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Ata da 43ª Sessão Solene da 

Câmara Municipal de Feira 

de Santana, referente à 2ª 

Etapa, do 2º Período, da 19ª 

Legislatura, realizada no dia 

07 de dezembro de 2022.                           

 

 

        Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte 

e dois, às dezenove horas e quarenta e cinco 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 quadragésima terceira Sessão Solene, referente à 

segunda Etapa, do segundo Período, da décima nona Legislatura, 

com o objetivo de comemorar o Dia do Biomédico, atendendo ao 

Requerimento nº 211/2022, de autoria do vereador Ivamberg dos 

Santos Lima. A Mesa de Honra desta solenidade foi composta, 

além do Exmo. Vereador Ivamberg dos Santos Lima; pela Sra. 

Fernanda Botto, Secretária de Saúde, representando o Prefeito 

Municipal Colbert Martins da Silva Filho; pelo Sr. Wellighton 

Antonio Bastos de Almeida, Magnífico Reitor do Centro 

Universitário Maria Nilza – UNIMAN/Cruz das Almas; pelos 

biomédicos, Dr. Marcus Vinicius Cardoso Matos Silva, Dr. 

Carlos Danilo Cardoso Matos Silva, Dr. Marcos Paulo Passos e 

Dra. Alexsandra Ribeiro Silva Dantas, palestrante desta Sessão 

Solene. 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. Após 

o vereador Ivamberg dos Santos Lima declarar aberta a presente 

Sessão, na forma regimental, foi ouvida a execução do Hino 

Nacional Brasileiro. Na sequência, o edil Ivamberg dos Santos 
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Lima proferiu seu discurso na íntegra: “Boa noite senhoras e 

senhores! É com imenso prazer que recebo nesta Casa todos 

vocês para a realização desta magnífica Sessão Solene, que hoje 

tem como finalidade homenagear todos os profissionais da 

Biomedicina. Gostaria de começar minha fala saudando a Mesa 

de Honra, e também todos os homenageados que compõem o 

plenário, bem como todos os convidados presentes na galeria. 

Esta sessão solene promovida a partir de um Requerimento 

apresentado pelo meu mandato e aprovado pelos membros deste 

Parlamento, onde de maneira muito honrosa tenho o prazer de 

recebê-los para comemorar o seu dia, celebrado no último dia 20 

de novembro, que teve a escolha da data conforme o Decreto de 

Lei nº 11.339 de 2006, que instituiu no cenário de todo o país o 

Dia Nacional do Biomédico. Esta profissão foi regulamentada no 

território brasileiro em setembro de 1979, através do Projeto de 

Lei 6.684/79, por isso hoje podemos celebrar a importância da 

profissão que vocês escolheram para laborar e que salva tantas 

vidas diariamente pelo Brasil. A Biomedicina é uma área de 

estudo das Ciências Biológicas e os seus profissionais são 

responsáveis por realizar exames que possibilitem o diagnóstico 

por imagem, elucidar crimes por meio de análises de tecidos na 

Polícia Federal ou Civil, realizar exames de biologia molecular, 

pesquisar e desenvolver produtos obtidos por biotecnologias, 

fazer manipulação de microrganismos para que possam ser 

industrializados como medicamento e executar exames clínicos 

em laboratórios e hospitais para ajudar a identificação de agentes 

causadores de patologias humanas, pesquisarem vacinas, entre 

outras funções. Ainda o Biomédico é responsável pela 

identificação, classificação e estudo dos microrganismos 

causadores de enfermidades. Ele desenvolve medicamentos e 

produz vacinas para combatê-las. Faz exames e interpreta os 

resultados de análises clínicas, para diagnosticar doenças e 

análises gramatológicas para verificar contaminações em 
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alimentos. Nesta data tão importante, quero honrosamente 

homenagear esta categoria que tanto faz pela Saúde. Eu, como 

profissional da área, reconheço a responsabilidade que cada um 

de vocês traz nos votos prestados a partir das suas formações, 

lidar com a saúde e a vida das pessoas é um ato fraterno de amor e 

esperança, e que todos os dias somos tomados por testemunhos 

que confirmam, continuar vale muito a pena, lidamos no 

cotidiano entre a vida e a morte e precisamos ser fortes todos os 

dias para cumprir nossas missões com maestria e acima de tudo 

com decoro e responsabilidade. Nesta noite, não posso falar em 

Biomedicina e não lembrar da atuação desta categoria na linha de 

frente da pandemia da COVID-19, que atingiu várias partes do 

mundo, e fez a OMS (Organização Mundial da Saúde), em março 

de 2020, classificá-la como pandemia de fácil infecção, obrigando 

a população a mudar seus hábitos diários, perceber a seriedade do 

caso e tomar as devidas precauções, como o distanciamento social 

e o uso de máscaras evitando o aumento de infectados. Situação 

que estamos retornando a conviver devido ao aumento de casos 

em todo o país, a COVID-19 ainda não acabou e continua 

matando. No Brasil, temos um exemplo muito especial, que 

trouxe a esperança de volta aos corações de milhões de pessoas 

mundo a fora, a eficiência da biomédica que foi responsável pelo 

sequenciamento do genoma do coronavírus. Jaqueline Góes de 

Jesus atuou no comando da equipe de cientistas que publicaram a 

sequência do vírus em apenas dois dias após o primeiro caso 

confirmado no Brasil. Outros dois exemplos muito importantes a 

serem exaltados nesta noite sobre a atuação de biomédicos foram 

as descobertas das células-tronco e o Projeto Genoma Humano, 

nos anos 2000. Para concluir o meu discurso, quero mais uma vez 

expressar a minha felicidade ao realizar esta importante Sessão 

Solene no âmbito do Poder Legislativo desta Cidade, neste ato, 

ainda quero reforçar o meu compromisso como parlamentar e 

como profissional da área da saúde pelas lutas dos biomédicos de 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe1309200201.htm
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Feira de Santana, e também coloco o meu mandato à disposição, 

pois foi para isso que fui escolhido para representar esta 

população. “Por fim, agradeço imensamente a todos pela 

presença”. Em seguida, a palavra foi concedida à Dra. 

Alexsandra Ribeiro Silva Dantas, palestrante desta sessão, a 

qual, após se apresenta e saudar a todas, discorreu sobre a 

Biomedicina, destacando o trabalho da Biomédica Dra. Jaqueline 

Goés que no início da pandemia conseguiu se destacar na 

codificação do genoma Coronavírus em apenas quarenta e oito 

horas, visto que já desenvolvia um trabalho de sequenciamento de 

vírus em suas pesquisas na Universidade. Destacou que escolheu 

essa profissão em razão de ter sido acometida por uma doença e 

ter a curiosidade por conhecer melhor sua situação. Externou a 

importância da profissão para a área da saúde, sem a qual vários 

problemas não seriam resolvidos durante os atendimentos. Frisou 

que o profissional desta área ganha pouco e não é valorizado 

apesar da importância deste. Disse que a Biomedicina é próxima 

aos cientistas, pois sempre precisa está atenta às novas doenças 

que acometem a humanidade. Ressaltou que os profissionais 

precisam estudar e trabalhar bastante para descrever laudos 

precisos a fim de que os médicos façam diagnósticos corretos e 

tratam adequadamente as vidas confiadas a eles. Na sequência, o 

biomédico, Dr. Carlos Danilo Cardoso Matos Silva, saudou os 

presentes, mencionou sua alegria por ter sido professor da maioria 

dos presentes nesta sessão, disse que é diretor do Conselho 

Regional de Medicina do Nordeste e passou a discorrer sobre sua 

trajetória na Biomedicina desde a escolha do curso até sua 

atuação em diversos locais após a formatura. Destacou alguns 

profissionais competentes da área, externou as funções exercidas 

pelos profissionais, destacando as imagens diagnósticas, as 

vacinas e a atuação destes neste novo normal após a constatação 

da pandemia de Coronavírus. Disse que eles se tornam 

biomédicos quando fazem diferença na vida de alguém e não 
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apenas quando estudam e trabalham na área. Por fim, parabenizou 

os colegas pela passagem da data comemorativa e agradeceu a 

oportunidade de discurso. Logo após, o biomédico, Dr. Marcus 

Vinicius Cardoso Matos Silva, saudou a Mesa e os presentes, 

disse que a Biomedicina é seu estilo de vida e que possui muito 

amor e paixão por ela. Mencionou que a Biomedicina trabalha 

com diagnósticos e tratamentos e é de suma importância para a 

sociedade. Demonstrou gratidão pela realização desta sessão, 

teceu agradecimentos a seus pais pelo grande empenho 

empregado a fim de que ele e seu irmão cursassem Biomedicina 

na Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, bem como 

congratulou sua noiva pelo incentivo, seus familiares e amigos 

pelo apoio e seus ex-alunos e professores pelo amor à profissão. 

Teceu comentários sobre sua vida acadêmica e seu desempenho 

enquanto professor, e saudou sua primeira professora, presente na 

galeria da Casa. Fez comentários sobre a visão dos gestores sobre 

a supracitada profissão e desejou que a mesma fosse vista de 

forma diferente recebendo investimentos, inclusive tecnológicos, 

a fim de que a área cresça e colabore ainda mais com a população, 

assim como já ocorre em países desenvolvidos. Por fim, frisou 

sobre a importância de desenvolver a profissão com amor e 

respeito às pessoas. Posteriormente, o biomédico, Dr. Marcos 

Paulo Passos, saudou os presentes e disse que quando a 

Biomedicina chegou na Bahia era muito desconhecida, 

mencionou que fez parte da primeira turma da Faculdade Baiana, 

a qual foi a pioneira na disponibilização deste curso e após 

formando passou por várias incertezas até conseguir se destacar 

na área. Externou que o diagnóstico, inclusive do câncer, é muito 

importante para a área da saúde, de modo que os biomédicos que 

são os profissionais responsáveis por ele deveriam ser mais 

valorizados. Teceu breves comentários sobre sua vida acadêmica 

e profissional, agradecendo especialmente aos professores, Dr. 

Wellighton Antonio Bastos de Almeida, Dr. Marcus Vinicius 
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Cardoso Matos Silva e Dr. Carlos Danilo Cardoso Matos Silva 

pelo incentivo. Por fim, fez elogios a alguns alunos presentes 

nesta sessão e agradeceu pela oportunidade de discurso. Na 

sequência, o Sr. Wellighton Antonio Bastos de Almeida, 

Magnífico Reitor do Centro Universitário Maria Nilza – 

UNIMAN/Cruz das Almas, após saudar a todos, externou sua 

satisfação por se fazer presente nesta sessão. Depois, disse que a 

Biomedicina inicialmente passou por várias dificuldades, dado o 

desconhecimento das pessoas sobre o curso, no entanto, a área 

cresceu bastante em razão do empenho de grandes profissionais 

que tão bem representa a área na Bahia. Demonstrou orgulho, 

enquanto gestor de instituição de ensino superior, pela atuação 

dos biomédicos que estão melhorando a vida das pessoas. Por 

fim, agradeceu a esta Casa pela realização desta solenidade. 

Posteriormente, a Sra. Fernanda Botto, Secretária de Saúde, 

representando o Prefeito Municipal Colbert Martins da Silva 

Filho, disse que apesar de não ser profissional de saúde, convive 

diariamente com diversos profissionais da área.  Questionou o que 

seria dos brasileiros se não fosse descoberto o genoma do Covid-

19 através da Dra. Jaqueline Góes. Por fim, em nome do prefeito 

municipal, parabenizou a todos os biomédicos e agradeceu a 

oportunidade de pronunciamento. Na sequência, foi exibido um 

vídeo alusivo aos 40 anos de regulamentação da Biomedicina no 

território nacional. Em seguida, foram entregues certificados aos 

seguintes homenageados: Dra. Alexsandra Ribeiro Silva Dantas; 

Dr. Marcus Vinicius Cardoso Matos Silva; Dr. Carlos Danilo 

Cardoso Matos Silva; Dr. Marcos Paulo Passos; Dra. Adriele dos 

Santos Barbosa; Dra. Thayara Macedo Gomes; Dra. Maria 

Morena Santana Mota; Dra. Fernanda Alves de Lacerda; Dra. 

Tâmara Beatryz Brito Santos de Freitas; Dr. Vitor Alves da Silva 

Britto; Dr. Felipe Mendes de Araújo; Dra. Brenda Silva 

Nascimento e Dra. Rebeca Nunes Moraes. Na sequência, o Sr. 

Wellighton Antonio Bastos de Almeida e a Sra. Fernanda Botto 
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receberam flores em agradecimento pela presença na solenidade.  

Depois, os organizadores da sessão, o edil Ivamberg dos Santos 

Lima e o Jornalista Marcos Valentim receberam flores pelo 

trabalho realizado. Posteriormente, foi ouvida a execução do Hino 

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

Ivamberg dos Santos Lima agradeceu a presença de todos e 

declarou encerrada a presente Sessão. Para constar, eu, Jeany 

Santos de Carvalho Azevêdo, Redatora de Debates, lavrei a 

presente Ata, que segue assinada. 

 


