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INDICAÇÃO 168/2021 

De 08/11/2021 

AUTOR VEREADOR:  GUILHERME.  

Ementa: Ementa: Solicita a Administração Pública 

Municipal, para que seja realizado a campanha “Novembro 

Azul” fazendo uma campanha com ações de prevenção e 

combate ao câncer de próstata, oferecendo atendimento 

médico urológico para diagnosticar e se prevenir o câncer 

da próstata.  

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

O homem necessita, igualmente como a mulher, ter a 

saúde preservada e mantida em plenitude, pois ele também 

possui muitas atividades de grande relevância na família, 

no trabalho e na sociedade; 

Segundo estatísticas extraídas de site especiali-

zado, no Brasil, conjuntamente com o câncer de pele, o 

câncer de próstata é a neoplasia (tumor maligno) mais 

comum em homens. Ainda segundo site, o câncer de próstata 

aparece principalmente em homens mais velhos, tendo uma 

média de idade de 66 anos; 

 Infelizmente, é muito comum que os homens deixem sua 

saúde de lado, principalmente quando está relacionada ao 

exame de toque, visto que ainda existe um enorme;  

 O homem acredita que por não estar sentindo nenhuma 

dor ou incômodo, não precisa ir ao médico e passar pelo 

exame de toque, e isso é um grande equívoco. O exame é 

preventivo, por isso deve ser feito para evitar a doença 

ou identificá-la em sua fase inicial. Hoje em dia, também 

se pode identificar este câncer mediante exame de sangue; 
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Nesse mês de novembro, teremos as comemorações ao 

movimento mundial pela cura e redução dos casos de Câncer 

de próstata, por meio da campanha “Novembro Azul" para 

chamar a atenção da população para a importância de se 

prevenir o câncer de próstata; 

Sabendo que o câncer de próstata é um grande vilão 

da saúde masculina, e que se diagnosticado em seu início 

existe grande chances de cura, e tendo este mês inteiro 

como campanha de prevenção pode-se alertar a população 

de seus riscos e importância de se fazer exames pe-

riódicos, principalmente a partir dos 40 anos, sendo que 

o nosso município também deve aderir à campanha “Novembro 

Azul” fazendo uma campanha com ações de prevenção e 

combate ao câncer de próstata, oferecendo atendimento 

médico urológico para diagnosticar e se prevenir o câncer 

de próstata.  

Diante do exposto, GUILHERME, vereador, investido em 

suas atribuições conferidas por Lei, INDICA Oficializar 

ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir 

a necessidade, para que seja realizado em nosso município 

no mês de novembro a campanha “NOVEMBRO AZUL” fazendo uma 

campanha com ações de prevenção e combate ao câncer de 

próstata, oferecendo atendimento médico urológico para 

diagnosticar e se prevenir o câncer de próstata. 

A campanha Novembro Azul é um relevante movimento 

para mostrar e sensibilizar todos os homens sobre essa 

doença, sendo que na nossa querida Santa Lúcia não deve 

ser diferente, e com a certeza a Administração Pública 

Municipal de Santa Lúcia, deve aderir à campanha ‘NO-

VEMBRO AZUL”, promovendo assim ações junto a população 

masculina de conscientização para a realização de exames 

para prevenção do Câncer de Próstata.    
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 Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 08 de 

Novembro de 2021 

 

 

GUILHERME 

    VEREADOR 

 

 

 


