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INDICAÇÃO Nº 004/2021 
 

À Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Vereadores de Arvorezinha – RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

         CLÓVIS PROVENSI ROMAN, Vereador do PSDB, com assento nesta Casa Legislativa, nos 

termos do Art. 116 do Regimento Interno, vem no exercício de suas prerrogativas INDICAR ao 

Prefeito Municipal de Arvorezinha que seja efetivado convênio com o Instituto da Mama do Rio 

Grande do Sul – IMAMA, para trazer ao nosso Município o Programa Mamamóvel, visando ações de 

prevenção do câncer de mama no Outubro Rosa. 

 

 

J U S T I F I C A T I V A 
 

O Rio Grande do Sul é o quarto estado com mais incidência de câncer de mama. Os fatores 

que contribuem para essa posição no ranking de incidência são diversos, mas a alternativa para 

reduzir o número de mortes em mulheres é o diagnóstico ágil e acesso à saúde. Pensando nisso, o 

IMAMA desenvolveu um projeto que abrangesse as regiões mais descentralizadas do estado gaúcho, 

como o interior do estado, região da campanha e litoral. 

As cidades com menores índices populacionais muitas vezes não dispõem de recursos para o 

rastreamento de casos de oncologia mamária e o Programa Mamamóvel tem como missão atuar 

nesses municípios através da disponibilização de mamografias para o diagnóstico ágil do câncer de 

mama (as mamografias ofertadas ocorrem em um caminhão equipado com um mamógrafo e com 

certificação para fornecer tal exame).  

Além do mais, a disponibilização de materiais informativos faz parte dessa iniciativa, 

promovendo então consciência e conhecimento sobre a abrangência do câncer de mama e como 

proceder para o enfrentamento do diagnóstico. 

     

   Sala das Sessões, 17 de setembro de 2021. 

 

 

 

        CLÓVIS PROVENSI ROMAN 

             Vereador 
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