
  

      

 

Câmara Municipal de Feira de Santana 

Casa da Cidadania 
 

Rua Visconde do Rio Branco,122 

Fone: (75) 33218739 - Fax: (75) 32218718 

Feira de Santana-Bahia 
 

RDS 201955 

 

Ata da 55ª Sessão Solene da 

Câmara Municipal de Feira 

de Santana, referente à 2ª 

Etapa, do 3º Período, da 18ª 

Legislatura, realizada no dia 

06 de novembro de 2019.  

 

                         

 

Aos seis dias do mês de novembro, do ano de dois mil e 

dezenove, às vinte horas, no Plenário da Câmara Municipal de 

Feira de Santana, situada à Rua Visconde do Rio Branco, nº 122, 

nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a quinquagésima quinta 

Sessão Solene, referente à segunda Etapa, do terceiro Período, da 

décima oitava Legislatura, com o objetivo de outorgar o Título de 

Cidadão Feirense ao Doutor Harley Santos Ramos e a 

Comenda Maria Quitéria para o Doutor Márcio Roberto de 

Freitas Souza, atendendo, respectivamente, aos Decretos 

Legislativos nºs 34 e 51/2019, ambos de autoria da vereadora 

Aldney Bastos Marques. A Mesa de Honra desta solenidade foi 

composta, além do Presidente desta Casa, Vereador José Carneiro 

Rocha e pela Secretária Municipal de Saúde, Doutora Denise 

Mascarenhas, nesta Sessão Solene representando o 

Excelentíssimo Prefeito Municipal de Feira de Santana, Doutor 

Colbert Martins da Silva Filho. Na sequência, a Vereadora Gerusa 

Maria Bastos Silva Sampaio conduziu à Mesa de Honra o Doutor 

Harley Santos Ramos e sua esposa, a senhora Michele de Santana 

Xavier Ramos, e o Doutor Márcio Roberto de Freitas Souza e sua 

esposa, a senhora Anita Dayse Spínola Freitas, ambos 
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homenageados desta Sessão Solene. Também presentes a esta 

solenidade, encontravam-se os vereadores Aldney Bastos 

Marques, Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio, Gilmar Amorim 

de Oliveira e Luiz Augusto de Jesus, além de demais convidados 

e autoridades presentes ou representadas, cujos nomes estão 

listados no Roteiro do Cerimonial desta Casa e arquivados em 

seus Anais. Na forma regimental, foi ouvida a execução do Hino 

Nacional Brasileiro. Em seguida, o Presidente desta Casa, 

Vereador José Carneiro Rocha, concedeu a palavra à parlamentar 

Aldney Bastos Marques, autora dos Decretos Legislativos nºs 34 

e 51/2019, a qual, após saudar os presentes, disse: “boa Noite! 

Hoje é um dia de muita alegria pois esta Casa legislativa, através 

dos Decretos Legislativos da minha autoria em concordância de 

todos os Edis, proferem o Título de Cidadão Feirense a Doutor 

Harley Ramos e concede a Comenda Maria Quitéria ao Doutor 

Marcio Freitas. Profissionais de excelência que prestam um 

serviço especializado de suma excelência para a comunidade De 

Feira de Santana e região. Falo dos dois com muito amor e muito 

orgulho pois os amos como filhos. Dois jovens médicos que 

exercem suas especializações com maestria. Falar de Doutor 

Harley é muito gostoso, pois seu currículo é prova de muita luta e 

muita dedicação, filho de Itabuna, estudou medicina na Bolívia, 

chagando a Feira de Santana no ano de 2000 onde realizou seu 

internato no Hospital Geral Clériston Andrade, revalidou seu 

diploma em Alagoas, em 2003 começou sua história em Feira de 

Santana como médico e empresário, empreendedor nato. 

Plantonista do Clériston, um dos fundadores da MEDERI, 

primeira empresa de Home Care do interior da Bahia, que depois 
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de algumas fusões se torna ASSIST VIDA maior empresa do 

ramo do interior da Bahia, foi socorrista do SAMU, fez residência 

em cirurgia geral, professor da UFBA, pós-graduado em 

gastro/endoscopista, coordenador e supervisor médico de várias 

instituições, presidente de associação e sócio-gestor da Arena 

JW7. Gente é muita coisa que esse homem faz. Agora preciso 

falar de Dr. Márcio Freitas, olha só, graduado em Odontologia, 

Graduado em medicina, especialista em otorrinolaringologia, em 

cirurgia cérvico facial, em: cirurgia e traumatologia, bucomaxilo 

facial e em cirurgia plástica de face. Se destacando em tudo que 

faz, é um fera na Cirurgia Estética Facial. Com várias pós-

graduação: rinoplastia, otoplastia, blefaroplastia, lesões de pele, 

cirurgia ortognática, cirurgia avançada de implantes dentários. E 

tem mais, é membro da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica 

da Face, Coordenador Chefe do Serviço de Cirurgia Plástica da 

Face e Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilo Facial da Niro 

Health Center e já foi preceptor do serviço de Residência Médica 

em Otorrinolaringologia e cirurgia do Hospital Otorrino. Meu 

Deus, são dois médicos muito capacitados, muito dedicados, de 

um profissionalismo indescritível, parabéns, vocês merecem 

muito mais, humildemente oferecemos essas homenagens a 

vocês, afirmando que essa Casa Legislativa muito se orgulha 

desse ato, e agradece muito por fazerem parte da Equipe Médica 

de excelência que trabalha em prol da sociedade de Feira de 

Santana”. Em seguida, o Presidente desta Casa solicitou que a 

vereadora Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio assumisse a 

Primeira Secretaria, ad hoc, para proceder à leitura dos decretos 

mencionados e, logo após, convidou os vereadores Luiz Augusto 
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de Jesus e Gilmar Amorim de Oliveira para entregar as cópias dos 

referidos decretos, respectivamente, aos Doutores Harley Santos 

Ramos e Márcio Roberto de Freitas Souza. Na sequência, o 

Presidente supracitado solicitou que a Secretária Municipal de 

Saúde de Feira de Santana, Senhora Denise Mascarenhas, e a 

vereadora Aldney Bastos Marques, respectivamente, outorgassem 

o Título de Cidadão Feirense ao Doutor Harley Santos Ramos e 

condecorassem o Doutor Márcio Roberto de Freitas Souza com a 

Comenda Maria Quitéria e afixassem o broche de lapela a este. 

Na sequência, franqueou-se a palavra ao Doutor Harley Santos 

Ramos, oportunidade na qual disse: “senhoras e senhores, as 

minhas saudações. faço também um cumprimento muito especial, 

aos caros conterrâneos, que a partir deste instante sou 

oficialmente um feirense. Justamente no mês que completo 

dezenove anos vivendo nesta cidade, praticamente a metade de 

minha vida até hoje, estamos aqui nesta sessão solene, na câmara 

de vereadores de Feira de Santana, para receber, com bastante 

alegria e gratidão, o Título de Cidadão Feirense que me foi 

concedido pelos dignos representantes do povo. Parte de minha 

vida foi relatada com cuidado e zelo pela vereadora Neinha, mas 

tem uma parte dessa história que preciso reafirmar neste dia de 

celebração. tenho a honra de ter nascido em Itabuna, na região sul 

da Bahia, marcada pelas lutas entorno da lavoura do cacau, filho 

de pais trabalhadores, no serviço público: meu pai, técnico 

agrícola, e minha mãe professora da rede pública, aprendi desde 

criança valores como a ética,  a seriedade e o servir como 

construção de ferramenta de uma sociedade melhor. As 

orientações e os princípios do respeito e do amor ao próximo que 
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recebi de meus pais e de minha família guardo e agradeço a deus 

diariamente porque representam o que tenho de mais valioso 

como homem e cidadão em qualquer lugar que eu esteja. Estudei 

a escola primária, o ensino fundamental e médio em Itabuna e 

logo aos dezessete anos, após aprovação no vestibular, fui 

desafiado a iniciar meu primeiro curso universitário distante da 

minha cidade natal. A engenharia elétrica foi a formação 

escolhida. Fiquei quatro semestres nessa caminhada que foi 

interrompida para realizarmos: um desejo: ser médico. Após 

longas conversas com meus pais, irmãos e familiares, porque a 

essa altura para que eu pudesse estudar medicina na Bolívia, na 

cidade de Cochabamba, seria necessário aumentar a ajuda 

financeira mensal que cada familiar já dava para meus estudos 

aqui no brasil, mas a decisão foi tomada. Minha irmã recorda-se 

perfeitamente que passou de 50 para 150 reais o que ela recebia 

de cada tio e tia para depositar no final do mês. Pois o sonho de 

ser médico não era só meu, mas de toda minha família que, com 

sacrifício e por acreditar que a educação transforma vidas, me 

ajudaram a passar por esses longos e duros  5 anos, pois além de 

estudar também — precisei trabalhar durante esse período para 

tornar este sonho realizasse. Peço neste momento uma salva de 

palmas a minha! Família como forma de gratidão e 

reconhecimento do esforço coletivo que nos trouxe até aqui. 

Recordo com alegria do povo boliviano e possuo pelas pessoas 

daquele país um carinho e recordações especiais. Feira de Santana 

surge nessa caminhada como a cidade que me acolheu para a 

realização do último ano do curso de medicina. Em novembro de 

2000, sabe aquele horizonte cheio de expectativas e esperança??? 
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Eu vi exatamente isso nessa oportunidade. Eu só, não. Eu e meus 

colegas e amigos de curso aos quais presto minha homenagem e 

agradecimentos: Wanderley Dias, — Astério Magalhães, Nayane 

Lira, Ana Letícia Aranha, e Cristiano Rodrigues. Memórias 

inesquecíveis guardo desta passagem. obrigado pela amizade e 

companheirismo nos momentos mais difíceis. desta minha 

trajetória onde: a saudade era curada com muita solidariedade 

entre nós. O internato, como chamamos esse período, foi feito no 

Hospital Geral Clériston de Andrade. aproveito esse momento 

para agradecer a direção do hospital à época em nome do saudoso 

Dr. Silvio Matos, que presto minha homenagem póstuma, e ao 

respeitado colega e amigo, Dr. João Climério, coordenador da 

COREME. Dr. João, parabéns pela atitude visionária de — 

receber brasileiros, estudantes de medicina em outros países de 

forma pioneira. | é por isso e diversas outras razões que acredito 

no sus! como política pública fundamental para população 

feirense e brasileira. Nessa primeira experiência na cidade de 

Feira tive o prazer de conhecer um profissional que inspira e 

ensina pelo exemplo, o Dr. Antonio Fábio Teixeira, meu grande 

amigo. Obrigado, Fábio por marcar até hoje de forma tão intensa 

e verdadeira a minha vida. É como profissional da saúde.  logo 

após a conclusão do curso e início das tramitações legais no 

brasil, me submeti; em 2002, à prova de revalidação dos estudos 

que com a aprovação e período de complementação curricular 

recebi da Universidade Federal De Alagoas o tão sonhado 

diploma. Um novo começo nesta cidade e na minha história.  

Feira de Santana, desta vez, me abraça como médico plantonista 

da emergência do — Clériston Andrade. No mesmo ano também 
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iniciei minha atividade como empreendedor na área de “prestação 

de serviços em saúde. Em 2004, mais maduro e convicto dos 

desafios (que precisava enfrentar, criamos — com colegas da 

área, a Mederi, primeira empresa de home care do interior da 

Bahia que, em 2018, após fusão com outras 3 empresas do ramo, 

tornou-se a Assist Vida, maior empresa de home gare do interior 

da Bahia,  que conta com mais de 345 profissionais contratados 

diretamente. Algumas pessoas fazem parte desse projeto arrojado 

e que reconheço como parceiros. Aos amigos e sócios Lúcio 

Couto, Joaquim Paulo, Augusto Mota e Celson Pereira! Filho, 

meus sinceros agradecimentos. Os serviços prestados à sociedade 

feirense no ano de 2005 e os 07 anos seguintes foram 

desenvolvidos (como médico socorrista no SAMU 192 e em uma 

parte desse tempo como coordenador médico desse equipamento 

público. recordo de um — chamado no bairro Mangabeira para, 

um paciente ferido por arma de fogo. o paciente estava sozinho..... 

bom, entre 2006 e 2008 fiz residência médica em cirurgia geral e 

tive a grande oportunidade e satisfação de conhecer Carolina 

Carvalho e Marcelo Mesquita, pessoas que simbolizam em minha 

trajetória. E o ano de 2009 foi marcado pela minha primeira 

experiência como professor na Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal da Bahia — UFBA. Confirmei, nessa 

passagem pela universidade, minha verdadeira admiração e 

respeito pelo ensino público. E mais do que nunca reconheço na 

universidade pública a possibilidade de mudança na condição de 

vida das pessoas e suas famílias. A minha história em feira já 

conta com algumas páginas de um livro especial que se tornou 

grandioso e completo quando realizei outro sonho tão 
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significativo e especial na minha vida. Os anos destes registros 

datam de 2009 e 2013. Em 2009, caso com Michelle de Santana 

Xavier, mulher inteligente, determinada e linda, enfermeira e 

natural de Feira de Santana, ela é como aquela música de Caetano 

Veloso que diz: ‘(...) você é forte, dentes e músculos peitos e 

lábios, você é forte letras e músicas todas as músicas que ainda  

hei de ouvir. Linda e sabe viver, você me faz feliz esta canção é 

só pra dizer e diz’. E no pacote recebo como uma mãe, minha 

sogra e amiga dona Marisa. Obrigado por tudo!!! No ano de 2013, 

nasce o bem maior e a razão da minha vida, minha amada filha, 

Júlia Santana Ramos, que entra em nossa família com 

graciosidade e muita luz”. Discorreu, ainda, sobre a sua trajetória 

profissional em Feira de Santana e suas ações sociais neste 

município, salientando ser Presidente de uma instituição que 

concede às crianças em situação de vulnerabilidade social esporte 

e cultura. Agradeceu, ao concluir seu discurso, aos profissionais 

que atuaram consigo e às instituições onde trabalhou. Na 

sequência, o Doutor Márcio Roberto de Freitas Souza foi 

convidado a discursas, momento no qual, após saudar os 

presentes, discorreu sobre sua trajetória pessoal e profissional, 

destacando estar feliz por ser condecorado com a Comenda Maria 

Quitéria. Mencionou, ainda, a história de luta desta heroína e 

agradeceu a todos os presentes, sobretudo a sua família. Citou 

suas experiências educacionais e expôs que cursou odontologia e, 

em seguida, medicina. Destacou ter orgulho de ter montado uma 

clínica que gera cerca de cem empregos nesta cidade. Ao concluir 

seu discurso, salientou exercer sua atividade profissional, 

mencionando que pessoas veem de outros municípios e países 
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para realizar procedimentos cirúrgicos consigo. Neste momento, a 

vereadora Aldney Bastos Marques entregou um buquê de flores à 

senhora Anita Dayse Spínola Freitas e a senhora Paloma Pinho 

para entregar um buquê de flores à senhora Michele de Santana 

Xavier Ramos. Em seguida, na forma regimental, foi ouvida a 

execução do Hino a Feira de Santana, após o quê, nada mais 

havendo por tratar, o Presidente José Carneiro Rocha agradeceu a 

presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Para 

constar, eu, Dayana Jones Nascimento de Jesus Fontes, Redatora 

de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata, que segue assinada.  


