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INDICAÇÃO 103/2022 

De 26/09/2022 

AUTOR VEREADOR: GUILHERME.  

 

Ementa: Solicita a 

Administração Pública 

Municipal, a realização da 

Campanha OUTUBRO ROSA, com o 

objetivo de ajudar a prevenir 

o câncer de mama e as formas de 

prevenção e tratamento, como 

também nas demais doenças que 

afetam exclusivamente o sexo 

feminino, uma vez que atitudes 

preventivas são fundamentais 

para evitar o desenvolvimento 

e o agravamento dessas 

enfermidades. 

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE:  

OUTUBRO ROSA, é uma campanha que visa conscientizar 

a sociedade sobre o perigo do câncer de mama e as formas 

de prevenção e tratamento; 

 

A Campanha OUTUBRO ROSA, é divulgar os direitos 

assegurados pela Lei Federal nº 11.664/2008, que dispõe 

sobre a efetivação de ações de saúde, que assegurem a 

prevenção e a detecção da doença;  

É de suma importância a realização da Campanha em 

nosso município, tendo em vista que trata da prevenção 

à saúde da mulher, não apenas ao câncer de mama, como 

também nas demais doenças que afetam exclusivamente o 
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sexo feminino, uma vez que atitudes preventivas são 

fundamentais para evitar o desenvolvimento e o agra-

vamento dessas enfermidades. 

Diante do exposto, GUILLHERME, vereador, investido 

em suas atribuições legais, INDICA a mesa satisfeitas às 

formalidades, para que seja Oficializado ao CHEFE DO 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir a neces-

sidade da realização da  Campanha OUTUBRO ROSA, com o 

objetivo de ajudar a prevenir o câncer de mama e as formas 

de prevenção e tratamento, como também nas demais doenças 

que afetam exclusivamente o sexo feminino, uma vez que 

atitudes preventivas são fundamentais para evitar o 

desenvolvimento e o agravamento dessas enfermidades. 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 26 de 

Setembro de 2022. 
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