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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°. 011/2017.

Prorroga a concessão de licença, ao 
Prefeito do Município de Goiana, para 
tratamento de saúde, e dá outras 
providências.

Art. 1o - Fica prorrogada a concessão de licença, por mais 06 (seis) meses ou 
180 (cento e oitenta dias), ao Prefeito do Município de Goiana - Sr. O SV A LD O  
R A B ELO  FILHO-, para tratamento de saúde.

Parágrafo-Único.- A licença de que trata este artigo vigorará entre 09 de 
novembro a 08 de maio 2018, nos termos do atestado médico, em anexo, que 
faz parte complementar e inseparável deste Decreto.

Art. 2o - O presente Decreto-Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação e os seus efeitos começarão a fluir a partir de 09 de novembro de
2017.

Art. 3o- Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Goiana, em 09 de novembro de 
2017. o,

Jvl
Ver: Carlos"Viégas Xini^r./Presidente.

' __________ ^ Cf crs ( f a C f
Ver^-Ok/a Sena./1a Secretária.

Ver: Sargento Torres./2o Secretário.
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JUSTIFICATIVA

A prorrogação ao Prefeito, é para efeito de tratamento de saúde, a qual se 
encontra hospitalizado.

O pedido formalizado pelo Prefeito está fundamentado no Atestado Médico 
emitido pelo Hospital de Miami, por Dr. HÉLIO JOSÉ TOLLENDAL COSTA ,M.D, 
em 13 de outubro de 2017, para o período de 06 (seis) meses.

A iniciativa do Prefeito dar-se em face de não poder assumir a chefia do Poder 
Executivo, passando para o Vice-Prefeito Eduardo Honório Carneiro.

Esperamos a aprovação do presente Projeto, por esta Câmara Municipal.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Goiana, em 09 de novembro 
de 2017.

gp aof £
Vera Olga Sena.- 1o Secretária.

Ver. Sargento Torres. - 2o Secretário.

A v. M arechal Deodoro da Fonseca, 115 -  Goiana-PE -  CEP: 55900-000
Fone : (81) 3626-0141/Telefax: (81) 3626-0002 - CNPJ: 11.408.655/0001-10

Site: www.cam aragoiana.pe.gov.br

http://www.camaragoiana.pe.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
GABINETE DO PREFEITO

Goiana, 31 de outubro de 2017.

Ofício n° 180/2017 -  Gabinete do Prefeito.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Faço referência ao ofício 144/2017 -  Gabinete do Prefeito, protocolado nessa Câmara 

Municipal de Goiana, através do qual foi solicitado o licenciamento do mandato de prefeito, do Sr. 

Osvaldo Rabelo Filho, por motivo de doença e considerando que ainda encontra-se 

impossibilitado do exercício do cargo, inclusive em tratamento no exterior, venho com base no art. 

37, inciso V, da Lei Orgânica do Município solicitar mais uma vez, seu licenciamento pelo 

período de 6 (seis) meses contados a partir do dia 08/11/2017, conforme atestado em anexo.

Câmara Municipal de Goiana
P R O T O C O L O

Pag . n" £ >  I  O o s _ _ _ _ _  N* 6 ' ^

Em. t f :■ 6  de w a :v r n b ' . w de 20 J _ j _

Eduardo
Prefeito

Ao
EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIABA
MD CARLOS VIÉGAS JUNIOR

Na oportunidade informo que permaneço no exercício do cargo de Prefeito.

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, s/n - Goiana -  Pernambuco 
CNPJ. 10.150.043/0001-07
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Hélio José Tollendal Costa, M.D.

General Practitioner ME 86714 (USA) CRM 25.666-8 (BRAZIL)

To whom it may concern :

This is to certify that Osvaldo Rabelo Filho, due to 
complications associated with Crohn ’s Disease, which is a 
long term chronic illness, should refrain from any travei, 
work and/or study activities and remain under medicai 
observation for the next 6 months.

%Long term or chronic illness refers to a disorder with a 
protracted course which can be progressive and fatal, or 
associated with a relatively normal life span despite 
impaired physical and mental functioning. Such a disease 
frequently shows periods of acute exacerbations requiring 
intensive medicai homebound and attention.)

ICD-10: K500

Miami, October 13, 2017

Hélio J. Cos ta, M.D.

1121 Crandon Blvd, E-601 English/Português
Key Biscayne, Florida 33149 Tel. (305) 361-9389

Confidentiality Note
The information contained in this facsimile message may be legally priviloged and confidential information intended only for the use of 
the individual or entity named above. If the reader of this message is not the Intended recipient, you are hereby notified that any 
dissemination, distribition, or copyíng of this telecopy is stricly prohibited. If you receive this telecopy in error, please immediately notify 
us by calling collect (305) 361-9389, and return the original postage due at the address above by the United States Postal Service. 
Thank you.



Hélio José Tollendal Costa, M.D.
General Practitioner ME 86714 (USA) CRM 25.666-8 (BRAZIL)

A quem possa interessar :

Atesto para os devidos fins que Osvaldo Rabelo Fitho, 
devido a complicações associadas ao quadro de Doenca de 
Crohn, que e 7 uma doença crônica, fo i recomendado que ele 
evite atividades que demandem viajar, trabalhar e/ou 
estudar e que permaneça sob observação medica nos 
ftróximos 6 meses.

(Doença crônica refere-se a uma patologia com curso 
prolongado que pode ser progressivo e fatal, ou associado 
com tempo de vida normal apesar da presença ou não de 
limitações físicas e/ou mentais. Tal doença freqüentemente 
apresenta períodos de exacerbação aguda que exigem 
cuidados médicos intensivos e atenção domiciliar.)

gfD-10 : K500

Miami, 13 de Outubro de 2017'

1121 Crandon Blvd. E-601 English/Português
Key Biscayne, Florida 33149 Tel. (305) 361-9389

Confidentiality Note
The information contained in this facsimilo message may be legally privileged and confldential information intended only for th© use of 
the individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any 
dissemination, distribition, or copying of this telecopy is stricly prohibited. If you receive this telecopy in error, please immediately notify 
us by calling collect (305) 361-9389, and retum the original postage due at the address above by the United States Postal Service. 
Thank vou.
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ambientais, dietéticos ou mlecciosos tamoem poaem 
estar envolvidos.

A doença de Crohn se manifesta igualmente em homens 
e mulheres e, em grande parte dos casos, em parentes 
próximos. A incidência é maior entre os 20 e os 40 anos 
e mais alta nos fumantes. Doença de Crohn é um fator de 
risco para o câncer de intestino.

•
Sintomas

Os sintomas mais comuns da doença de Crohn são dor 
abdominal (geralmente no quadrante inferior direito) 
associada à diarréia (com ou sem sinais de muco e 
sangue), febre, perda de peso e enfraquecimento por 
c^isa da dificuldade para absorver os nutrientes.

Podem ocorrer, ainda, sintomas provocados por 
complicações à distância, como dores articulares, aftas, 
lesões de pele do tipo pioderma gangrenoso (ferida com 
a aparência de um vulcão) e do eritema nodoso (nódulos 
dolorosos e avermelhados na subepiderme), além de
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inflamação dos olhos (uveite), pearas nos rins e na 
vesícula.

As complicações mais graves, porém, são a obstrução 
intestinal e, em 30% dos casos, a presença de fissuras e 
fístulas, ou seja, de perfurações no intestino que podem 
drenar para a região perineal, para a vagina e para a 
bexiga.

Diagnóstico

O exame clínico e o levantamento da história do 
paciente, assim como alguns exames de sangue, são 
instrumentos importantes para o diagnóstico da doença 
de Crohn. No entanto, como a enfermidade pode 
c^nprometer todo o aparelho digestivo e desenvolver 
sintomas semelhantes aos de outras moléstias 
gastrintestinais, é necessário localizar as áreas afetadas, 
por meio de exames de imagem, como endoscopia 
digestiva, colonoscopia, raios X do trânsito intestinal 
(enema opaco), tomografia e ressonância magnética, a 
fim de estabelecer o diagnóstico diferencial.
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Tratamento

Ainda não se conhece a cura para a doença de Crohn. 
Mesmo quando ocorrem períodos de remissão 
espontânea, as crises podem recidivar.

O tratamento é instituído de acordo com a fase de 
evolução da doença, que pode ser classificada em leve, 
n^derada e grave. Basicamente, ele se volta para conter 
o processo inflamatório, aliviar os sintomas, prevenir as 
recidivas e corrigir as deficiências nutricionais. Nas 
fases agudas, pode ser necessário administrar 
corticosteroides por via oral.

Se o paciente não responder a esse tratamento, existem 
d^)gas imunossupressoras que induzem períodos de 
remissão clínica, mas podem ter efeitos colaterais 
adversos. Na maioria dos casos, a intervenção cirúrgica 
fica reservada para os quadros graves de obstrução 
intestinal, doença perineal, hemorragias e fistulas.

Recomendações
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A maioria üos doentes, quanao entra em remissão, leva 
vida praticamente normal. Algumas medidas simples 
podem ajudar a prevenir as crises.

* Não fume;

* Pratique atividade física moderada;

*?rocure identificar os alimentos que lhe fazem mal e 
evite os que podem agravar os sintomas;

* Controle o peso;

* Evite, na medida do possível, as situações de estresse;

* Reduza a ingesta de alimentos gordurosos de origem 
animal e de alimentos ricos em fibra;

* Peça a orientação de um nutricionista para selecionar 
uma dieta balanceada;

“ittps://drauziovarella.com.br/doencas-e-sintornas/doenca-de-crohn-2/



'* Vermque o aspecto aas iezes sempre q u e  u im z .c n  u  

vaso sanitário. Se notar sinais de sangue e alterações 
sem justificativa aparente nos hábitos intestinais, 
consulte um médico.

Publicado em 11/07/2011.

Reisado em 20/10/2017.

https://drauziovarella.com.br/doencas-e-sintomas/doenca-de-crohn-2/

https://drauziovarella.com.br/doencas-e-sintomas/doenca-de-crohn-2/

