CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da BahiaPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°.

003 /2017. .

"Dispõe sobre a Outorga de
titulo de Cidadã Pauloafonsina
a Senhora ISNAIA FIRMINA
DE SOUZA ALMEIDA".
A Câmara Municipal de Paulo Afonso, no uso de
. suas
, . atribuições
.
.
legais, aprova:

Art. 1° - Fica concedido o titulo de Cidadã Pauloafonsina a Senhora
ISNAIA FIRMINA DE SOUZA ALMEIDA.
•
Art. 2° - As despesas decorrentes dos atos preparatórios para
entrega do Titulo mencionado no Art. 1° correrão por conta das dotações
orçamentárias da Câmara Municipal de Paulo Afonso.

Art. 3° - A entrega de Titulo dar-se-á em Sessão Solene desta Casa
Legislativa, nos termos do que dispõe seu Regimento Interno.

Art. 4° - Este Projeto de Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
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Sala de Sessões, em 12 de janeiro de 2017.
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lsnaia Firmina de Souza Almeida nasceu na cidade de Canudos-BA, no
ano de 1980. Filha de um pequeno agricultor e de uma professora, conhecida
na região como a "caraibeira da educação" assim nomeada por assemelhar-se
em sua trajetória, a árvore de raizes profundas, que mesmo diante da
diversidade da seca, consegue achar água e embelezar o sertão, com suas
copas douradas.
A sua trajetória de vida como educadora e a rede de transformações
sociais que ela proporcionou através de suas lutas, lições e ensinamentos
sempre foi sua maior inspiração. Com o objetivo de se preparar para cursar
medicina, aos 13 anos foi morar em Salvador, concluindo o ensino médio no
colégio Mendel. Em 2016 concluiu o curso de medicina pela Universidade
Federal de Alagoas e posteriormente se especializou em Dermatologia pela
Universidade Gama Filho, onde teve a honra de ter como professora e
orientadora a Dra. Valéria Petri, com quem desenvolveu uma revisão sobre
sarcoidose cutânea, o que lhe valeu convites para muitos congressos nacionais
e internacionais.
Sempre foi uma apaixonada pelos sertões, paixão essa explicitada pelo
seu artigo publicado em várias revistas, com o titulo "A medicina e o cangaço",
onde faz uma breve analise da "medicina dos sertões", do ciclo do
cangaceirismo e sua relação com a assistência medica e ao abandono ao qual
essa parte do pais sempre esteve submetida, trabalho esse que lhe rendeu o
convite para compor a mesa de honra do seminário Maria Bonita realizado pela
Universidade Estadual da Bahia em Salvador.
Ainda em 2017 se estabeleceu na cidade de Paulo Afonso, iniciando sua
trajetória profissional na cidade como medica do Programa Saúde da Família
no PSF Santa Inês, foi acolhida com muito amor pela comunidade, realizando
vários tipos de atividades, visando oferecer saúde de forma integral. Trabalhou
nos dois hospitais de urgência da cidade, desenvolvendo suas atividades tanto
no Nair Alves de Souza, como no Hospital do Bairro Tancredo Neves, mas era
como médica plantonista e evolucionista da clínica médica no hospital do BTN
que seu coração pulsava mais forte, inúmeras vezes se desdobrava entre a

clinica médica, pediatria e evolução dos pacientes internados para não deixar a
população sem assistência. Prestou assistênciá em todos os níveis de atenção
à saúde, na prevenção, promoção, recuperação e reabilitação. Nos setores
públicos e privados, na cidade e na zona rural, e mesmo bom a criação da sua
clinica particular (Clinica SLIM), jamais abandonou os seus ambulatórios de
Dermatologia tanto no Centro de Especialidades do BTN, como no PSF da feira
grande, prestando serviço à população de Paulo Afonso no setor público por
interruptos 10 anos; sempre com diligencia e respeito à dignidade humana. Em
dezembro de 2016, promoveu na Feira Grande a campanha contra o câncer de
pele, onde distribuiu gratuitamente protetores solares e orientações de
prevenção ao câncer aos feirantes, além de realizar uma manhã de
atendimentos gratuitos aos casos suspeitos de câncer em sua clinica particular.
Em Paulo Afonso casou-se com Rodolfo Barbosa Agostinho de Melo com
quem teve sua filha, Lavinia, hoje com dois anos de idade. Em 2015 recebeu o
titulo de paraninfa da turma de direito da FASETE e mais recentemente foi
aprovada no concurso público, como professora de Medicina da UNIVASF,
onde exercerá atividades como docente no campus de Paulo Afonso,
contribuindo ainda mais para o crescimento da nossa cidade.

