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EMENDA IMPOSITIVA 

AO PROJETO DE LEI N° 115/2018, que Estima a receita e fixa a 
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CISaude e Assistência Social 
GDoissa dos Direitos Humanos, Cidadania, 

Segurança Publica e Direitos da Mulher 
Cindi, triz, (Arriado Exterior, Empresas de Ciência, 

Tecnolonia, inovação e Empreendedorismo 
®VereadoresCOHroci 	ria,Juridica 
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EMENDA IMPOSITIVA N° 66/2018 
Autor: FELIPE FRANCISCO CÉSAR COSTA 
Ementa: EMENDA IMPOSITIVA N° 66 AO PROJETO DE LEI N° 
115/2018, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 

PROTOCOLO GERAL N° 2911/2018 
Data: 19/11/2018 - Horário: 16:50 
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A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, aprova a 

seguinte Emenda Impositiva ao Projeto de Lei n° 115/2018: 

Dotação Intenção Projeto/Atividade Valor 

Criar e/ou 
Reforçar 

À saúde (compreendendo os exames: avaliação de 
próstata, avaliação de lesões penianas e de 
testículos e avaliação de fertilidade). 

R$ 227.272,50 

9.9.99.9 Reduzir Reserva de Contingência R$ 227.272,50 

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 19 de novembro de 2018. 
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Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

JUSTIFICATIVA 

Atualmente contamos com a campanha NOVEMBRO AZUL, esta que consiste na conscientização aos 

homens a respeito das doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer 

de próstata. 

Este movimento possui como intuito a quebra pelo tabu de que homem não vai ao médico e evidenciar a 

importância do cuidado da saúde masculina. 

Deste modo a referida emenda impositiva, têm como propósito a destinação de R$ 227.272,50 (duzentos 

e vinte e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) para a realização de uma gama 

crescente de exames na área da urologia, sendo estes compreendidos na avaliação de próstata (PSA, 

Ultrassonografia prostática transretal, Biópsia de próstata transretal, Investigação de prostatites), 

avaliação de lesões penianas e de testículos (peniscopia, biópsia de pênis, pesquisa de HPV, 

ultrassonografia de pênis, com e sem doppler, ultrassonografia escrotal, com e sem doppler, cintilografia 

de testículos), e avaliação de fertilidade (espermograma, teste de capacitação espermática, swelling test). 

Enfatizando ainda que o câncer de próstata é o mais incidente entre os homens, bem como não se destina 

apenas a homens da terceira idade como em tempos remotos. 
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