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Ata da 3ª Sessão Especial da 

Câmara Municipal de Feira de 

Santana referente à 2ª Etapa, do      

1º Período, da 18ª Legislatura, 

realizada no dia 21 de setembro 

de 2017.                          

 

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e 

dezessete, às nove horas e trinta e um minutos, 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 terceira Sessão Especial 

referente à segunda Etapa, do primeiro Período, da décima oitava 

Legislatura, com o objetivo de COMEMORAR O DIA MUNDIAL DO 

MEIO AMBIENTE, e condecorar com a Medalha do Mérito de Meio 

Ambiente, - Rio Subaé, de acordo com o Decreto Legislativo nº 040/2017, 

oriundo do Projeto de Decreto Legislativo nº 047/2017 e do Requerimento 

nº 120/2017 de autoria da Comissão de Obras, Urbanismo, Infraestrutura 

Municipal, Agricultura e Meio Ambiente, composta pelos vereadores 

Roberto Luís da Silva Tourinho, Gilmar Amorim de Oliveira e Alberto 

Matos Nery, subscrito por diversos parlamentares. A Mesa de Honra desta 

solenidade foi composta, além do segundo Vice-Presidente desta Casa, 

Vereador Marcos Antonio dos Santos Lima, secretário municipal de Meio 

Ambiente, senhor Sérgio Barradas Carneiro, nesta solenidade 

representando o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Ronaldo de 

Carvalho; capitão Luciano Teixeira Moreira, representando o tenente 

coronel Claudio Bouças, comandante do 35º BI; pelo Sr. Paulo Cesar dos 

Santos, Palestrante desta Sessão. Também presentes a esta solenidade 

encontravam-se os vereadores Alberto Nery, Cadmiel Mascarenhas Pereira, 

Fabiano Nascimento de Souza, Gerusa Maria Bastos Sampaio, João dos 

Santos, Roberto Luís da Silva Tourinho. Prosseguindo, foram anunciados 

para compor o Plenário, autoridades e representantes, cujos nomes estão 

listados no roteiro do Cerimonial desta Casa, arquivado em seus Anais. Em 
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seguida, o Presidente em exercício convidou o vereador Roberto Tourinho, 

Presidente da supracitada Comissão, que propôs esta Sessão, para saudar os 

membros da Mesa e demais presentes em nome deste Legislativo, tendo o 

mesmo, após cumprimentar os presentes, saudou os funcionários da 

Secretaria de Meio Ambiente na pessoa da servidora Lucidalva. Em 

seguida lembrou a criação da honraria a ser entregue nesta data. Refletiu 

que há inúmeras instituições e pessoas que trazem não seu âmago a defesa 

do Meio Ambiente e ficam longe dos holofotes. Reconheceu os diversos 

problemas ambientais de Feira de Santana que vão desde a poluição sonora 

à ocupação de áreas de preservação. Ressaltou que a preservação da 

natureza numa cidade em franco desenvolvimento é uma tarefa muito 

difícil. Por isso, a importância da Medalha Rio Subaé de incentivar pessoas 

e instituições a preservar o Meio Ambiente neste Município. Revelou que a 

escolha foi colegiada com os integrantes da Comissão de Meio Ambiente 

desta Casa. Em seguida fez uma breve justificativa da concessão da 

medalha aos homenageados nesta Sessão. Lembrou que um simples litro de 

óleo de soja contamina um milhão de água potável e da iniciativa da coleta 

deste resíduo impedindo que ocorra a poluição. Elogiou a iniciativa do 

palestrante com a criação do projeto Eco Bairro. O segundo Vice-

Presidente, registrou as presenças do ex-prefeito de São Felix, senhor 

Humberto Augusto Rodrigues Alves e a senhora “Liu”. Prosseguindo, o 

segundo Vice-Presidente, solicitou a primeira Secretária, vereadora Gerusa 

Sampaio, que procedesse a leitura do Decreto Legislativo nº 040/2017. Em 

seguida, o segundo Vice-Presidente, vereador Marcos Lima, convidou o Sr. 

Paulo Cesar dos Santos, soteropolitano de origem, com experiência na área 

ambiental tanto na área governamental quanto empresarial, a fazer uso da 

palavra, na condição de palestrante desta Sessão, oportunidade na qual, 

após cumprimentar os presentes, saudou a cidadania e a democracia 

representada pelo poder público. Ressaltou a importância da política como 

representação da sociedade. Na sequência versou sobre a Cultura de Paz e o 

Meio Ambiente. Ressaltou a criação da ONU em 1947 como a maior 

organização criada após a II Guerra Mundial e o fomento que o referido 

organismo dá as questões ambientais. Ressaltou que a Paz deve ser 
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cultivada cotidianamente no respeito a vida, na rejeição da violência, na 

generosidade, ouvir para compreender e respeitar a natureza. Lembrou que 

a violência urbana já matou mais do que as guerras. Ressaltou a 

importância da Educação para a preservação do Meio Ambiente e as 

mudanças de hábitos. Parabenizou a Prefeitura de Feira de Santana pela 

criação da Universidade Aberta do Meio Ambiente. Alertou para as 

mudanças climáticas e as consequências para a vida no planeta Terra. 

Condenou o consumismo e a falta de políticas para resíduos sólidos no 

País. Avivou os compromissos assumidos na Conferência de Paris a 

Agenda 2030. Elogiou a iniciativa do vereador Roberto Tourinho de 

dedicar através de projeto que o mês de setembro seja o da cultura de paz. 

Lembrou que hoje é o Dia Mundial da Paz e Dia da Árvore. Conclamou a 

todos a um minuto de silencia em referência ao Dia Mundial da Paz. 

Finalizou afirmando que o Planeta é sagrado e quer paz. Em seguida foi 

franqueada a palavra ao secretário municipal Sérgio Barradas Carneiro, que 

após saudar os presentes questionou que se perguntar a qualquer pessoa ela 

vai dizer que o Meio Ambiente é importante. Mas, quando se pergunta o 

que tem feito para preservá-lo muitos ficariam sem respostas. Destacou os 

demais homenageados como soldados anônimos da causa ambientalista. 

Ressaltou o profissionalismo da equipe da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente. Destacou a criação da Universidade Aberta do Meio Ambiente, 

sendo a primeira da Bahia e do Norte/Nordeste como multiplicadora de 

agentes de defesa do meio ambiente. Agradeceu ao senhor Paulo Santos 

que sugeriu a iniciativa e ao prefeito municipal de Feira de Santana, José 

Ronaldo de Carvalho. Antecipou que hoje à tarde será inaugurada a sede da 

referida universidade. Revelou que a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente fez a doação de dois decibelímetro já calibrados para a Polícia 

Militar. Disse que o fundo de Meio Ambiente será utilizado para a 

delimitação das lagoas de Feira de Santana. Afirmou que duas lagoas serão 

urbanizadas pela iniciativa privada a exemplo da Lagoa de Berreca. 

Revelou que será criado mais um parque Linear no bairro Papagaio. O 

vereador Marcos Lima registrou a presença do senhor José Maurício na 

Galeria desta Casa. Revelou que hoje serão plantadas árvores frutíferas no 
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Parque da Cidade. Logo após, o segundo Vice-Presidente convidou o 

vereador Roberto Tourinho, para outorgar a Medalha do Mérito de Meio 

Ambiente-Rio Subaé ao secretário Sérgio Barradas Carneiro; a vereadora 

Gerusa Sampaio para entregar a honraria a senhora Josélia dos Santos; o 

parlamentar Roberto Tourinho, ao senhor Paulo Cesar dos Santos; o 

vereador Cadmiel Parreira, ao senhor Germano Silva Araújo; Fabiano 

Nascimento de Souza, ao senhor Humberto Augusto Rodrigues Alves; o 

parlamentar João dos Santos, a senhora Juliana Maria Rios Lopes; a 

vereadora Gerusa Sampaio, ao senhor Antonio Luiz Sampaio Gomes e a 

senhora Elaine Mercês de Assis e o vereador Roberto Tourinho ao senhor 

José Carlos dos Passos Souza. Concluída a outorga, nada mais havendo, o 

segundo Vice-Presidente, vereador Marcos Lima, agradeceu a presença de 

todos, encerrando a presente solenidade. Para constar eu, José Joaquim de 

Oliveira Neto, Técnico Legislativo a disposição do Setor de Redação e 

Atas desta Câmara, lavrei a presente, que segue assinada. 

 


