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PROJETO DE LEI Nº 102/2007
Deputado(a) Raul Carrion

Institui a "Semana Estadual de Combate e Prevenção 
ao Câncer de Próstata” e dá outras providências.

Art. 1º  Será realizada, anualmente, em toda a rede pública de saúde a “Semana Estadual de Combate e 
Prevenção ao Câncer de Próstata”, com duração de 1 (uma) semana a partir do dia 27 de novembro (Dia 
Nacional de Combate ao Câncer).

Art. 2º  A organização e implementação da “Semana Estadual de Combate e Prevenção ao Câncer de 
Próstata” ficará a cargo da Secretaria Estadual de Saúde.

Art. 3º  A “Semana Estadual de Combate e Prevenção ao Câncer de Próstata” deverá compreender as 
seguintes atividades: 

I - Ampla campanha de concientização voltada à população masculina com mais de 40 (quarenta) 
anos, sobre o que vem a ser o câncer de próstata e a importância, para a sua cura do diagnóstico e 
tratamento precoce por meio de exame de toque retal e dosagem sérica de PSA (antígeno 
prostático específico);

II - celebração de parcerias com entidades médicas, universidades, sindicatos e demais entidades da 
sociedade civil, para a organização de debates e palestras sobre o câncer de próstata e as formas de 
combate e prevenção;

III - realização de outros procedimentos úteis para a consecução dos objetivos desta lei. 

Parágrafo Único. Para a efetivação dos objetivos desta lei, poderá o Poder Executivo firmar convênios 
ou outros ajustes com as Secretarias Municipais de Saúde e com o Ministério da Saúde ou, ainda, com 
instituições privadas.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Sala das Sessões, 26 de março de 2007.

Deputado(a) Raul Carrion

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa auxiliar na prevenção no combate ao Câncer de Próstata, tendo em vista 
ser esse um sério problema de saúde pública no Brasil, em função de suas altas taxas de incidência e de 
mortalidade. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer – INCA, somente em 2006, estimou-se a 
ocorrência, no Brasil, de 47.280 novos casos, com probabilidade de 51 casos novos a cada 100 mil homens, 
68/100.000 na região Sul. O número de óbitos por esse motivo é alarmante e exige medidas por parte das 
autoridades competentes. Saliente-se ainda, o enunciado do Art. 196 da Constituição da República 
Federativa do Brasil: “A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e o acesso universal 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
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De outra parte, a Lei Federal n.º 10.289, de 20 de setembro de 2001 instituiu o “Programa Nacional de 
Controle do Câncer de Próstata”, estabelecendo como atividade em seu art. 4º, II, parcerias com as 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, colocando-se à disposição da população masculina acima de 40 
anos, exames de prevenção à enfermidade.

O próprio ministro da saúde recém empossado afirmou que uma de suas prioridades é um programa de 
saúde para o homem, tendo em vista que sua expectativa de vida é menor, procuram pouco os serviços de 
saúde e tem alta prevalência de tabagismo, alcoolismo e também câncer de pulmão e próstata. 

Por isso, o Estado também deve contribuir para diminuir o número de mortes ocasionados pelo Câncer 
de Próstata, já que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cancerologia, esse é o tumor maligno mais 
freqüente no sexo masculino, sendo a segunda maior causa de óbitos por câncer nos homens.

Esta ação do Poder Público, fundamental para a diminuição dos índices de mortalidade, deverá se dar 
através de campanhas de esclarecimento, bem como, através da disponibilização, pela rede pública ou 
custeada por esta, do Exame de PSA (Antígeno Prostático Específico), que analisa uma proteína associada 
ao tumor, possibilitando sua detecção ainda em fase inicial. Além de incentivar a saúde, o Poder Público 
deve considerar a economia futura que fará evitando gastos com internações e medicamentos, medidas 
extremas e pouco eficazes em se tratando do câncer de próstata, vez que, diagnosticado precocemente, a 
doença tem cura.

Por todas estas considerações, pedimos o apoio de nossos pares para a aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, 26 de março de 2007.

Deputado(a) Raul Carrion

______________________________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PROJETO DE LEI Nº 102/2007
Processo nº 20377.01.00/07-1

Proponente: Deputado(a) Raul Carrion
Ementa: Institui a ”Semana Estadual de Combate e Prevenção ao Câncer de Próstata” e dá outras 
providências.
Relator(a): Deputado(a) Marquinho Lang
Parecer: Favorável, c/Emenda(s).

PARECER DA COMISSÃO Nº 63/2008

Vem a esta Comissão de Constituição e Justiça para exame e parecer, o Projeto de Lei nº 102/2007, de 
autoria do nobre Deputado Raul Carrion, que institui a “Semana Estadual de Combate e Prevenção ao 
Câncer de Próstata” e dá outras providências. 

A presente proposição, como sua justificativa exara, pretende auxiliar na prevenção e no combate ao 
Câncer de Próstata, pois esse mal vem se tornando um grave problema de saúde pública, devido a sua alta 
incidência de óbitos. No Rio Grande do Sul, a ocorrência de casos de câncer de próstata é a mais alta do 
país, na proporção de 68 por 100 mil habitantes, o que obriga estabelecer entre nós iniciativas mais fortes, 
no sentido de prevenir e diminuir a alta incidência dessa doença em nosso Estado. Este é o tipo de tumor que 



DIÁRIO OFICIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA Porto Alegre, quinta-feira, 28 de agosto de 2008. 3

mais ocorre entre os homens, sendo a causa de quase trinta mil óbitos anualmente no Brasil. 

Por essa razão, a instituição da “Semana Estadual de Combate e Prevenção ao Câncer de Próstata” 
por iniciativa desta proposição do nobre Deputado Raul Carrion, é de fundamental importância para a 
sociedade e as autoridades competentes entabularem  debates, palestras e outras iniciativas com o objetivo 
de elucidar e informar a população visando controlar essa grave doença que cada vez mais vem afetando os 
homens, principalmente, acima dos 50 anos. Assim, a instituição da “Semana Estadual de Combate e 
Prevenção ao Câncer de Próstata” pretende possibilitar à comunidade gaúcha refletir e, dentro disso, 
impulsionar políticas públicas para  diminuir os efeitos desse mal. Além do mais, devemos salientar que o 
Art. 196 da Constituição Federal enuncia que “A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e o 
acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”  A 
Constituição Estadual contempla redação similar em seu Art. 241 salientando o dever do Estado na 
promoção, proteção e recuperação da saúde através de políticas públicas adequadas. Dessa forma, este 
projeto pretende elucidar que a saúde é um direito de todos através do estabelecimento de semana estadual 
voltada para o combate e prevenção ao câncer de próstata.   

Assim, é inquestionável a importância da presente proposição. Por solicitação do próprio proponente, 
acrescentamos duas emendas a este projeto. A primeira trata de alteração referente ao Artigo 1º da 
proposição, mudando a data de 27 de novembro para 17 de novembro como o dia em que deve iniciar a 
referida semana. Essa alteração se torna necessária, para coincidir com o dia 17 de novembro, estabelecido 
como o dia “Nacional e Mundial de Combate ao Câncer de Próstata”. A segunda, é referente aos seus 
artigos 2º e 3º tirando o caráter impositivo da sua redação anterior.  

Por fim, uma vez sanados os óbices desta proposta, dos vestígios de inconstitucionalidade e 
ilegalidade, ela está em condições de seguir tramitando nesta Casa. Assim sendo, o parecer deste relator é 
favorável, com emendas, ao Projeto de Lei nº 102/2007 de autoria do nobre Deputado Raul Carrion. 

Sala das Sessões,  26 de agosto de 2008.

Deputado(a) Francisco Appio,
Presidente.

Deputado(a) Pedro Westphalen,
Vice-Presidente.

Deputado(a) Marquinho Lang,
Relator(a).

Deputado(a) Adroaldo Loureiro Deputado(a) Luiz Fernando Záchia

Deputado(a) Giovani Cherini Deputado(a) Raul Pont

Deputado(a) Luis Augusto Lara

______________________________________________
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PROJETO DE LEI Nº 102/2007

EMENDA Nº 1
Comissão de Constituição e Justiça

Altera o Art. 1º do Projeto de Lei 102/2007.

Altera o Art. 1° do Projeto de Lei 102/2007, que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 1º. Será realizada, anualmente, “Semana Estadual de Combate e Prevenção ao Câncer de 
Próstata”, a partir do dia 17 de novembro (Dia Nacional e Mundial de Combate ao Câncer de Próstata).”

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa alterar a data em que se iniciará a Semana Estadual de Combate e Prevenção 
do Câncer de Próstata para o dia 17 de novembro, eis que esse dia foi fixado como o Dia Nacional e 
Mundial de Prevenção do Câncer de Próstata e para coincidir com essa data. 

______________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 102/2007

EMENDA Nº 2
Comissão de Constituição e Justiça

 Dá nova redação aos artigos 2 e 3º do Projeto de Lei 
102/2007.

Os Artigos 2° e 3 ° do Projeto de Lei n° 102/2007 passam a ter a seguinte redação:

“Art. 2º - Durante a “Semana Estadual de Combate e Prevenção ao Câncer de Próstata” poderão ser 
realizados debates, palestras e outras iniciativas, objetivando informar a população masculina acerca das 
características da enfermidade e incentivar a realização de exames visando sua detecção precoce.

Art. 3º - O Poder Público poderá promover ações que visem apoiar a consecução dos objetivos desta 
Lei.”

JUSTIFICATIVA

A alteração dos arts. 2º e 3º faz-se necessário a fim de remover inconstitucionalidades verificadas nos 
referidos dispositivos, na medida em que estes, na sua redação original, conferem atribuições a órgãos na 
administração pública.


