
 
 

 

 

                 PROJETO DE LEI 23.984/2020 

 

 

“Denomina Dr. Davy Bessa, a Ala de Cardiologia do Hospital 

do Oeste – HO, no município de Barreiras - Ba e dá outras 

providências”. 

 

 

 

   A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

DECRETA: 

 

 

   Art. 1º - Fica denominado Dr. Davy Bessa, a Ala de Cardiologia do Hospital do Oeste – 

HO, no município de Barreiras - Ba e dá outras providências. 

 

   Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

 

                                JUSTIFICATIVA 

 

José Davy Bessa Nogueira, nasceu no Ceará em 02 de junho de 1947. De origem humilde, mudou-se 

criança para Fortaleza em busca de melhores oportunidades nos estudos. Formou-se médico em 1975 na 

Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco. Fez a residência médica em Ortopedia no Hospital das 

Forças Armadas em Brasília, como médico militar convocado. Ao término da residência optou por 

exercer a profissão no interior, escolhendo Barreiras para tal, aqui chegando em 02 de janeiro de 1979. 



 

 

Como primeiro Ortopedista da região, encontrou inúmeras dificuldades: carência de materiais 

cirúrgicos, mão de obra especializada, Rx de apenas 25.000 Amperes etc. Vencidos os obstáculos, atuou 

por muitos anos como único ortopedista no Hospital Eurico Dutra, onde exerceu o cargo de diretor em 

duas ocasiões deixando como sua marca a capacidade resolutiva, o destemor no enfrentamento das 

adversidades e o carinho e respeito no trato com toda a equipe. 

 

Visionário, já em 1980, fundou a primeira clínica de Ortopedia e Fisioterapia da região Oeste, que hoje 

aos 40 anos, é referência na região. Sentindo a carência em melhores diagnósticos por imagem, criou o 

Centro de Diagnóstico por Imagem, CDI, trazendo para Barreiras a 1ª Ressonância Magnética e o 1º 

Tomógrafo do Oeste da Bahia. Dr. Davy Bessa, como era conhecido, deixou como legado o 

empreendedorismo, o caráter e moral irretocáveis e o amor incondicional pela família. 

 

Seu espírito público levou a participar de causas sociais, sendo um dos fundadores da APAE local, vindo 

a ser seu presidente por duas gestões, marcadas pelo crescimento da instituição. Sempre pensando em 

contribuir para a cidade que escolheu como lar, ingressou na política, sendo vereador por dois mandatos 

retornando em seguida ao exercício pleno da medicina, sua verdadeira paixão. 

 

Em função do espírito público, da dedicação e amor incondicional pela medicina e pelo 

desenvolvimento do município de Barreiras, bem como de toda região Oeste da Bahia, é que acho justo 

e merecido denominar Dr. José Davy Bessa Nogueira, a ala de Cardiologia do Hospital do Oeste – HO, 

no município de Barreiras. 

 

                           Sala das Sessões, 01 de setembro de 2020. 

 

 

 
Antonio Henrique Júnior 

Deputado Estadual 

 

 


