ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA
NO SEGUNDO PERÍODO DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE AREIA-PB, NO DIA VINTE E TRÊS DE NOVEMBRO DE DOIS
MIL E DEZESSETE.

Aos (23) vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e
dezessete, às dezenove horas, reuniram-se ordinariamente na Câmara
Municipal de Areia-PB, os membros do Poder Legislativo local. Efetuada a
chamada verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Edvaldo Batista
de Souza; Jorge Eduardo Alves da Silva; João Paulo de Souza Macêdo;
Ivano Cassimiro dos Santos; Nelma Carneiro Cavalcante; Francisco dos
Santos Júnior; João Carlos Ribeiro Silva e Vanilda Honório da Silva.
Faltaram os vereadores Luiz Francisco dos Santos Neto que justificou sua
falta; José Ronaldo Maximino de Souza e Ana Paula Gomes Pereira
Gonzaga. Havendo quórum regimental a vereadora Vanilda Honório fez a
leitura de um trecho bíblico (Isaias Capítulo 30) na abertura dos trabalhos,
e em seguida o Sr. Presidente autorizou o primeiro secretário a fazer a
leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada por unanimidade.O Sr.
Presidente informou que ao observar as atas que estão sendo lidas, durante
este ano, viu a necessidade de se criar de imediato o conselho de ética desta
Casa. Informou que as sessões são transmitidas para o mundo inteiro, e
alguns vereadores estão abordando assuntos pessoais e o que se devem
tratar nesta Casa é uma discussão para o desenvolvimento de nossa cidade.
Pediu que na volta do recesso seja feito o código de ético e decoro
parlamentar. Disse que se algum vereador tiver problema com um outro
que junte os documentos e procure o Ministério Público ou a Policia
Federal, porém não irá permitir o que está acontecendo nesta Casa, pois se
voltar a acontecer o que aconteceu na sessão passada, encerra a sessão, faz

um relatório e envia ao promotor para que tome as devidas providencias.
Pois não irá aceitar, colegas vereadores denegrindo a imagem de outro.
Dando sequência a sessão foi feita a leitura do Expediente do Dia.
Requerimento nº 11/2017 de autoria do vereador João Carlos Ribeiro Silva,
solicitando transformação do antigo matadouro público em uma garagem
municipal. Requerimento nº 12/2017 de autoria do vereador João Carlos
Ribeiro Silva, solicitando transformar o antigo posto telefônico de Chã da
Pia em uma biblioteca setorial. Dando sequência a sessão foi feita a leitura
da Ordem do Dia. Requerimento nº 20/2017 de autoria da vereadora
Vanilda Honório solicitando da prefeitura municipal o pagamento do
incentivo

adicional

conforme

portaria

do

ministério

da

saúde.

Requerimento em discussão se pronunciou a propositora informou que o
Governo Federal manda um incentivo todo final de ano para os agentes de
saúde e as gestões anteriores vinham pagando este incentivo em forma de
13º. Informou está solicitando que o gestor dê este incentivo, porém não em
forma de 13º e sim o incentivo e o 13º que é o que os agentes de saúde têm
direito. Pediu o aval dos nobres vereadores. Em seguida como não houve
mais quem quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e
aprovado por unanimidade. Requerimento nº 09/2017 de autoria do
vereador João Paulo de Souza Macêdo, solicitando máximo de urgência e
emergência na conclusão do posto médico no distrito de Muquém.
Requerimento em discussão, não houve quem quisesse discutir em votação
foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 08/2017 que dispõe sobre
obrigatoriedade do concerto dos buracos e valas abertas das vias e passeios
públicos e dá outras providências em segunda discussão. Se pronunciou o
vereador Francisco dos Santos disse ter ficado feliz pois ninguém foi contra
a este projeto, na discussão anterior. Afirmou que este projeto foi Dr.
Gustavo e acredita que o prefeito João que pediu para que fosse colocado
em pauta, um projeto excelente para nossa cidade e a população. Pois assim

como explicou na reunião passada as empresas vem, fazem os buracos e
deixam abertos, e deixam até metralha no meio da rua. Muitas das vezes,
sobra para o gestor, mesmo não sendo culpa dele. Informou que qualquer
um outro vereador que colocasse este projeto em pauta, seria favorável da
mesma forma. Disse que outras pessoas já pediram para que o mesmo
apresentasse outros projetos, mas viu que não seria bom para população e
por isso não apresentou. Porém este que está em pauta é excelente. O Sr.
Presidente disse que espera que este projeto após aprovado, seja lei e
cumpram, pois já foi encaminhado projetos que foi vetado e está Casa
conseguiu derrubar o veto, homologaram, é lei e o prefeito está
descumprindo, como o projeto da carga horária dos técnicos de
enfermagem e enfermeiros de nossa cidade. Em seguida não houve mais
quem quisesse discutir. Projeto de Lei nº 14/2017 que dispõe sobre a
denominação da rua projetada localizada no distrito de Cepilho em
homenagem ao Sr. José Quinino em segunda discussão. Não houve quem
quisesse discutir. Projeto de Lei nº 16/2017 que dispõe sobre a
denominação da rua projetada localizada no distrito de Cepilho em
homenagem a Sra. Severina Aves Carneiro em segunda discussão. Não
houve quem quisesse discutir. O Sr. Presidente informou a todos que não
terá nesta sessão Oradores Inscritos, e que estão recebendo hoje nesta Casa
Dr. José Wendyson Urologista que irá dar um apalestra referente ao
novembro Azul. Relatou ter colocado o carro de som para fazer o
chamamento, porém o homem é sempre aquela pessoa que não quer se
curvar e agradeceu aos que se fizeram presente. Em seguida foi até a
tribuna o Dr. Wendyson Souza, Urologista, Cirurgião geral e médico. Disse
esperar que este bate papo seja agradável, onde a população possa
participar quando tiver dúvidas. Informou está presente para falar um
pouco da saúde do homem, os quais foram criados desde de pequenos para
serem os donos da casa, a referência, aquela pessoa que não pode adoecer,

aquela pessoa que foi feita para trabalhar e dá o sustento da família e se
parar irá atrás de doença. E por essas questões é que o homem procura
muito pouco o médico. Já as mulheres foram criadas para serem a
matriarca, tomar conta dos filhos e criança adoecem mais e geralmente
quem leva as crianças para o médico é a mãe, e ver que é bom se cuidar e
termina se cuidando também. Com isto estatisticamente a mulher vive 7
anos a mais do que os homens. Afirmou que todos nós somos um pedaço de
carne e por isso temos que nos cuidar. Relatou que o governo se preocupou
com a saúde do homem em geral, pois quando um homem morre mais cedo
trabalha, menos e quando adoece deixa de produzir. Informou que a maior
causa de AVC é a pressão alta e a maioria tem e nem sabe, pois nunca teve
a curiosidade de saber se tem, ou se é diabético. Duas doenças frequentes e
que o homem acha que não irá ter. Afirmou que a grande maioria das
doenças só serão descobertas se formos atrás e a maioria não tem cura, tem
que ser prevenida. Disse que o nosso Brasil, não é um pais de saúde para
todos, mas a grande parte não procura o pouco que tem. Relatou que
observou que houve em uma das sessões reclamações por falta de médico,
mas não viu reclamação por falta de enfermeiro, para verificar pressão ou
taxa de glicose, que é muito importante. Afirmou que uma das coisas mais
importante que temos na vida é a palavra e temos que saber escutar.
Relatou que muitas vezes os homens chegam em casa sentam no sofá e fica
pedindo tudo a mulher, mas quando dá vontade de ir ao banheiro a mulher
não pode ir por ele. E por mais que as outras pessoas queiram ajudar, por
mais que tenha leis que coloquem médico nos postos de saúde, lei que
ajeite as ruas se não conservarmos as ruas, ou nos programarmos para ir ao
posto de saúde, ou seja se não fizermos nossa parte irá chegar uma hora que
ninguém poderá fazer por nos. Afirmou que homem que se cuida não perde
o melhor da vida, pois não adianta querermos chegar aos 90 anos em cima
de uma cama, por não termos no cuidado antes, pois assim não estaremos

curtindo a nossa vida. Afirmou que não existe formula para vivermos bem e
muito, pois somos seres humano diferente, mas o grande problema são os
excessos. Relatou conhecer gente que foi em seu consultório que quase
todos os dias toma uma dose pequena de cana, porém nunca viu nenhum
chegar aos 70 anos dizendo que todo dia toma um litro de cana. Relatou ter
um país onde pessoas acima de 18 anos, tomam por dia uma taça de
vinho.Afirmou que todo ser humano tem que manter o corpo em equilíbrio,
fazer exercícios físicos ao menos três dias na semana. Disse que o ser
humano mente e ainda acredita em sua mentira quando diz que não tem
tempo para se exercitar, para ir ao médico etc. Disse que o coração ao ficar
ruim, inchado por mais que seja tratado, não volta a ser como era. Afirmou
que o problema na vida do ser humano não é comer carne, nem é a bebida e
sim o excesso. Disse não defender cigarro. Informou que a cada três morte
adultas duas é do homem, pois o homem tem mais doença do coração, tem
mais câncer que a grande maioria é devida a alimentação, o colesterol alto,
diabetes, falta de exercício ou de uma caminhada. Relatou que existe
pessoas que descobriram que tinha diabetes após ficar cego, pois não
preveniu, nem muito menos ia ao médico. Informou que existem muitas
crianças que são diabéticas e vivem muito mais do que pessoas que
descobriram ser diabéticas em idade adulta que não consegue controlar a
alimentação e assim controlar a taxa de diabetes. Pois tudo é uma questão
de adaptação. Afirmou que um homem que faz caminhada tem uma
qualidade de vida melhor. Que quando descobrimos uma doença no seu
início tem uma chance maior de cura, até mesmo as pessoas que
apresentam câncer de próstata que no início não tem sintoma nenhum. A
vereadora Nelma Carneiro questionou a partir de quantos anos o homem
deve fazer o exame para constatar se têm alguma doença na próstata. Dr.
Wendyson disse que o homem deve procurar o médico ao menos uma vez a
cada dois anos, se tiver caso de câncer na famíliaem parente de primeiro

grau, precisa procurar a parti dos 45 anos, se não tiver casos na família a
partir dos 50. Relatou que chegou um paciente em seu consultório com 38
anos que disse ter ido procurar logo o médico pois o seu sogro tinha
falecido de câncer de próstata, na oportunidade o informou que o sogro não
faz parte da família de sangue. O Sr. Presidente questionou qual o exame
certo para detectar problema na próstata se é o exame de sangue ou o toque.
Dr. Wendyson disse que o toque realmente é o grande vilão da situação,
pois afasta o homem do médico, porem temos que pensar no bem maior
que é nossa saúde. Disse ficar doente quando a população procura um
médico no sistema único de saúde e acha que vai procura o médico de
graça. Afirmou atender pelo SUS e assim como os demais que atende pelos
SUS estão recebendo e quem paga são os cidadãos com seus impostos e
isso é um direito de todos. E por isso quando for procurar um médico não
procure esperando que o médico diga eu acho que o paciente não tem nada,
peça a ele a certeza. E para se ter a certeza é precisa se basear no exame de
sangue, ultrassom e o toque, pois ao realizar os três terá 98% de chance de
ter a certeza que o paciente não tem nenhum problema na próstata. Afirmou
que um toque salva uma vida. Disse que o ânus foi feito com uma certa
abertura e não será um dedo que vai machucar, pois as fezes que sai pelo
ânus são mais grossas do que um dedo e não machuca o ânus. E não será
um toque que irá tirar a moral de um homem. Afirmou que muitas vezes o
homem não procura o médico, e quando procura não seguem o tratamento
que o foi prescrito. Disse que quando o paciente vem o questionar de algo,
procura sempre dar exemplos, e o questiona o que o paciente faz.
Questionou quem é agricultor, disse nunca ter ido em uma lavoura e
perguntou se o agricultor confia no mesmo ir na lavoura fazer uma
plantação? O agricultor afirmou que não. Disse que na medicina é a mesma
coisa, quando o paciente começa a dar pitaco em relação a medicina as
coisas irão dá errado. Afirmou que o homem está mais exposto a acidentes

de trabalho, álcool, drogas e violência. Disse que Andropausa é a falta de
hormônio masculino no homem do mesmo jeito que a mulher tem a
menopausa. Pois quando o hormônio do homem diminui ele fica malhumorado e ranzinzo, o interesse para trabalhar, e na vida sexual acabam, e
ao fazer uma reposição hormonal melhora muito. A vereadora Nelma
questionou se este tratamento hormonal tem um tempo definido e se esses
medicamentos para melhorar os hormônios podem causa câncer e
prejudicar o homem? Questionou se o homem que fizer cirurgia de próstata
irá perder o interesse sexual pela parceira do jeito que as vezes acontecem
nas mulheres que fazemcirurgia de histerectomiae tem homem que reclama
que a mulher perde o interesse sexual. Dr. Wendyson informou que o corpo
do homem não consegue mais produzir os níveis normais de hormônio,
geralmente aparti dos 50 anose para aumentar tem que vim testosterona de
fora e este tratamento é para o resto da vida. Afirmou que quem produz este
hormônio é o testículo e uma vez que começa a diminuir a produção não
volta mais. Informou que no início do tratamento dar uma carga maior e
após as doses serão menores, pois serão apenas para manter. Questionou
quem tem mais câncer de próstata se é o jovem ou o idoso? Afirmou que se
testosterona causasse câncer de próstata o jovem teria câncer de próstata.
Ou seja, a reposição hormonal não causa câncer de próstata. Porém se o
homem já tiver câncer de próstata não pode fazer reposição hormonal. Não
que a reposição vá causar o câncer, mas pode piorar quando já existente.
Afirmou que a histerectomia na mulher pode causar sim falta de interesse
sexual por que as vezes ao tirar o útero podem tirar os ovários juntos e
quem produz o hormônio é os ovários e com sua retirada irá complicar a
vida sexual da mulher, mas se tira só o útero a mulher não terá problema
nenhum. Nocaso dos homens a cirurgia de próstata não meche nos órgãos
que produz a testosterona que no caso são os testículos. Quando é câncer de
próstata aí pode pegar o nervo, tento que retira a próstata toda e mesmo

ficando os testículos, como mexeu no nervo pode ter problema. Quando é
cirurgia para a próstata é benigna, não há problema algum. A vereadora
Vanilda questionou se a medicação para quem tem câncer de próstata causa
impotência. Dr. Wendyson disse que o câncer de próstata tem duas fases, na
inicial cura-se o câncer com uma cirurgia, não necessita de medicamentoe o
hormônio do homem e sua vida sexual ficam normal. Quando o câncer já
está em uma fase avançada não pode mais tira a próstata aí tem que
medicar o paciente para tentar diminuir o câncer, mas infelizmente não
consegue curar, aí esses remédios utilizados para diminuir o tumor e
aumentar a sobrevida do paciente causam sim problemas sexuais. Um
cidadão informou ter perdido um avô a três anos atrás vítima de câncer de
próstata. Questionou se deve se preocupar já que tem 32 anos? Informou ter
problema de queda de cabelo e é medicado com finasterida de 1 miligrama
que é um medicamento para tratamento de próstata também e questionou se
está protegido já que toma este medicamento? Em relação a reposição
hormonal questionou a parti de quantos anos podem fazer está reposição?
Dr. Wendyson informou que como éparente de primeiro grau deve sim se
preocupa, poréma partir de 45 anos, entretanto deve ir ao médico verificar
a glicose, a pressão, o colesterol, o funcionamento do rim, fígado, tireoide,
pois o homem não deve se preocupar apenas com a próstata. Em relação a
finasterida para queda de cabelo. Afirmou ser professor na UFCG em
Campina e na FACISA e para seus alunos sempre diz que na medicina o
médico nunca faz nada de bom para o paciente 100%, pois tudo tem uma
balança o paciente tem uma doença e o médico tem um remédio, o remédio
irá fazer mal para o paciente, porém menos mal do que a doença está
fazendo. Pois não tem remédio bom de tudo se existisse tomávamos
remédio no café da manhã, pois todo remédio tem o efeito colateral.
Informou já ter visto dipirona matar gente. Afirmou ter preferido ficar sem
cabelo, porém o cidadão tem o livre arbítrio de saber das coisas e escolher

o que é melhor para si. Em relação a reposição hormonal normalmente
começa a diminuir com 50 anos, porém tem pacientes com 34 anos que o
hormônio estava baixo e começou a fazer a reposição, mas isto depende de
sintomas. Relatou que teve um paciente casado a poucos anos tinha que
tinha perdido o interesse sexual na esposa e foi até o seu consultório,
investigou e fez reposição hormonal e voltou à ativa. Dr. Wendyson foi
questionado quais os primeiros sintomas para saber se têm câncer de
próstata. Informou que no início o câncer de próstata não tem sintomas,
pois quando vem a dar sintoma já está avançado. O Sr. Jairo questionou se
quando o PSA dá em uma faixa de 8% é perigoso. Dr. Wendyson afirmou
que não é apenas pelo PSA que irá dizer dáresultado, porém já dá uma
ideia. Disse que o normal é estar 10% do tamanho da próstata, ou seja, o
PSA normal é até dois e meio, por que o tamanho da próstata normal é 25
gramas. Neste caso que o PSA está 8, e se tiver menos do que 80 gramas
vale apena ir atrás por que provavelmente já está com alguma indicação.
Entretanto pode ser uma infecção urinaria, ou pode ser que o cidadão não
esteja dando a informação correta, lá esteja 0,8 e o cidadão está dizendo
que é 8, tem que ir ao médico para retirar as dúvidas. A vereadora Nelma
questionou se quem tem problema de pressão arterial e toma medicamento
perde o desejo sexual? Dr. Wendyson afirmou que depende do
medicamento, disse que metildopa é um medicamento o qual foi muito
usado para pressão arterial e foi descoberto que tanto os homens como as
mulheres estavam perdendo o interesse sexual, e atualmente este
medicamento é utilizado apenas nas gravidas, pois tem um efeito melhor,
disse que captopriltambém pode atrapalhar. Informou que muitos
medicamentos são criados para uma finalidade eutilizado para outra. Por
exemplo o Viagra que foi inventado para pacientes que tem uma doença
rara, pressão alta nos pulmões geralmente uma em criança. Onde o Viagra
foi criado para diminuir as pressões dos pulmões, porém após anos de uso

foi notado que os meninos estavam com o pintinho duro e foram pesquisar
e hoje o maior sucesso de vendas é o Viagra que aumenta a potência sexual.
A vereadora Nelma questionou se Viagra mata. Dr. Wendyson afirmou que
sim. Disse que o coração quando está ruim não aguentamos esforço.
Afirmou que dentro de uma relação sexual qualquer cidadão tem cinco
vezes mais chance de enfartar. Por exemplo o paciente que o coração está
ruim, ele toma o Viagra para ter uma relação sexual e durante a relação o
coração não aguente e ele enfarta, ou seja o Viagra deu condições do
cidadão ter a relação o motivo pelo qual ele enfartou foi o problema de
coração que ele tinha, talvez se ele tivesse tomado o Viagra e não tivesse a
relação ele não irá enfarta. Da mesma forma um cidadão que não está
preparado e vai jogar bola e após algumas carreiras acaba enfartando. A
vereadora Nelma disse que na menor pausa o útero da mulher aumenta e
após passar a menopausadiminui Dr. Wendyson afirmou que o útero da
mulher não aumenta ele atrofia, inclusive o útero de uma mulher idosa é do
tamanho do útero de uma criança. Nelmadisse questionou se na andropausa
no homemquando próstata cresce um pouco se tem a possibilidade de
diminuir depois ou quando cresce já está informando ter algo estranho. Dr.
Wendyson informou que na próstata existe problemas mais frequentes o
câncer, HPP que é o aumento benigno da próstata. Onde canal da urina que
sai da bexiga passa no meio da próstata então quando a próstata crescer o
canal se estreita e o homem tem dificuldade para urinar, o jato sai fino, o
paciente acorda três quatro vezes durante a noite para urinar e isso não é
normal é como se fosse um cano de pia, que entope com resto de comida
acumulada no cano. Só que para a pia ao tirar o resto de comida o cano
desentope. No caso da próstata ou trata com medicação para relaxar, ou
com cirurgia para alargar o canal. Informou que a função da próstata é
produzi o liquido do esperma que junta com o espermatozoide que vem do
testículo e no orgasmo a próstata se contrai jogando o esperma para fora, e

se este esperma chegar a vagina da mulher terá condições de engravidá-la.
Disse que a maior das doenças é o medo, que muitas vezes levam o
paciente a descobrir a doença quando não tem mais jeito. Afirmou que a
maioria das doenças são curáveis quando detectadas no início, então não
vamos esperar que as doenças venham matando, e para isto o paciente deve
procurar o médico anualmente. Finalizou agradecendo a todos e ficando a
disposição se tiver mais alguma pergunta. A vereadora Nelma afirmou
repetir a frase de Moacir Franco “ Foi bom”. O vereador Francisco dos
Santos agradeceu ao Dr. Wendyson, disse que quem perdeu foi quem não
veio, pois foi uma palestra muito boa. Disse as duas universidades em
Campina Grande onde Dr. Wendyson é professor está de parabéns por ter
um profissional que interage com a população. Dr. Wendyson afirmou
também atender na cidade de Areia, onde está presente uma vez por mês na
Clínica de Dr. Farias. O Sr. Presidente agradeceu a oportunidade pelo Dr.
Wendyson está presente. Agradeceu aos colegas vereadores que
concordaram em fazer está sessão e trazer o Urologista para esta palestra
preocupados com a saúde do homem, assim como foi no outubro rosa com
a saúde da mulher. Dr. Wendyson disse esperar que a palavra seja
difundida, disse gostar de falar para as mulheres pois são cuidadosas e
levam a palavra para o marido, irmão, pai e avô. Finalizou dizendo ser um
prazer.Fim da matéria e não havendo mais nenhum assunto a tratar, o
Senhor Presidente deu por encerrada a sessão, autorizando o primeiro
Secretário a fazer a lavratura da presente ata que depois de lida, discutida e
aprovada, vai devidamente datada e assinada.

