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Ata da 37ª Sessão Solene da 

Câmara Municipal de Feira 

de Santana, referente à 2ª 

Etapa, do 2º Período, da 19ª 

Legislatura, realizada no dia 

14 de outubro de 2022.                           

 

 

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e 

vinte e dois, às dezenove horas e cinquenta e sete minutos, no 

Plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, situada à Rua 

Visconde do Rio Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, 

realizou-se a trigésima sétima Sessão Solene, referente à segunda 

Etapa, do segundo Período, da décima nona Legislatura, com o 

objetivo de tratar sobre o Mês de Outubro Rosa, Movimento 

Internacional de Conscientização para o Controle do Câncer 

de Mama, atendendo ao Requerimento nº 179/2022, de autoria do 

vereador Valdemir da Silva Santos, propositor desta sessão. A 

Mesa de Honra desta solenidade foi composta, além do Exmo. 

vereador Valdemir da Silva Santos; pela vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira; pelo Sr. Francisco Mota, Diretor do 

Hospital da Mulher; pelo Sr. Jeferson Xavier, psicólogo; pela Sra. 

Sandra Vieira e pelo Dr. Flávio Amorim Machado, Mastologista. 

Na sequência, foram convidados a compor o Plenário os 

homenageados da presente Sessão e demais convidados e 

autoridades presentes ou representadas, cujos nomes serão 

arquivados nos anais do Cerimonial desta Casa Legislativa. Vale 

ressaltar que também estava presente o vereador Silvio de 

Oliveira Dias. Após o vereador Valdemir da Silva Santos declarar 

aberta a presente Sessão, na forma regimental, foi ouvida a 

execução do Hino Nacional Brasileiro. Na sequência, o edil 

Valdemir da Silva Santos saudou a todos e agradeceu a Deus e a 
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cada um presente nesta sessão. Além disso, solicitou que o 

vereador Silvio de Oliveira Dias realizasse uma saudação em 

nome desta Casa da Cidadania. Desta forma, o referido vereador, 

Silvio de Oliveira Dias, parabenizou o propositor desta sessão 

pela sua proposição devido à importância do tema, pois segundo 

este, o câncer é uma doença grave, mas também é uma doença 

tratável. Continuando, destacou a importância do autoexame a fim 

de descobrir a doença e enfrentá-la. Relatou que vivenciou a 

presença do câncer de mama em sua mãe, quando ainda era 

jovem. Relatou que sua genitora tomou medicação, fez a 

mastectomia, passou um tempo bem e depois Deus a levou. Por 

fim, ressaltou a necessidade de detectar a doença precocemente 

como elemento fundamental para o êxito no tratamento. Dando 

continuidade, a palavra foi concedida à Sra. Ana Laura de 

Aquino, a qual agradeceu a oportunidade de estar presente nesta 

sessão e discursou que foi diagnosticada em maio deste ano e 

sempre que tem a oportunidade de falar sobre o câncer de mama o 

faz. Ressaltou que já tinha casos na sua família da referida doença 

e que existe a probabilidade de mulheres com menos de 40 anos 

serem diagnosticadas com a enfermidade. Por isso, destacou a 

importância da realização do autoexame de forma preventiva. 

Afirmou que a luta é o mecanismo mais importante contra a 

doença. Ressaltou que hoje compartilha sua experiência nas redes 

sociais e que é importante não só vestir o rosa, mas também 

realizar o autoexame de forma correta. Posteriormente, a Sra. 

Bethania Kinete, representante da AAPC (Associação de Apoio 

às Pessoas com Câncer), afirmou que hoje em dia muitas 

mulheres têm este tipo de câncer, não só partir dos 40 anos, por 

isso a importância de realizar o autoexame todos os dias. Afirmou 

que ter um câncer é somente um momento de travessia, pois 

inicialmente as mulheres acometidas por esta doença “perdem o 

chão”, mas posteriormente procuram se levantar e dizer “isso não 

é meu”, “vou lutar e conquistar minha saúde de volta”. Afirmou 
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que é importante conhecer seu próprio corpo e realizar todos os 

exames recomendados. Em seguida, a Sra. Isoneide Felix 

afirmou que foi diagnosticada com câncer de mama e que nunca 

imaginou que teria esta doença porque sempre foi uma pessoa 

muito saudável, tendo descoberto a enfermidade ao realizar o 

autoexame. Discorreu que algumas mulheres têm medo de fazer a 

mamografia, mas este é um exame muito importante, pois o 

câncer é uma doença silenciosa. Destacou que a primeira ideia 

que passa na cabeça das mulheres ao descobrirem a doença é que 

vão morrer, mas não é assim. Informou que ao descobrir o 

diagnóstico o resultado era de um caroço pequeno porque foi 

descoberto precocemente. Também descobriu nove tumores 

malignos na axila. Ao realizar outro exame descobriu que já 

estava com metástase em outras partes do corpo. Destacou a 

importância da AAPC, local onde se aproximou de pessoas com 

lutas piores do que a dela. Afirmou que adora viver e se divertir. 

Finalizando a sua fala, informou que durante a pandemia escreveu 

um livro no qual discorre sobre a sua trajetória de luta contra o 

câncer e que é importante o poder público ter um olhar mais 

atento às pessoas enfermas. Por fim, disse que muitas pessoas que 

tem câncer são abandonadas pela família e que descobriu quem 

são seus verdadeiros amigos depois que descobriu a doença. Logo 

após, a pastora Sandra Vieira afirmou que aos 47 anos 

descobriu o câncer de mama após a realização de uma série de 

exames. Posteriormente, realizou a cirurgia para a retirada do 

tumor e ao sair o resultado do exame descobriu que estava com os 

linfonodos comprometidos na região dos braços. Informou que 

realizou a sessão de quimioterapia e logo no início perdeu os 

cabelos e continuou fazendo as sessões, não sendo mais a mesma 

pessoa depois de todo procedimento. Ressaltou que teve o apoio 

de toda a sua família, amigos e da igreja e seguiu a sua vida sem 

desistir de viver. Afirmou que o câncer tem cura, principalmente 

quando é descoberto no início. Destacou que se apegou na palavra 
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do senhor e foi através da palavra que conseguiu coragem para 

passar por esta situação. Destacou que toda semana vai ao 

Hospital Dom Pedro de Alcântara servir lanche para os 

acompanhantes. Por fim, solicitou que toda mulher faça o 

autoexame. Posteriormente, o Dr. Francisco Mota afirmou que é 

difícil ouvir os testemunhos, principalmente porque sua mãe 

enfrentou um câncer. Destacou que o Outubro Rosa é um 

momento de conscientização, pois o câncer tem cura e a vida não 

acaba quando se tem um diagnóstico desta doença. Enfatizou que 

as mulheres devem perder o medo de se tocar. Informou que tem 

um projeto interessante sobre o câncer de mama, o qual pretende 

colocar em prática no Hospital da Mulher, que se caracteriza pela 

reconstrução da mama através de cirurgia. Por fim, agradeceu a 

oportunidade de estar presente em uma sessão tão importante. 

Logo após, o Dr. Flávio Amorim Machado inicialmente 

destacou a importância do Poder Legislativo como forma de 

assegurar a democracia. Discorreu que fica muito feliz do orador 

anterior ter abordado sobre o trabalho da reconstrução mamária. 

Solicitou respeito à figura do político pela população e discorreu 

que nunca negou o pedido de um vereador para atendimento de 

um paciente, independente de partido. Discorreu que a previsão 

para o ano de 2022 é de 70 mil novos casos no país do câncer de 

mama e que apesar dos avanços na quimioterapia, muitas 

mulheres morrem por causa desta doença. Destacou que a 

detecção é fundamental para um tratamento adequado e enfatizou 

que o Outubro Rosa é lei no país, devendo ocorrer palestras, 

eventos, campanhas e outras formas que alertem a comunidade 

sobre o assunto. Informou que é importante a educação da 

população, mas também de todo o ciclo de apoio, como as 

biopsias, e quimioterapias. Solicitou o apoio do legislativo no 

sentido de fechar o ciclo de apoio, assim como o aumento do 

sistema de atendimento da causa. Logo após o Sr. Jeferson 

Xavier, psicólogo, destacou que as pessoas olham muito para fora 
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e pouco para dentro, e quando uma doença desta é descoberta a 

pessoa realmente percebe o que é importante. Discorreu que o 

remédio mais importante é a decisão de decidir viver, pois a 

condição psicológica pode potencializar os efeitos da doença ou 

minimizá-la. Destacou que convive e atende pessoas que passam 

pelo tratamento e diagnóstico e que algo muito importante é falar 

sobre o processo, o que muitos indivíduos por medo de se expor 

com a família ou medo do que as pessoas vão pensar não fazem. 

Ressaltou a necessidade de olhar o outro com mais atenção e 

levantar a autoestima de todos os envolvidos, pois é importante 

vivenciar o luto, sentido não só pelo paciente, mas por toda a 

família, por isso estes devem ser fortalecidos. Posteriormente, a 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira afirmou que é 

preciso viver a vida como se fosse o último dia. Ressaltou que 

como enfermeira vivenciou situações de pessoas que precisaram 

utilizar o SUS e conseguiram realizar os exames com 

tranquilidade. Disse que como vereadores vivenciam momentos 

muito difíceis, mas em prol da comunidade continuam seguindo e 

vencendo os desafios. Afirmou que teve muitas perdas em sua 

família e que isto criou bloqueios em ir ao médico, desta forma 

esta sessão serviu para alertá-la sobre a necessidade de ter um 

olhar mais atento. Em seguida, foram entregues certificados as 

seguintes homenageadas: Sra. Vera Lourdes de Jesus Linhares; 

Sra. Isoneide Felix da Costa, indicada pelo vereador Silvio de 

Oliveira Dias; Sra. Reinalucia Nascimento da Silva, indicada pela 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira; Sra. Sandra 

Luiza da Silva Vieira; Sra. Alzira Silva Santos; Sra. Ana Maura 

de Aquino e Sra. Lucineide de Souza Silva. Logo após, o 

vereador Valdemir da Silva Santos agradeceu a presença dos 

vereadores e de todos que estiveram presentes na Mesa de Honra. 

Posteriormente, na forma regimental, foi ouvida a execução do 

Hino a Feira de Santana, após o quê, nada mais havendo, o edil 

Valdemir da Silva Santos declarou encerrada a presente Sessão. 
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Para constar, eu, Raquel de Jesus Lima Barros, Redatora de 

Debates, lavrei a presente Ata, que segue assinada. 
 


