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INDICAÇÃO 128/2022 

De 28/11/2022 

AUTOR VEREADOR: GUILHERME.   

 

EMENTA: Solicita a 

Administração Pública 

Municipal, para que seja 

realizado em nosso município 

no mês de dezembro a campanha 

“DEZEMBRO LARANJA” fazendo uma 

campanha com ações de 

prevenção e diagnóstico  do 

câncer de pele, oferecendo 

atendimento médico para 

diagnosticar e se prevenir o 

câncer de pele na cidade de 

Santa Lúcia.  

 

 

Senhor Presidente, Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

Neste verão, vamos conjugar prevenção ao coronavírus 

com cuidados para reduzir as chances de casos de câncer 

de pele? Esta é a proposta da campanha do Dezembro 

Laranja, organizada pela Sociedade Brasileira de 

Dermatologia (SBD);  

 

A campanha Dezembro Laranja foi criada em 2014 pela 

Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). A ação faz 

parte da Campanha Nacional de Prevenção do Câncer de 

Pele. Desde 1999, um mutirão anual de atendimentos 

gratuitos já beneficiou mais de 600 mil pessoas; 
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Dezembro Laranja, mês de conscientização sobre o 

câncer de pele. A campanha Dezembro Laranja, foi criada 

pela Sociedade Brasileira de Dermatologia com o objetivo 

de prevenir o câncer de pele, que é o tumor de maior 

incidência no Brasil; 

A doença é provocada pelo crescimento anormal e 

descontrolado das células que compõem a pele. Essas 

células se dispõem formando camadas e, de acordo com as 

que forem afetadas, são definidos os diferentes tipos de 

câncer. 

Diante ao 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 “DEZEMBRO LARANJA” fazendo 

uma campanha com ações de prevenção e diagnostico  do 

câncer de pele, oferecendo atendimento médico para 

diagnosticar e se prevenir o câncer de pele na cidade de 

Santa Lúcia.  

      A intenção da campanha é à semelhança do que já 

acontece com o “Outubro Rosa” e com o “Novembro Azul”, 

ter um mês de conscientização sobre o câncer da pele. 

Chamar a atenção das pessoas para a necessidade de 

exposição controlada ao sol, adoção de medidas de 

fotoproteção, realização de exames de prevenção, são 

medidas a serem adotadas durante o “Dezembro Laranja”.  

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 28 de 

Novembro de 2022. 

 

 

 

 

GUILHERME 

VEREADOR  


