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Moção 

 

 

“A Assembleia Legislativa do Estado da 

Bahia faz inserir na ata de seus trabalhos 

esta Moção de Congratulações e Aplausos 

pela passagem do Dia do Farmacêutico, 

comemorado oficialmente no dia 20 de 

janeiro”. 

 

Este domingo, 20 de janeiro, marcou a passagem de uma data de enorme 

relevância para toda a nossa população. Refiro-me ao Dia do Farmacêutico, 

comemorado no Brasil em homenagem aos profissionais que exercem uma 

função tão essencial para a promoção e manutenção da nossa saúde e bem-

estar. 

Como cidadão, deputado e Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da 

Saúde e Institutos de Pesquisas Afins na Bahia, quero demonstrar profundo 

respeito e admiração por todos os farmacêuticos e parabenizá-los, através desta 

Moção de Congratulações e Aplausos, por este dia especial.  

Aqui, aproveito o ensejo para cumprimentar todos os profissionais do Hospital 



Juliano Moreira que, muito oportunamente, realizam hoje o Lançamento do 2º 

Guia Terapêutico do Hospital Juliano Moreira, em comemoração ao Dia do 

Farmacêutico. Na oportunidade, importantes temas pertinentes aos 

profissionais de Farmácia são colocados em pauta.  

Diz a história que a escolha de uma data para a comemoração do Dia do 

Farmacêutico foi marcada por desencontros e várias propostas. A ideia para 

criar uma data que celebrasse os profissionais de Farmácia começou com o 

farmacêutico Oto Serpa Grandado que, em 7 de janeiro de 1941, durante uma 

reunião da Associação Brasileira de Farmacêuticos, questionou os colegas sobre 

o motivo pelo qual não existia um dia especial para comemorar a profissão, já 

que todas as outras profissões tinham uma data comemorativa. 

Contudo, somente 66 anos depois, através da Resolução nº 460, de 23 de março 

de 2007, considerando a necessidade de unificar a comemoração do Dia do 

Farmacêutico e por ensejar maior visibilidade e reconhecimento, o Conselho 

Federal de Farmácia (CFF) reconheceu o Dia do Farmacêutico. A escolha da data 

decorre do fato de que no dia 20 de janeiro é comemorado o aniversário de 

fundação da Associação Brasileira de Farmácia, que iniciou suas atividades em 

1916. 

De acordo com os últimos dados do Conselho Federal de Farmácia (CFF), há 

atualmente no Brasil 220 mil farmacêuticos inscritos, sendo que, no estado da 

Bahia, existem pelo menos 7.698 profissionais da área, segundo dados de 2016. 

Não só concordo como reitero a ideia do convite do CFF à população “a olhar à 

sua volta e observar que a atuação deste profissional vai muito além da 

orientação e educação em saúde nas farmácias. Em quase tudo... Cosméticos, 

alimentos e bebidas, produtos de higiene e de limpeza, há o envolvimento do 

conhecimento técnico e do trabalho do farmacêutico”. 



Nada mais justo e oportuno que a edilidade desta Casa homenageie o Dia do 

Farmacêutico, em face da relevância de seu trabalho para a promoção da saúde 

e bem-estar das pessoas, bem como, entre outras importantes funções, do uso 

racional de medicamentos. 

Dê-se ciência desta moção de Congratulações e Aplausos ao Conselho Regional 

de Farmácia do Estado da Bahia (CRF/BA), na pessoa do seu Presidente, Dr. 

Mário Martinelli Júnior, ao Conselho Federal de Farmácia (CFF), na pessoa do 

seu Presidente, Walter da Silva Jorge João, assim como ao Sindicato dos 

Farmacêuticos do Estado da Bahia (SINDIFARMA), na pessoa do seu Presidente, 

Magno Luiz Teixeira Silveira e ao Hospital Juliano Moreira, na pessoa da sua 

Diretora Geral, Grace Adriana Lopes Conceição. 

 

 

Sala das Sessões, 21 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

José de Arimateia 

Deputado Estadual – PRB 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


