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REQUERIMENTO Nº.  106/2014 

 Considerando que é função do vereador fiscalizar e ajudar a administração pública 

municipal em prol do bem comum. 

 Considerando que através de campanhas e programas que são amplamente 

divulgados, em favor da saúde da mulher, podemos observar que o acesso a informação e o 

incentivo são fundamentais, pois acabam atingindo um número maior de participação e 

consequentemente o objetivo, que é a prevenção. 

Considerando que a Campanha “Outubro Rosa” é exemplo disso, pois várias ações e 

atividades são voltadas para o mesmo propósito. 

Considerando que temos informações, sobre o atendimento das carretas – móveis do 

Programa Mulheres de Peito, da Secretaria de Estado da Saúde, onde disponibiliza exames de 

mamografia e ultrassom a população. 

Considerando que através da realização do exame de mamografia, a detecção precoce 

de tumores malignos, aumentam as chances de sucesso no tratamento e cura da doença. 

 Pelos considerandos, requeiro, após ouvir o Plenário, a Secretaria de Estado da Saúde 

na pessoa do Exmo. Senhor Secretário Dr. David Everson Uip, informações sobre a 

possibilidade de estar disponibilizando para atendimento em nosso município, a Carreta 

Móvel do “Programa Mulheres de Peito”, pois tais exames são essenciais para a saúde da 

mulher. 

 Que deste se dê conhecimento ao Exmo. Senhor Governador do Estado de São Paulo 

Dr. Geraldo Alckmin, ao Exmo. Dep. Estadual Luiz Carlos Gondim ao Exmo. Prefeito 

Municipal Senhor Jonas Polydoro, ao Ilmo. Diretor da Secretaria de Saúde do Município 

Senhor João Bosco Maia, a Presidência do Conselho Municipal de Saúde do Município e a 

Rádio Comunitária Sant’Ana. 

Plenário vereador João Caltabiano, 10 de novembro de 2014. 
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