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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 

pela passagem dos 13 anos da Lúpicos 

Organizados da Bahia (LOBA)”. 

 

Neste 19 de julho de 2017, celebramos uma data muito especial e importante. 

No dia de hoje, nasceu uma instituição a qual admiro demasiadamente, pois, aos 

olhos de Deus, leva à prática o Seu Segundo Mandamento: “Amarás o teu próximo 

como a ti mesmo” (Mateus 22:39). Foi num sentimento de empatia, por presenciar 

a dor, o sofrimento e as dificuldades dos portadores de Lúpus, que nasceu a 

Lúpicos Organizados da Bahia (LOBA). 

A entidade, sem fins lucrativos, que congrega portadores desta grave 

enfermidade em suas diferentes formas, seus familiares e a comunidade médica 

foi fundada em 19 de julho de 2004, no auditório Jorge Figueira do Hospital Santa 

Izabel, tendo como fundadores alguns pacientes de Lúpus daquele ambulatório, 

para que pudessem lutar por direitos e benefícios aos doentes desta patologia, 

sendo liderados por Jacira de Souza Conceição.  



Além de zelar pelo bem-estar das pessoas afetadas pelo Lúpus, a LOBA tem como 

objetivo principal conseguir a implantação de um Centro de Referência no estado 

para um melhor atendimento aos pacientes lúpicos, já que ainda não há um 

número satisfatório de locais para tratamento e não há vagas suficientes para 

todos os pacientes que necessitam do tratamento especializado, o que nos 

mostra a enorme importância de entidades como esta.  

Como parlamentar na Assembleia Legislativa da Bahia, tenho acompanhado 

todas as lutas desta instituição que, apesar da imensa seriedade no trabalho que 

desenvolve, sofre muitas dificuldades e passa por necessidades frente à carência 

da maioria dos pacientes acolhidos, mas, nem por isso, os desampara nos 

diversos tipos de apoio que presta e na busca pelos seus direitos. 

Como deputado e presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde e 

Institutos de Pesquisas Afins na Bahia, abraço esta causa e renovo o meu apoio à 

Lúpicos Organizados da Bahia dentro de tudo que possa estar ao alcance deste 

deputado. Tomo a luta constante desta instituição como sendo minha também e 

faço votos de que a conscientização sobre o Lúpus alcance cada vez mais a 

população e, sobretudo, o Poder Público. 

Aproveito a oportunidade para, novamente, solicitar a sensibilidade do Governo 

do Estado para que dê atenção especial a estes que são pacientes complexos e 

precisam de multiespecialidades médicas, como também à necessidade de mais 

investimento em pesquisas e implantação do Centro de Referência.  

Neste sentido, como parte de minha contribuição, anualmente, realizo eventos, 

audiências públicas e encaminhamentos no intuito de dar voz às necessidades e 

solicitações dos pacientes lúpicos e para que esta parcela da população possa ser 

ouvida e atendida pelo Poder Público. Neste caminhar, reitero que todos os 

lúpicos da Bahia prosseguem contando com todo o apoio deste deputado que 

vos fala.  



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

a passagem do aniversário de fundação da Lúpicos Organizados da Bahia (LOBA), 

em face da sua notória importância e da seriedade com que desenvolve o seu 

trabalho em benefício dos pacientes lúpicos.  

Dê-se ciência desta moção de Congratulação e Aplausos à Secretaria de Saúde 

do Estado da Bahia (SESAB), na pessoa do seu Secretário, Fábio Vilas Boas, à 

Organização Não-governamental Lúpicos Organizados da Bahia (LOBA), na 

pessoa da sua Presidente, Jacira de Souza Conceição, além de toda a comunidade 

médica especializada que diagnostica e trata estes pacientes na Bahia. 

 

 

Sala das Sessões, 19 de julho de 2017. 

 

 
 

 

 

 

 


