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Ata nº 042/2018 da Sessão Ordinária, realizada aos 09 (nove) dias do mês de outubro 

de 2018 (dois mil e dezoito), às 18:00 (dezoito) horas, Reuniu-se na Câmara Municipal 

de São Mateus - Estado do Espírito Santo, situada na Av. Dom José Dalvit, 100 – 

Blocos 11 e 12 – Bairro Santo Antônio – Cep: 299441-670 -  Fone: (027) 3313-9080, 

sob a Presidência do Vereador Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, e Secretariado pelo 

Vereador Sr. Ajalirio Caldeira. O Sr. Presidente convidou a Vereadora Jaciara Teixeira, 

para que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. DO PEQUENO 

EXPEDIENTE, Em ato contínuo, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que 

efetuasse a chamada dos Srs. Vereadores, para verificação do Quórum legal, 

responderam presente 10 (dez) Srs. Vereadores: Ajalirio Caldeira, Antônio Luiz 

Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Francisco Amaro, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, 

Jorge Recla, Doda Mendonça, Jozail do Bombeiro. não se fazendo presente o 

vereador Paulo Chagas. Leitura da Ata de n° 041/2018, sendo esta aprovada pelo Sr. 

Presidente. Em ato continuo o presidente solicitou que procedesse a leitura dos 

expedientes que constou o seguinte:PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente 

OF/PMSM/SMGAB N° 490/2018, protocolizado sob o n° 1430/2018, da Prefeitura 

Municipal de São Mateus, que encaminha resposta do Requerimento nº 061/2018, de 

autoria do Vereador: Jorge Recla. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 

491/2018, protocolizado sob o n° 1405/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, 

que encaminha resposta do Requerimento nº 059/2018, de autoria do Vereador: Carlos 

Alberto. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 508/2018, protocolizado sob o n° 

1464/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta das 

Indicações nºs 684 à 705/2018, de autoria dos Vereadores: Ajaliro Caldeira, Antônio 

Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda Mendonça, Francisco Amaro de Alencar, 

Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge Recla, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas. 

Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 501/2018, protocolizado sob o n° 

1465/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta do 

Requerimento nº 058/2018, de autoria do Vereador: Jozail do Bombeiro. PODER 

LEGISLATIVO: Leitura do Projeto de Lei n° 031/2018, que “DÁ A RUA SITUADA NA 

COMUNIDADE DE BARRA NOVA, A DENOMINAÇÃO DE “RUA IZABEL CARDOSO 

COSTA”, do Poder Legislativo, Autoria: Jerri Pereira e Antônio Luiz Cardoso. Leitura do 

Projeto de Lei n° 057/2018, que “INSTITUI O BANCO DE IDÉIAS LEGISLATIVAS, NO 

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo, Autoria: Jozail do Bombeiro. Leitura do 

expediente, ofício protocolado sob nº 1458/2018, de autoria do Vereador Jerri Pereira, 

solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 09 de Outubro 

de 2018, para que o Senhor Cézar Patez Figueiredo – Médico Ginecologista possa 

fazer uso da Tribuna para proferir pronunciamento sobre o Outubro Rosa. Indicações 

nº 706 e 707/2018 de autoria do vereador Sr. Ajalírio Caldeira, que solicita: Extensão 

de rede elétrica com instalação de 03 (três) postes com luminárias na rua de acesso ao 
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bar do Adilson (na altura do Km 43 da rodovia BR 381 até a residência do Sr. Zito 

Viana). E Patrolamento da estrada de acesso ao assentamento Córrego Grande, 

situado em Santa Leocádia – Km 18, distrito de Nestor Gomes, bem como 

encascalhamento da ladeira localizada na referida rodovia. Indicações nºs708 e 

709/2018 de autoria do vereador Sr. Antônio Luis Cardoso, que solicita: Limpeza geral 

do pátio e reforma do prédio do Caps (centro e atenção psicossocial), localizado no 

Bairro Boa Vista (nas imediações da Escola Marita Motta Santos). E Reforma e 

iluminação da quadra poliesportiva da EMEF Ouro Negro, situada no Bairro Guriri. 

Indicações nºs710e 711/2018 de autoria do vereador Sr. Aquiles Moreira, que 

solicita:Pavimentação asfáltica da Avenida AntonioLougonMoulim, no Bairro Ayrton 

Senna (nas imediações do loteamento parque das brisas). E Extensão de rede elétrica 

com instalação de 2 (dois) postes com luminárias na rua Maria Calixto Conceição, no 

bairro Bom Sucesso (na altura da rua Santo Antônio dos Santos). Indicações nºs712 e 

713/2018 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, que solicita: Capina 

e limpeza das ruas e avenidas do Bairro Bonsucesso II. E Capina e limpeza das ruas e 

avenidas do bairro Bonsucesso III.  Indicação nºs714 e 715/2018 de autoria do 

vereador Sr. Doda Mendonça, que solicita:  Instalação de torre de telefonia móvel para 

atender os moradores das comunidades São Jorge, Dilô Barbosa e nova vista I e II, 

Distrito de Itauninhas. E Viabilizar estudo de impacto financeiro com o objetivo de 

retornar a distribuição de kit maternidade às gestantes de baixa renda do Município de 

São Mateus. Indicações 716 e 717/2018, de autoria do Sr. Francisco Amaro, que 

solicita: Realização de eventos comemorativos ao “Dia das Crianças”, para atender as 

crianças do Bairro Litorâneo e Residencial Village. E Realização de eventos 

comemorativos ao “Dia das Crianças”, para atender as crianças do Bairro Jambeiro. 

Indicações nºs718 e 719/2018 de autoria do Sr. vereador Jerri Pereira, que solicita: 

Reconstrução do muro do cemitério do Nativo de Barra Nova. E Capina e limpeza dos 

cemitérios do Município. Indicações nºs720 e 721/2018, de autoria do Sr. vereador 

Jorge Recla, que solicita:Elaboração de projeto para construção de rede de esgoto no 

Bairro Colina. E Elaboração de projeto para construção de praça com academia ao ar 

livre no Bairro Vila Verde. Indicações nºs722 e 723/2018, de autoria do Sr. vereador 

de autoria do Vereador Jozail Fugulim, que solicita:  Instalação de painel eletrônico de 

senha, com identificação de guichê, na farmácia básica Municipal. E Envie, para 

apreciação desta casa legislativa, projeto de lei que disponha sobre a contratação de 

guarda-vidas para atuarem nas praias do Município, na temporada de verão 

2018/2019. . Indicações nºs724 e 725/2018, de autoria do Sr. Paulo Chagas, que 

solicita: Construção de praça e área de lazer no terreno localizado ao lado da quadra 

poliesportiva, no Bairro Vitória. Substituição das lâmpadas queimadas dos postes 

situados na rodovia BR 381, situados na Comunidade Santa Rita de Cássia – Km 20 

(nas imediações da Igreja Santa Rita de Cássia).  Após o encerramento da leitura do 

expediente, o Sr. O Sr. Presidente, fez a leitura do ofício protocolado, sob nº 
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1458/2018, de autoria do Vereador Jerri Pereira, solicitando espaço no Pequeno 

Expediente da Sessão Ordinária do dia 09 de Outubro de 2018, para que o Senhor 

Cézar Patez Figueiredo – Médico Ginecologista possa fazer uso da Tribuna para 

proferir pronunciamento sobre o Outubro Rosa. Sendo deferido pelo Sr. Presidente. 

Fazendo uso da palavra o Dr. Cézar Patez Figueiredo, que após cumprimentar a todos, 

disse que esse mês se trata de um mês muito importante. Disse também que o outubro 

rosa se trata de um movimento que se deu nos Estados Unidos na década de noventa, 

se dando pois havia varias portadoras , tanto maligna quanto benigna, e que me 1991 

essas mulheres fizeram um movimento em Nova York, para que pudesse arrecadar 

mais fundos para o Câncer de Mama, pois na época havia pouco investimento, e que a 

partir daquele momento a cor rosa ficou marcado, e que a  partir de 1992 outros países 

aderiram essa ideia. Em seguida disse que é de suma importância fazer essa 

prevenção, sendo necessário semestralmente estarem apalpando a mama. Deu como 

exemplo estar colocando as mãos nas cinturas, e que a partir daí analisar se a algum 

abaulamento ou alguma retração na mama, e que a partir daí começar a fazer os 

movimentos de maneira circular, apalpando toda a mama, não esquecendo as axilas 

pois é muito importante. Falou que caso encontre algum tipo de ondulação na mama é 

muito importante a mulher procurar um ginecologista, e que diante ao profissional será 

solicitado alguns exames.  E que o exame de toque precisa ser feito em mulheres em 

fase reprodutivas, sete dias após a mestruação, e as mulheres que não mestrua mais 

precisam escolher uma data fixa de cada mês para estarem se alto examinando. Disse 

que o principal fator para causar o Câncer de Mamãe a genética, que uma pessoa que 

tem uma mãe que teve Câncer de mama tem sim mais chances de adquirir a doença, 

três vezes mais. Mencionou que o Câncer de Mama é ligado ao Câncer no ovário, e 

que ultrasonografia endo-vaginal é de suma importância para que se possa evitar 

doenças no ovário e que ao diagnostica a doença logo no inicio as chances são bem 

melhores para se fazer um bom tratamento, e se necessário fazer o uso da 

quimioterapia e da radioterapia. Em ato continuo o Sr. Presidente perguntou qual a 

margem de óbitos no Brasil devido ao Câncer de Mama, e a possibilidade de homens 

aderirem Câncer de Mama. Em seguida fazendo uso da palavra o Dr. Robson de Carli 

Favalessa, que após cumprimentar a todos, respondeu que um terço de todo Câncer 

Maligno é de mama, nas mulheres, e que se houver 100 (cem) mulheres diagnosticada 

30 (trinta) será por Câncer de Mama. E que nos Estados Unidos em 2006, 213.000 

(duzentas e treze mil) mulheres tiveram Câncer de Mama detectados, havendo nesse 

mesmo ano46.000 (quarenta e seis mil) mortes por essa doença, e que se morre de 

mulher com Câncer em um país tão desenvolvido é praticamente o que á de mortes 

aqui no Brasil por acidentes de transito. E que não é apenas a genética o fator de risco, 

mas a obesidade como também o tabagismo, mas que ao Câncer de Mama a genética 

é o principal fato. EM seguida disse que dificilmente uma mulher com 20 anos de idade 

apresentará essa doença, pois essa doença atinge mulheres acima de 35 (trinta e 
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cinco) anos. Informou que no decorrer desse mês quem quiser comparecer ao posto 

de saúde US3 para estar pegando o pedido, estará sendo entregue o encaminhamento 

para estarem fazendo o exame.  Disse que a respeito de Câncer de mama em homens 

é bem mais raro, mas que, no entanto existe. Fazendo uso da palavra a vereadora 

Jaciara Teixeira, que após cumprimentar a todos, disse que o outubro rosa é uma 

forma de conscientização, mas no que tange a mamografia e a ultrasonografia todos 

sabem o quanto é difícil para se conseguir através do serviço público, independente do 

mês, dizendo haver  uma demora muito grande,, então perguntou se essas campanha 

não serviria também para estar dando agilidade aos processo (exames) que estão 

pendentes ao decorrer do ano, ou se é simplesmente uma campanha para 

conscientização. Voltando com a palavra o Dr. Robson de Carli Favalessa disse que o 

ideal era não precisar haver campanha e que todos os exames fossem feitos 

adequadamente, tanto em janeiro quanto em outubro, e disse acreditar que o município 

esta com uma agilidade maior para os exames em relação ao mês de outubro, e que 

concorda com a vereadora que os exames precisam sem serem feitos independente 

do mês. Fazendo uso da palavra o vereador Francisco Amaro que após cumprimentar 

a todos, disse que a partir do momento em que a mulher descobre ter Câncer de 

Mama, começa todo um tratamento, chega um estagio em que é feito a retirada da 

mama, então perguntou se essa retirada é necessária ou é apenas para ganhar mais 

tempo no tratamento. Voltando com a palavra o Dr. Robson de CarliFavalesse disse 

que existe um estadiamento da doença e que quando se detecta algum nódulo, de 

meio centímetro, axila livre, se retira apenas o nódulo e se faz uma radioterapia e esta 

resolvido, no entanto quando se trata de um nódulo de 5  centímetros e já se encontra 

irradiando a axila não tem jeito, sendo necessário a retirada da mama, dizendo que por 

isso se deve fazer exames constantes, pois encontrado um nódulo pequeno  que não 

se espalhou o tratamento é bem mais simples. Disse que a nódulos tão grandes que se 

começa a fazer a radioterapia antes mesmo de fazer a cirurgia para tentar reduzir o 

tamanho. Com a palavra a vereadora Jaciara Teixeira, que perguntou se a mulher 

pode fazer apenas ultrasonografia ou tem mesmo que fazer a mamografia. Voltando 

com a palavra o Dr. Cézar Patez Figueiredo disse que a mamografia é fundamental, 

pois a certas alterações que só se pode ser encontradas através da mamografia, que 

quando se faz a mamografia e é constatado um nódulo ele já prediz o que se deve 

fazer, se for nódulo nível 3 é benigno, se for 4A é alta evidência para Câncer, porem 

baixa, 4B media evidência, 4C grande evidencia para Câncer. 5 Câncer, 6 já  fez a 

retirada. Fazendo uso da palavra o vereador Jozail do Bombeiro, que após 

cumprimentar a todos, falou que na sessão anterior havia falado que passou por 

momentos dificeis em sua própria casa, quem 2003, quando sua esposa estava com 

29 (vinte e nove) anos, que tiveram sua primeira filha e que após não pode continuar a 

fazer o uso do anticoncepcional, e que aos 35 (trinta e cinco) anos começou a fazer a 

mamografia, e que aos seus 39 (trinta e nove) anos em uma outra mamografia pareceu 
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micro calcificações  benignas e que um ano após tinha um nódulo, exatamente de  8 

(oito) centímetros e que não havia nem um histórico familiar para explicar essa 

decorreência. Então enfatizou sobre a importância de estar passando adiante tudo o 

que foi vivido, e sobre tudo falar para todos as importância do auto-enxame, de buscar 

uma orientação medica,  pois mesmo sua esposa estando já com o Câncer em um 

estado avançado ela conseguiu a cura. Fazendo agora apenas o acompanhamento. 

Encerrando assim a sua fala. Em seguida o senhor Presidente permitiu que algumas 

pessoas do publico pudessem estar fazendo perguntas. Com a palavra a senhora 

Suely, que após cumprimentar a todos perguntou: A mulher no período da menopausa 

é mais propicia a ter o Câncer de mama ou não? Voltando com a palavra o Dr. Cesar 

Patez, disse que sim, pois todo o Câncer é mais provável com o passar da idade, e 

que a paciente que mestrua tardiamente e que para de menstruar mais cedo tem uma 

probabilidade menor, mas no  que tange a idade é sempre um fator de risco para 

qualquer tipo de Câncer, dizendo que não somente para as mulheres mas para os 

homens também, podendo ter grande chances de ter Câncer de Próstata. Fazendo uso 

da palavra a senhora Vanusa, que disse que a seis anos atrás sua mãe teve Câncer de 

Mama e que recentemente ao  fazer o exame foi diagnosticado um nódulo na outra 

mama, então perguntou se há a necessidade da retirada dessa mama também. 

Voltando com a palavra o Dr. Cesar Patez, que disse que a uma grande chance da 

mãe dela poder ter Câncer de mamãe nesse seio que a o nódulo, e que isso não quer 

dizer que seja necessário a retirada do mesmo.  Fazendo uso da palavra a senhora 

Daniele, que  após cumprimentar a todos, disse ter os dois ovários micropolissisticos, 

então perguntou até que ponto isso pode contribuir para que a mesma tenha algum 

problema no endométrio, e que caso após ser mãe, por vontade própria poderia fazer a 

retirada do útero. Voltando com a palavra o Dr. Cesar Patez, disse que o ovário 

policístico não é considerado uma doença, e nem mesmo um fator de risco, dizendo 

ser de risco apenas quando esta associado a outras coisas, e que o ovário policístico 

pode sim desregular a mestruação no decorrer dos meses, atrapalhar na gravidez, 

como também ser um fator de infertilidade. E que não há motivos para que venha a se 

preocupar. Em ato continuo o Sr. Presidente disse que quando sua esposa descobriu a 

possibilidade de estar com Câncer,  então procuram outro  medico que disse que não 

havia Câncer, em seguida decidiram fazer a biopsia, tendo como resultado positivo, 

estando com Câncer, disse que a médicos que não tem a sensibilidade de diagnosticar 

o problema. Em seguida disse que o Dr. Robson esta atendendo no US3 as terças e 

quartas-feiras, paras as mulheres que queiram estar se consultando e perguntou sobre 

a paciente que for diagnosticada, havendo a suspeita de estar com Câncer, pois esta 

com um nódulo de 3 centímetros, quais serão os passos a serem dados por ela, e se 

ela terá algum acompanhamento até a cirurgia e onde seria feito essa cirurgia. Com a 

palavra o Dr. Robson de CarliFavalessa, que será solicitado a mamografia, e após ela 

voltar com um nódulo suspeito terá que ser feita uma biopsia, e disse que em São 
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Mateus não  há um lugar para que seja feito essa biopsia pelo SUS, e que se for um 

nódulo mais profundo que precise de um  mastectologista é encaminhado e que se for 

um nódulo mais superficial não há como estarem fazendo por não haver um local  para 

estar sendo feito. Disse que sendo feito o pedido a paciente procura um matectologista 

em Vitória. Em ato continuo o Sr. Presidente disse que precisa haver um conjunto de 

situações para que a pessoa tenha um atendimento que tenha inicio, meio e que tenha 

fim. Com a palavra o Dr. Robson, que diz ver uma falta de dialogo com a gestão da 

Secretaria de saúde  com os profissional da área, para que se possa agilizar os 

procedimentos, não levando pacientes para Vitória, tendo gastos com transportes de 

pode estar realizando esses exames aqui. Com palavra a vereadora Jaciara Teixeira 

que deixou como observação, dizendo que esses exames são de media e alta 

complexidade, sendo assim de responsabilidade do Estado, disse que precisa haver 

um entendimento entra o município e o Governo do Estado, para regionalizar esse tipo 

de exame. Voltando com a palavra o Dr. Robson que disse que ultrasson, exames não 

tem a necessidade de serem feitos fora do município, e que o Governo do Estado 

precisa cuidar do Hospital Roberto Arnizaut Silvares – HRAS, como também do novo 

pronto socorro, (de exames mais caros), dizendo que uma biopsia é algo muito 

simples, não sendo de alta complexidade. Com a palavra o vereador Francisco Amaro, 

que disse que a maior dificuldade da população é agilizar a demanda, em encaminhar 

pára a capital, e que a capital recebe demanda de diversos municípios e que a 

população Mateense fica aguardando uma posição do AMA e o AMA aguardando a 

resposta, pois não tem esse controle coma capital, e a pessoa que já foi diagnosticada 

e esta a espera desses exames fica a mercê do tempo, disse que baseado nessa 

demanda na semana passada, com representantes do Governo do Estado, do Roberto 

Silvares, e algumas pessoas do município, e se foi discutida toda essa demanda, que 

se precisa buscar em Vitória, disse  também  que o  Governo do Estado  sinalizou estar 

trazendo para o municípios  esses exames, para que os  mesmo sejam executados 

aqui, através do hospital Meridional, e de outros recursos. Após parabenizou ao Dr. 

Robson, por ser um dos médicos humanitários, e que nosso país necessita de mais 

médicos assim.  Com a palavra o vereador Ajalirio Caldeira, que após cumprimentar a 

todos, falou que quanto mais cedo se cuida, mais cedo se tem a cura. Voltando com a 

palavra o Dr. Cesar Patez agradeceu a oportunidade. Em ato continuo o Sr. Presidente 

passou para o GRANDE EXPEDIENTE: Fazendo uso da palavra o vereador Francisco 

Amaro, que após cumprimentar a todos, fez menção as mudanças políticas que vem 

ocorrendo, desde o dia 07 de outubro, dizendo que algumas causando prejuízos e 

algumas surpresas, disse que ao passar de cada eleição se vem tendo umas mudança 

diferentes, no que se refere aos políticos que exercem mandatos, e que a nível de 

Estado a troca de nossos senadores, dizendo ser lideranças que viam ao logo dos 

anos, como também a renovação na Assembléia Legislativa, havendo uma troca 

aproxima de mais ou menos 50. Disse que a falta de credibilidade, a corrupção e a 
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bagunça política no país levou muita gente boa, tendo como exemplo o Dr. Jorge Silva, 

que fez dois mandatos com honestidade.  Com a palavra o vereador Jozail do 

Bombeiro, que após cumprimentar a todos, disse que estamos vivendo um momento 

impar na política brasileira, e que fica triste por não termos feito nenhum representante. 

Falou que não permitiu que jogassem nenhum papel seu no chão, e que teve pessoas 

que não respeitavam a opinião de voto das pessoas que colocavam adesivos por cima 

de outros sem o consentimento das pessoas, dizendo ser um ato vergonhoso, não 

sendo uma democracia. Pois democracia é onde a respeito. Encerrando assim a sua 

fala. Ato contínuo, o Sr. Presidente sugeriu que as indicações fossem votadas em 

bloco, não havendo manifestação contrária por parte dos Senhores Vereadores, 

passando assim para a ORDEM DO DIA: Submeteu em discussão e votação: 

Indicações nºs 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 

720, 721, 722, 723, 724 e 725/2018; Em VOTAÇÃO: Sendo aprovadas por 

unanimidade, Exceto as indicações de n°s 724 e 725/2018, de autoria do vereador 

Paulo Chagas, sendo prejudicadas, pelo autor não se fazer presente. Não havendo 

mais nada a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente Sessão, para 

constar, eu................................................, Francisco Amaro de A. Oliveira – 2° 

Secretário, conferi a presente Ata, que por estar em conformidade será assinada por 

mim, pelo Sr. Presidente e demais membros da mesa. 
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