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Moção 

 

 

“A Assembleia Legislativa do Estado da 

Bahia faz inserir na ata de seus trabalhos 

esta Moção de Congratulação e Aplausos 

pelo louvável trabalho desenvolvido pela 

Fundação Doutor Jesus, que tem como 

Presidente o amigo e destacado parlamentar 

Pastor Sargento Isidório”. 

 

Venho, através desta Moção, cumprimentar o querido amigo e irmão na Fé, Pastor 

Sargento Isidório. Desta vez, não pela exemplar trajetória parlamentar que 

desenvolve na Assembleia Legislativa da Bahia, mas sim pelo admirável trabalho 

de 26 anos consecutivos dedicados ao cuidado com cidadãos em situação de 

vulnerabilidade pessoal e social, usuários de álcool, crack e outras drogas. 

Como já tive a satisfação de constatar de perto por três vezes, a Fundação Doutor 

Jesus é o maior Hospital de Tratamento de Dependência Química do Brasil e 

atende Atualmente, entre homens e mulheres, inclusive com filhos, 1.198 (mil 

cento e noventa e oito) internos, distribuídos em três unidades: Unidade Feminina 

Iolanda Pires, em Menino Jesus, Barcos Sede, na BR 324, e a Unidade do Alto do 



Ipê. 

O Plano Terapêutico desenvolvido pela Fundação Doutor Jesus tem como alicerce 

a adesão voluntária, a participação da família do(a) vitimado(a) e é balizado por 

um Plano Terapêutico Institucional que propõe acolhimento pelo período de nove 

meses, focando sua ação no tripé da proposta metodológica das Comunidades 

Terapêuticas: “Espiritualidade, Disciplina e Trabalho”.  

O ponto forte na recuperação e reinserção social dos internos, chamados 

carinhosamente na Fundação de Alunos, é a qualificação profissional associada 

ao tratamento, bem como corpo funcional que conta com uma equipe 

interdisciplinar composta por 10 Assistentes Sociais, oito Psicólogos, três 

Pedagogos, três Professores de Educação Física, um Nutricionista, um Diretor-

Geral, um Diretor Técnico, um Diretor Administrativo Financeiro, dois 

Coordenadores de Unidade, além de pessoal administrativo nas áreas de cozinha, 

transporte, escritório, almoxarifado, auxiliar de serviços gerais e cuidadores, 

totalizando 132 funcionários. 

Neste sentido, parabenizo, em primeiro lugar, o nobre deputado Pastor Sargento 

Isidório pela sublime iniciativa da criação e continuidade deste verdadeiro 

instrumento de Deus, que é a Fundação Doutor Jesus, como também todos os 

demais colaboradores que, através de um abençoado trabalho, fomentam a 

esperança de dias melhores e a fé que Jesus Cristo é o Senhor de todos nós. 

Nada mais justo e oportuno que a edilidade desta Casa homenageie e destaque 

o trabalho desta valorosa instituição em face da importância e grandiosidade do 

seu trabalho de reinserção social, reeducação e, sobretudo, de recuperação de 

almas para Deus.  

Dê-se ciência desta moção de Congratulação e Aplausos à Fundação Doutor 

Jesus, na pessoa do seu Presidente, deputado Pastor Sargento Isidório. 

 



 

Sala das Sessões, 15 de maio de 2017. 
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