E/2670/2022 Proc.º 109/128/XII 12/09/2022

Maura Soares
Assunto:

Pedido de parecer sobre o Projeto de Resolução n.º 128/XII - Reforço das medidas para a
erradicação do vírus do papiloma humano na população feminina açoriana

De: Açores APMGF <acores@apmgf.pt>
Enviada: 12 de setembro de 2022 09:48
Para: Narselia Bettencourt <nabettencourt@alra.pt>
Assunto: Re: Pedido de parecer sobre o Projeto de Resolução n.º 128/XII ‐ Reforço das medidas para a erradicação
do vírus do papiloma humano na população feminina açoriana

Exma. Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Sociais,

Após leitura do documento enviado por todos os membros desta Delegação, relativo ao projecto para reforço das
medidas para erradicação do Vírus do Papiloma Humano, na população feminina açoriana, esta informa que não
tem nada a opor à proposta efetuada pelo partido PAN, pela sua importância e impacto positivo na saúde da mulher
e na prevenção de doença.

Com os melhores cumprimentos,
Tatiana Carvalho Nunes,
Delegada Regional da APMGF Açores

Narselia Bettencourt <nabettencourt@alra.pt> escreveu no dia sexta, 12/08/2022 à(s) 12:19:
Exma. Senhora Delegada Regional,

Encarrega‐me o Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Sociais de remeter a V. Exa. o ofício e a iniciativa
sobre o assunto em referência.
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Com os melhores cumprimentos,

Narsélia Bettencourt
Assistente Técnica
Setor de Atividade Parlamentar
Assembleia Legislativa da R.A. Açores
Rua Marcelino Lima – 9901‐858 Horta
Voip: 600646
Tlf. +351 292207646
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