Camara de Vereadores de Gaspar
Estado de Santa Catarina

CÂMARA APOIA O MOVIMENTO OUTUBRO ROSA
Desde 2017, os vereadores, que
constituem a 18ª legislatura, têm
apresentado uma série de propostas
para beneficiar a saúde da mulher
gasparense. Essa preocupação se
renova com a chegada do Outubro
Rosa em que o olhar se volta para a
importância da prevenção ao câncer
de mama.
Dados da Organização Mundial da
Saúde (OMS) indicam cerca de 2,09 milhões de casos de câncer de mama no mundo. No Brasil, o
Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima 59,7 mil novos casos, só este ano. Esse tipo de câncer é o
mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma.
O plenário da Câmara aprovou em novembro de 2017 o Projeto de Lei (PL) 66/2017, do Executivo,
que aumentou o auxílio financeiro, de R$ 22 mil para R$ 30mil, para a Rede Feminina de Combate
ao Câncer de Gaspar. O PL atendeu à indicação 304/2017 do vereador Francisco Hostins Junior
(MDB).
Propostas
Contratar a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Gaspar para prestar serviços de fisioterapia e
atendimento psicológico a pacientes em tratamento do câncer. A indicação 135/2017 foi apresentada
pelo vereador Francisco Hostins Junior (MDB).
Criar o Programa “Fila Zero” que prioriza a oferta de consultas ou exames às pessoas
diagnosticadas com câncer nos postos de saúde. A indicação 279/2017 foi apresentada pelo
vereador Ciro André Quintino (MDB).
Providenciar campanha informativa sobre o direito à reconstrução da mama às pacientes que
enfrentaram tratamento de câncer. A indicação 575/2017 foi apresentada pelo vereador Ciro André
Quintino (MDB).
Elaborar projeto de lei para isentar as pessoas que sofrem de câncer, mal de Parkinson, doença de
Alzheimer, paralisia irreversível e esclerose, do pagamento de IPTU, desde que comprovem renda
de até três salários mínimos. A indicação 153/2018 foi apresentada pelos vereadores Ciro André
Quintino (MDB), Evandro Carlos Andrietti (MDB), Franciele Daiane Back (PSDB), Francisco
Hostins Junior (MDB), Francisco Solano Anhaia (MDB) e José Ademir Moura (PSC).
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Todas as indicações foram encaminhadas ao Executivo.
Gaspar, 02 de Outubro de 2018.
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