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PROJETO DE LEI Nº  001/2021 

EMENTA:  

DISPÕE SOBRE VACINAÇÃO 

CONTRA O VÍRUS HPV DE 

ADOLESCENTES EM SUA 

UNIDADE ESCOLAR NA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO E 

CRIAÇÃO DO DIA “D” DO 

COMBATE AO CÂNCER DE COLO 

DO ÚTERO. 

 

 

Autora: VEREADORA  JANAÍNA MONTENEGRO DE ALMEIDA 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA/ ALAGOAS  RESOLVE: 

 

Art. 1º - A Secretaria Municipal de Saúde de Atalaia  deverá incluir em sua programação 

regular de vacinação contra o Vírus HPV - Vírus do Papiloma Humano, as crianças e 

adolescentes do sexo feminino e do sexo masculino, nas unidades públicas de ensino 

onde estiverem regulamente matriculadas e forem público-alvo da campanha de 

vacinação do Ministério da Saúde.  

Parágrafo 1º – A execução de duas doses da vacinação descrita no caput, deverá ser 

programada e executada em cooperação entre as Secretaria Municipal de Saúde e 

Secretaria Municipal de Educação. 

Parágrafo 2º - A vacinação nas escolas públicas municipais não exclui as demais crianças 

e adolescentes eventualmente sem matrículas. 
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Parágrafo 3º - Na programação da vacinação deverá ser levada em consideração as 

diretrizes da Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações, vinculada ao 

Ministério da Saúde, especialmente no que se refere à faixa-etária do público-alvo. 

Art. 2º - O Poder Executivo Municipal deverá incluir em sua propaganda regular as ações 

informativas decorrentes dessa lei, bem como a vacinação a ser realizada nas escolas 

municipais, nos bairros, ou unidades de saúde, sem que isso represente necessariamente, 

despesas adicionais. 

Art. 3º - O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contado a partir da data de sua publicação, o que não exclui sua aplicação 

imediata, após sua publicação. 

Art. 4º - Instituir no município de Atalaia  no mês de março o mês de COMBATE AO 

CÂNCER DE COLO DO ÚTERO, tendo o dia 25 do citado mês, como o dia “D”. 

 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições 

contrárias. 

 

Gabinete da Vereadora  Janaína Montenegro de Almeida,  Câmara Municipal de Atalaia, 

em  06 de Abril  de 2021. 

 

Janaína Montenegro de Almeida 

Vereadora por Atalaia. 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

                A decisão da Comissão Especial de Apoio à Prevenção e Defesa Dos Direitos 

da Pessoa com Câncer da OAB Seccional de Alagoas de apresentar o projeto “Geração 

Com Saúde 2021 – Sem Câncer de Colo do Útero em Maceió” justifica-se pelo expressivo 

número de adolescentes, do sexo feminino, infeccionadas pelo HPV, o que constitui 

considerável problema de saúde pública.  

O Herpes Papiloma Vírus é uma doença sexualmente transmissível muito frequente no 

Brasil (principalmente no nordeste) e no mundo, sendo um fator de risco para o 

desenvolvimento de doenças cancerígenas na população. 

Por isso, é extremamente importante a implementação de ações de conscientização sobre 

a vacinação contra o HPV nas escolas, junto aos pais e alunos dos sexos feminino (9 a 14 

anos) e masculino (11 a 14 anos), possibilitando a implementação de pretendida 

“Geração Com Saúde – Sem Câncer de Colo do Útero em  Atalaia”.  

Destaque-se que, após o Seminário “Precisamos Falar Sobre o Câncer de Colo do Útero” 

que contou com a presença de representantes do Legislativo, Judiciário e Executivo e do 

Ministério Público, realizado pela OAB/AL através de sua Comissão Especial de Apoio 

à Prevenção e Defesa Dos Direitos da Pessoa com Câncer, concluiu-se que a presença do 

aludido Câncer decorre, principalmente, da resistência à vacinação contra o HPV, sob 

equivocada crença de que tal medida anteciparia a iniciação de vida sexual de meninos 

e meninas de até 14 anos.   

Diante desse cenário, a Comissão Especial de Apoio à Prevenção e Defesa Dos Direitos 

da Pessoa com Câncer, reconhece que seu trabalho de conscientização da vacinação 

contra o HPV em crianças e adolescentes ganhará forças se implementado em parceria  
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com a Câmara Municipal de Atalaia através deste Projeto de Lei, na busca pela 

minimização da mencionada doença.   

Isso porque, diante da magnitude do diagnóstico precoce de lesões por HPV nas 

futuras gerações de adolescentes, assim como da ausência de fatores específicos que 

permitam a detecção do paciente de risco, para o devido diagnóstico e tratamento 

precoce, é imperiosa a união de esforços das instituições públicas municipais. 

 

Gabinete da Vereadora  Janaína Montenegro de Almeida , 06 de Abril de 2021. 

 

 

 

 

 


