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ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO Nº 291/18  

 

 

CONSIDERANDO que, Outubro Rosa é uma campanha mundial realizada anualmente no mês 

de outubro, com o objetivo principal de alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da 

prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de 

colo do útero; 

 

CONSIDERANDO que, o câncer de mama é uma neoplasia maligna que acomete o tecido 

mamário, sendo o segundo tipo de câncer que mais atinge as mulheres no Brasil e no mundo, de 

acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA); 

 

CONSIDERANDO que, de acordo com os dados recentes do Instituto Nacional de Câncer 

(INCA), a partir de 2018, estima-se que cerca de 59.700 novos casos de câncer de mama sejam 

diagnosticados no Brasil, por ano. Esse número indica que, a cada 100 mil mulheres, 56  delas, 

desenvolvem câncer de mama. Os dados alarmantes posicionam a neoplasia como a segunda que 

mais acomete mulheres em todo o mundo. Diante dessa realidade, a melhor medida continua 

sendo a prevenção; e, 

 

CONSIDERANDO finalmente, a dificuldade de mobilidade enfrentada por muitas 

votorantinenses, é que REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie 

ao Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) Quais ações serão realizadas pela Prefeitura Municipal de Votorantim durante o mês de 

outubro, a fim de conscientizar e alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da 

prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, e, mais recentemente, sobre o 

câncer de colo do útero? 

 

b) Existe a possibilidade de realizar ações, de forma itinerante, não concentrando as atividades 

apenas na região central, para que todas as munícipes possam ter acesso? 

 

Que do deliberado se dê ciência aos órgãos de imprensa abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim; 

 Jornais “Folha de Votorantim”, Ipanema; “Gazeta de Votorantim” e “Cruzeiro do 

Sul”; 

 Rádios: Band FM; Ipanema; Cantate FM; Cruzeiro FM e Nova Tropical FM; 

 Site www.cidadedevotorantim.com.br, na pessoa do Sr. Irineu Oliveira; 

 Blog do Senhor Edson Correa: http://cidadaovotorantinense.blogspot.com.br; e, 

 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

 

Salão Nobre “Francisco Munhoz”, em 09 de outubro de 2018. 

 

 
LUCIANO DA SILVA 

Vereador 

http://www.cidadedevotorantim.com.br/

