlB assembleiaam www.ale.am.gov.br



Poder Legislativo
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas

LEI N. 4.768, DE 11 DE JANEIRO DE 2019.

INSTITUI a campanha de prevenção do
câncer de colo de útero denominada
"Março Lilás" no âmbito do Estado do
Amazonas, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art' 1.o Fica instituída, no âmbito do Estado do Amazonas, a campanha de prevenção
do câncer de colo de útero denorninada de "Março Lilás" a ser comemorado, anualmente, durante o
referido mês.

Parágrafo único. A campanha aludida no caput deste artigo teÍá, como símbolo, um
laço na cor lilás.

Art.2." A campanha tem como objetivo sensibilizar a população quanto à importância
da prevenção e do diagnóstico precoce do óâncer de colo de útero, árieniaçao.a respeito do
adequado tratamento, bem como o encaminhamento para âs instituições de saúde públicas
especializadas no tratamento da doença.

Art. 3.'O Março Lilás passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado.

Art. 4.o Fica revogada a Lei n. 3438, de l7 de setembro de 2009

Art. 5.o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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