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PROPOSIÇÃO Nº. 011/2021
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,

O câncer de mama é um tumor maligno que se desenvolve na mama como
consequência de alterações genéticas em algum conjunto de células da mama, que
passam a se dividir descontroladamente. Ocorre o crescimento anormal das células
mamárias, tanto do ducto mamário quanto dos glóbulos mamários. De acordo com o
Instituto Nacional do Câncer (INCA) corresponde a 25% dos casos novos a cada ano.
Um dos exames mais importantes de prevenção para a saúde feminina é a
mamografia.
A realização do exame de mamografia é a melhor forma preventiva para o
Câncer de mama. Mas, o que preocupa em nosso país é que 31% das mulheres entre
35 a 65 anos nunca realizaram o exame. A mamografia facilita o tratamento reduzindo
as cirurgias mutilantes e ampliando as chances de cura com diminuição da
mortalidade pela doença. O exame é recomendado para mulheres a partir dos 40 anos
de idade e é capaz de identificar sinais tênues de tumores pequenos, imperceptíveis
no auto exame ou no exame clínico. Porém o Município não dispõe atualmente de
mamógrafos para tender a demanda de sua população, o que contribui ainda mais
com os índices ora apresentados.
Ante o exposto, requeiro que após aprovação em plenário, seja encaminhado
expediente à Sua Excelência a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues
Carvalho, para que encaminhe a Secretaria Municipal de Saúde, Senhora Maria
Francinet Carvalho Lobato, tomar providências necessárias para a aquisição de um
aparelho de mamografia a fim de viabilizar o atendimento da população através da
realização de exames pelo SUS, dada a importância deste equipamento para
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prevenção do câncer de mama. Que da decisão seja dado conhecer ao Conselho
Municipal de Saúde, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STTR, Paróquia das
Ilhas, Z-14 Colônia de Pescadores, MORIVA, Rádio Comunitária Guarany FM, Rádio
Conceição e meios de comunicação em geral.
Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mario Ferreira Fonseca, 22 de
fevereiro de 2021.

Edileuza Viegas Muniz
VEREADORA - PT

