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Ata da 1ª Audiência Pública da 

Comissão Permanente de Saúde 

Assistência Social e Desporto 

da Câmara Municipal de Feira 

de Santana, referente à 1ª Etapa, 

do 4º Período, da 18ª 

Legislatura, realizada no dia 13 

de março de 2020.   

 

 

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às 

nove horas, no Plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, 

situada à Rua Visconde do Rio Branco, 122, nesta cidade, Estado da 

Bahia, realizou-se primeira Audiência Pública da Comissão 

Permanente de Saúde, Assistência Social e Desporto deste 

Legislativo, referente à primeira Etapa, do quarto Período, da 

décima oitava Legislatura, convocada por intermédio de ofício 

exarado pela referida comissão, a qual é composta pelos vereadores 

José Marques de Messias - Presidente; Luiz Ferreira Dias - Vice-

Presidente e Aldney Bastos Marques – Membro, com o objetivo de 

“discutir a demanda dos Optometristas no desenvolvimento de 

suas atividades no município”. Na forma regimental, a vereadora 

Aldney Bastos Marques, Membro da Comissão, declarou instalada a 

presente Audiência Pública, na qual compareceram os vereadores, 

Aldney Bastos Marques, Cadmiel Mascarenhas Pereira, José 

Marques de Messias e Luiz Ferreira Dias. Em seguida, a vereadora 

Aldney Bastos Marques, Membro da Comissão, convidou as 

autoridades para compor a Mesa desta Audiência, cujos nomes vão a 

seguir: Senhora Aline Silva Carvalho Haack, Presidente da 

Associação de Ópticos Optometritas do Brasil; Doutor Maximiniano 
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Caetano Haack, Advogado; Senhor Luiz Eduardo dos Santos Silva, 

Optometristra e pelo Senhor Antonio Andrade Miranda, Secretário 

da União das Óticas e Optometristas da Bahia. Depois, a vereadora 

Aldney Bastos Marques, Membro da Comissão, convidou diversas 

pessoas para compor o Plenário desta Casa, cujos nomes serão 

listados nos anais do Cerimonial da Casa da Cidadania. Nesse 

momento, a vereadora Aldney Bastos Marques franqueou a palavra 

ao edil Cadmiel Mascarenhas Pereira, que, oportunamente, após 

saudações aos presentes, acentuou que a cidade de Feira de Santana 

é a segunda maior região metropolitana do estado da Bahia, uma 

cidade que não pode deixar de ter o exercício das atividades dos 

profissionais Optometristas. Relatou que, numa viagem que fez 

recentemente, tomou conhecimento acerca da optometria e, desde 

então, passou a se interar sobre a atuação dos referidos profissionais. 

Acentuou que a optometria vem para somar, através de recursos 

tecnológicos que contribuem para o melhor desenvolvimento das 

atividades, em favor da população. Enunciou que os optometristas 

estão desenvolvendo um excelente trabalho no município e salientou 

que solicitou ao prefeito Colbert Martins da Silva Filho a inclusão 

dos Optometristas na oferta pública dos serviços de saúde do 

município de Feira de Santana. Prosseguindo, a vereadora Aldney 

Bastos Marques, Membro da Comissão, franqueou a palavra ao Sr. 

Luiz Eduardo dos Santos Silva, Optometrista, o qual, 

oportunamente, enunciou que os Optometristas passaram por um 

processo de intenso período de estudos, a fim de servir à sociedade, 

da melhor maneira possível, pois estão prontos para isso e ressaltou 

que pagam seus impostos e estão atuando de modo legal. Afirmou 

que os referidos profissionais estão capacitados para atuar e arguiu 

que a atividade de optometria é de suma importância para o 

município de Feira de Santana. Destacou que muitos pais não têm 

condição de pagar consultas de alto valor e, nesse sentido, a 

optometria é uma “amiga” da oftalmologia. Pontou que a atividade 
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de optometria atua de maneira intrínseca ao trabalho desenvolvido 

pelos Oftalmologistas. Por fim, pediu aos vereadores que enfatizem 

a necessidade da atuação dos Optometristas no serviço público da 

cidade. Em seguida, a palavra foi facultada à Sra. Olivia Mendes, 

Diretora do Departamento Educacional da APLB Sindicato, que, 

após saudar a todos os presentes, disse que a optometria vem com o 

objetivo de prevenir a cegueira e destacou que os investimentos na 

área de saúde primária têm sido poucos. Pontuou que os postos de 

saúde não dispõem de profissionais habilitados para o diagnóstico 

primário e funcional para a prevenção da cegueira. Disse que, a cada 

dia que passa, se vê a necessidade do exercício das atividades de 

optometria e salientou que nosso país, infelizmente, não investe em 

prevenção. Ainda, argumentou que o Optometrista trabalha com 

responsabilidade, sensibilidade e atua em favor de uma prestação de 

serviço de qualidade e acessível à população. Também, ponderou 

que o profissional Optometrista busca a reabilitação da visão e sabe 

de sua importância e de seu valor. Depois, destacou que os 

Optometristas estão aqui para unir-se aos Oftalmologistas e aos 

Poderes Públicos, num propósito único de atuar em favor da saúde 

visual da população. Depois, fez uso da palavra o Dr. Maximiniano 

Caetano Haack Advogado, o qual discorreu sobre a Classificação 

Internacional de Atenção Primária - CIAP, a qual está voltada não 

apenas para as doenças, mas principalmente paras pessoas. Destacou 

que a CIAP evidencia os motivos de procura do cidadão ao serviço 

de saúde, permitindo, ao clínico, conhecer melhor a demanda dos 

pacientes. Depois, enunciou que o Optometrista atua em sincronia 

com o crescimento e desenvolvimento da sociedade, uma profissão 

que pode trabalhar de maneira reconhecida, na área primária da 

visão, pensando no bem estar da saúde das pessoas. Nesse momento, 

foi exibido um vídeo sobre a atuação dos profissionais 

Optometristas, destacando a importância dos mesmos para o 

diagnóstico de problemas primários relacionados à visão. 
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Posteriormente, a vereadora Aldney Bastos Marques, Membro da 

Comissão, oportunizou a palavra ao vereador Luiz Ferreira Dias, 

o qual parabenizou os Optometristas e ressaltou a importância dos 

mesmos para a saúde visual da população do município de Feira de 

Santana. Em seguida, a palavra foi franqueada ao parlamentar José 

Marques de Messias, que enunciou que o trabalho dos 

Optometristas é de suma importância para a população de Feira de 

Santana, pois, muitas vezes, as pessoas encontram dificuldades para 

conseguir uma consulta com um Oftalmologista, apenas para 

diagnosticar um problema primário na visão. Depois, destacou que 

se trata de um belíssimo trabalho e salientou que buscará, junto ao 

prefeito Colbert Martins da Silva Filho, a atuação dos profissionais 

Optometristas nas escolas do município. Dando Continuidade, a 

vereadora Aldney Bastos Marques, Membro da Comissão, concedeu 

a palavra ao Sr. Juarez Gonçalves, Presidente do Sindicato de 

Óticas da Bahia, o qual disse que a profissão de Optmetrista está 

habilitada ao cuidado de pessoas, voltada para a inclusão social. Por 

fim, conclamou o debate acerca da importância dos referidos 

profissionais. Na sequência, a vereadora Aldney Bastos Marques, 

Membro da Comissão, concedeu a palavra ao Sr. Artemir Bezerra, 

Optometrista, o qual discorreu sobre a atuação dos Optometristas no 

Brasil e destacou a iniciativa da Casa da Cidadania em trazer a 

público essa discussão de tamanha importância e relevância, não 

apenas para a cidade de Feira de Santana, mas para toda a sociedade. 

Depois, a palavra foi facultada ao Deputado José de Arimateia, o 

qual, após saudar a todos os presentes, declarou que há muitos anos 

ele vem lutando em favor da atuação dos Optometristas e, 

consequentemente, em favor de toda a sociedade e destacou que há 

um número relativamente insuficiente de Oftalmologistas para 

atender à demanda da sociedade, de maneira tal que há locais onde 

Oftalmologistas e Optometristas trabalham juntos. Depois, relatou 

que na cidade de Feira de Santana não há uma assistência voltada 
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para a saúde visual. Por fim, a vereadora Aldney Bastos Marques, 

Membro da Comissão, facultou a palavra ao Sr. Manoel Teles, que 

discorreu sobre a importância dos profissionais Optometristas e 

destacou que está junto com os mesmos nessa campanha de 

reconhecimento da atuação profissional dos mesmos. Em seguida, a 

palavra foi franqueada à Sra. Avanda Braga, a qual destacou que 

está à disposição para ajudar os profissionais Optometristas no que 

precisarem e externou sua felicidade em estar participando da 

presente Audiência Pública. Depois, fez uso da palavra o Sr. Paulo 

Roberto, Optometrista, cujo profissional disse que os Optometristas 

já são vencedores e conclamou a todos os Optometristas a 

desenvolverem suas atividades de modo a contribuir para a saúde 

visual da população. Posteriormente, fizeram uso da palavra o Sr, 

Gildemar, aluno do Curso de Optometria e as Sras. Guerreira 

Potilha, Indígena e a Sra. Aline Silva Carvalho Haack, Presidente 

da Associação de Ópticos e Optometristas do Brasil, onde todos 

discorreram sobre a importância da atividade profissional dos 

Optometristas. Nada mais havendo por tratar, a vereadora Aldney 

Bastos Marques, Membro da Comissão, agradeceu a todos pela 

presença e declarou encerrada a presente Audiência Pública. Para 

constar, eu, Manoel Oliveira de Jesus, Redator de Debates desta 

Casa, lavrei a presente Ata que segue assinada pelos membros da 

Comissão, pelas autoridades presentes ou representadas e pelas 

demais pessoas presentes.   

 

 

 

 

 

 

 


