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Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3869 
28 DE DEZEMBRO DE 2016. 

Cria o Projeto "Outubro Rosa", com 
sessão plenária específica, no mês de 
outubro de cada ano, protagonizada por 
pacientes e voluntários(as) da Liga 
Feminina de Combate ao Câncer. 

O Prefeito de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais vigentes, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, 

FAZ SABER: 

Que a Câmara Municipal de Tupanciretã aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1° — Fica estipulada para o mês de outubro de cada ano a Sessão Plenária do 
"Outubro Rosa", com efetiva participação da Liga Feminina de Combate ao Câncer 
de Tupanciretã — LFCC. 

§ 1°. Para que seja homenageado(a) um(a) paciente vitorioso(a) da LFCC, 
regularmente cadastrado(a) e que tenha superado a doença, servindo de exemplo 
de superação aos demais componentes e comunidade, nome que será indicado(a) 
pela diretoria da LFCC. 

§ 2°. Para essa sessão, também indicado(a) pela LFCC, será homenageado(a) um 
voluntário(a), para que sirva de exemplo e incentivo, auxílio e apoio de outras 
pessoas, neste processo social de saúde. 

Art. 2° - Fica como órgão auxiliar regulador, a Liga Feminina de Combate ao Câncer 
de Tupanciretã, com ampla liberdade na escolha dos homenageados e com prazo 
de 30 (trinta) dias para um pré acordo com o Legislativo para a preparação da 
referida sessão. 

Art. 3° — O Poder Legislativo deverá certificar e registrar nos anais da Casa os 
homenageados. 
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Art. 4° - Fica o Poder Legislativo incumbido da escolha do dia, horário, programação, 
divulgação e custos da Sessão "Outubro Rosa". 

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 28 (vinte e oito) dias do 
mês de dezembro de 2016. 

Carlos Augusto rum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 

■ Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura 
Municipal. 
Tupanciretã, 28 de dezembro de 2016. 
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