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Ata da 2ª Sessão Solene da 

Câmara Municipal de Feira 

de Santana, referente à 1ª 

Etapa do 4º Período da 18ª 

Legislatura, realizada no dia 

10 de março de 2020.                

 

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às 

20h, no Plenário da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, 

situada à Rua Visconde do Rio Branco, 122, nesta cidade, Estado 

da Bahia, realizou-se a segunda Sessão Solene referente à 

primeira Etapa do quarto Período da décima oitava Legislatura, 

com o objetivo de outorgar a Comenda Maria Quitéria ao 

Tenente PM Laerte da Silva Vieira, de acordo com o Decreto 

Legislativo nº 57/2019, oriundo do Projeto de Decreto Legislativo 

nº 48/2019, de autoria do Vereador José Marques de Messias. A 

Mesa de Honra desta Sessão foi composta, além do Presidente 

desta Casa, Vereador José Carneiro Rocha, pelo Senhor Moacir 

Lima dos Santos, Secretário Municipal de Prevenção à Violência, 

nesta oportunidade representando o Prefeito de Feira de Santana, 

Dr. Colbert Martins da Silva Filho e pelo Major Cavalcante 

Vieira, Comandante da 67ª CIPM. Também presente, 

encontravam-se as vereadoras Eremita Mota de Araújo e Gerusa 

Maria Bastos Silva Sampaio. Após o Presidente desta Casa, 

Vereador José Carneiro Rocha, declarar aberta esta Sessão, foi 

convidado a compor a Mesa de Honra o Tenente PM Laerte da 

Silva Vieira, homenageado desta solenidade, juntamente com sua 

digníssima esposa, Sr.ª Elisângela Santos de Jesus Vieira. Na 

sequência, também foi registrada a presença dos demais 

convidados e autoridades presentes ou representadas, cujos nomes 
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estão listados no roteiro do Cerimonial desta Casa, arquivado em 

seus Anais. Em seguida, na forma regimental, foi ouvida a 

execução do Hino Nacional Brasileiro, após o quê, o Presidente 

desta Casa convidou a 1ª secretária, vereadora Eremita Mota de 

Araújo, para que procedesse a leitura do expediente desta Sessão 

Solene. Em seguida, o Presidente desta Casa, vereador José 

Carneiro Rocha desta Casa convidou o Vereador José Marques de 

Messias para, na condição de autor do projeto que propôs esta 

Sessão, proferir uma saudação, oportunidade na qual, após saudar 

os presentes disse: “No dia 15 de outubro de 2019, a Câmara 

Municipal de Feira de Santana aprovou por unanimidade o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 048/2019, que concede ao 

querido amigo Tenente da Polícia Militar, Laerte da Silva Vieira a 

Comenda Maria Quitéria. O Tenente Laerte entrou na polícia em 

agosto de 2008 (11 anos), já na 67 CIPM, desde 2016 (3 anos). 

No distrito de Humildes, Laerte atua há 2 anos, junto à 67ª 

(sexagésima sétima companhia independente da Polícia Militar), 

sempre com competência, seriedade e honradez. Quero 

parabenizar toda a guarnição que opera diariamente na nossa 

região, realizando rondas e reuniões com a população. Em 2019, a 

67ª deu início à operação Rota em Paz, com o objetivo de 

combater os assaltos que acontecia com frequência nos meios de 

transporte público (vans e ônibus). Graças a Deus e através do 

trabalho prestado pela 67ª, os roubos diminuíram. Parabéns, 

Tenente Laerte! Continue exercendo com garra, força e fé a sua 

missão, que é defender, proteger e zelar pela segurança do povo”. 

Em seguida, o Presidente desta Casa, Vereador José Carneiro 

Rocha, solicitou à 1ª Secretária, Vereadora Eremita Mota de 

Araújo, que procedesse a leitura do Decreto Legislativo nº 

57/2019 que concede a Comenda Maria Quitéria ao 

homenageado, cuja cópia lhe foi entregue pelo Senhor Moacir 

Lima dos Santos, Secretário Municipal de Prevenção à Violência. 

Dando prosseguimento, o Presidente desta Casa convidou o 
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Vereador José Marques de Messias para outorgar a Comenda 

Maria Quitéria e afixar o broche de lapela ao Sr. Alfredo de 

Morais Neto, que após ter recebido a Comenda disse que se sentia 

lisonjeado pela presença de todos e ofereceu a Comenda ao seu 

Pelotão. Agradeceu a sua família, pela base que tem dado à sua 

vida, aos amigos, aos representantes das comunidades nas quais 

ele atua, e principalmente ao Vereador José Marques de Messias 

pela homenagem concedida. Finalizando seu pronunciamento, 

discorreu sobre as reuniões que tem realizado no distrito de 

Humildes e falou 5da importância do trabalho da PM na referida 

localidade. Logo na sequência, o Presidente desta Casa convidou 

a Vereadora Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio para entregar um 

buquê de flores à esposa do homenageado desta noite, a Sr.ª 

Elisângela Santos de Jesus Vieira. Nada mais havendo, a presente 

Sessão foi encerrada pelo Presidente desta Casa, Vereador José 

Carneiro Rocha e, para constar, eu, Jeany Santos de Carvalho 

Azevedo, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata 

que segue assinada. 

 

 

 

 

 


