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Exmo Senhor Prefeito Municipal 

Alceu Diel 

 

INDICAÇÃO DA VEREADORA MARCIA MULLER PEDROLO 

 Senhor Prefeito, indico a criação de Projeto de Lei que deverá dispor 

acerca da garantia do diagnóstico precoce do câncer de mama e do serviço 

radiológico do tipo mamográfico e ultrassonografia mamária na cidade de 

Tiradentes do Sul e dá outras Providências. Tendo em vista que a matéria 

compete privativamente ao Prefeito, conforme previsto ao art. 73, VI, X da Lei 

Orgânica do Município e ao art. 61, §1º, II, “b”, da Constituição Federal-

aplicado por simetria aos Municípios. 

Assim, nos termos do artigo 164 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal ofereço a presente indicação sobre a matéria, a qual já vem 

acompanhada de anteprojeto. 

JUSTIFICATIVA A PROPOSTA DO ANTEPROJETO 

Tendo em vista que a incidência do Câncer de mama está cada vez 

maior e que a maioria dos casos são detectados em um estágio avançado o 

que torna mais difícil o seu tratamento e a sua cura. 

A presente proposição tem por objeto a prevenção e detecção precoce 

de uma doença assustadora, principalmente no meio feminino, já que o sexo 

masculino também pode ser acometido por tal enfermidade. 

Muitos casos quando detectados, já estão em fase avançada, trazendo 

ao paciente e seus familiares uma série de consequências maléficas. Podemos 

citar algumas consequências como a mutilação do paciente através da 

mastectomia, muitas vezes bilateral, reações adversas quanto ao tratamento 

cirúrgico, radioterápico e quimioterápico e sofrimento psicológico do paciente e 

familiares. 

Todas estas consequências poderiam ser reduzidos radicalmente se o 

diagnóstico desta enfermidade fosse realizado precocemente e isto só é 

possível com o auxílio de um exame de mamografia e ultrassonografia 

mamária. 
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Sabedora dos custos do tratamento e da realização dos exames, tenho 

que muitas mulheres não realizam o mesmo. 

Assim, essa proposição visa garantir que todas as mulheres do 

município, independentemente da idade, que tiverem suspeita de neoplasia 

mamária terão direito de realizar os exames de mamografia e ultrassonografia 

mamária, inteiramente custeados pelo Município, visando assim o diagnóstico 

precoce e o rápido tratamento.  

Da mesma forma, a todos os homens que, por orientação do médico, 

achar necessário e também a realização gratuita dos exames a todas as 

mulheres com idade maior ou igual a 35 (trinta e cinco) anos de idade, na 

periodicidade recomendada pelo Médico. 

 

Câmara de Vereadores de Tiradentes do Sul/RS, aos 06 dias do mês de 

novembro de 2017. 

 

Vereadora Marcia Muller Pedrolo 

Bancada do PTB 

 

ANTEPROJETO DE LEI Nº004, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017 

Dispõe sobre a Garantia do Diagnóstico 

Precoce do Câncer de Mama e do Serviço 

Radiológico do Tipo Mamográfico e 

Ultrassonografia Mamária no Município de 

Tiradentes do Sul. 

Art. 1º O diagnóstico do Câncer de Mama deve ser assegurado em todo o 

Município de Tiradentes do Sul/RS. 

Art. 2º A Secretaria Municipal de Saúde deverá assegurar a todos os 

Munícipes de Tiradentes do Sul/RS, por meio de seus serviços próprios ou 

conveniados, de forma gratuita:  
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I. Exame de mamografia e ultrassonografia mamária a todas as mulheres e 

homens do município que tiveram suspeita de neoplasia mamária; 

II. Exame de mamografia a todas as mulheres com idade maior ou igual a 35 

(trinta e cinco) anos de idade, na periodicidade recomendada pelo Médico; 

III. Exame de mamografia a todos os homens que, por orientação do médico, 

achar necessário; 

IV. A assistência integral à saúde da mulher, com amplo trabalho informativo e 

educativo sobre a prevenção, a detecção, o tratamento e controle da neoplasia 

mamária. 

Parágrafo Único. O exame que trata o item II deste artigo será assegurado às 

mulheres, independentemente da idade quando constatado o problema e 

atestado pelo profissional médico. 

Art. 3º O exame que trata os itens do art. 2º desta lei deverá ser agendado e 

realizado em um prazo máximo de 30 (trinta) dias após solicitação do médico. 

Art. 4º A implantação que trata o art. 2º poderá se estabelecer através da 

aquisição de equipamentos ou firmamento de convênios com estabelecimentos 

públicos ou privados. 

Art. 5º A fiscalização dos serviços conveniados de mamografia e 

ultrassonografia estará a cargo da Secretaria de Saúde. 

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data da publicação. 

 

Tiradentes do Sul/RS, aos ...... dias do mês de ...... de 2017. 

 

Vereadora Marcia Muller Pedrolo 

Bancada do PTB 

 


