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Ata da 5ª Sessão Especial da 

Câmara Municipal de Feira de 

Santana referente à 2ª Etapa, do      

1º Período, da 18ª Legislatura, 

realizada no dia 30 de novembro 

de 2017.                          

 

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, 

às nove horas, no Plenário da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, 

situada à Rua Visconde do Rio Branco, nº 122, nesta cidade, Estado da 

Bahia, realizou-se a quarta Sessão Especial referente à segunda Etapa, do 

primeiro Período, da décima oitava Legislatura, com o objetivo de debater 

o Projeto de Lei 51/2017 – DEZEMBRO VERMELHO, atendendo ao 

Requerimento nº 252/2017, de autoria do vereador Luiz Ferreira Dias. A 

Mesa de Honra desta solenidade foi composta, além da 1ª Secretária desta 

Casa, Vereadora Gerusa Maria Bastos Sampaio, no exercício da 

Presidência nesta Sessão, pela Secretária Municipal de Saúde, Dra. Denise 

Mascarenhas, nesta oportunidade representando o Exmo. Prefeito 

Municipal, Sr. José Ronaldo de Carvalho e pela Sra. Vanessa Sampaio 

Marinho- Coordenadora do Centro de Referência Municipal 

DST/HIV/AIDS. Também presentes a esta solenidade encontravam-se os 

vereadores Cadmiel Mascarenhas Pereira e Gilmar Amorim de Oliveira, 

Isaias dos Santos, João dos Santos, José Marques de Messias, José 

Menezes Santa Rosa, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Marcos 

Antonio dos Santos Lima, Roberto Luís da Silva Tourinho e Ronaldo 

Almeida Caribé. Prosseguindo foram chamados a compor o Plenário, as 

autoridades e representantes cujos nomes ficarão listados nos anais do 

Cerimonial desta Casa da Cidadania. Em seguida, a Presidente em 

exercício desta Sessão, Vereadora Gerusa Sampaio, convidou o Vereador 

Luiz Ferreira Dias, autor do Requerimento 252/2017 para, em nome desta 

Casa saudar os presentes, oportunidade na qual, após cumprimentar a 

todos, discorreu sobre a importância da realização desta Sessão, que em 
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sintonia com o Projeto de Lei 51/2017, que dispõe sobre a realização de 

atividades direcionadas ao enfrentamento do HIV/AIDS, e outras doenças 

sexualmente transmissíveis no Município de Feira de Santana, no mês de 

dezembro, intitulado DEZEMBRO VERMELHO, também objetiva propor 

a realização de ações voltadas para a conscientização, prevenção, 

assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas 

portadoras de DSTs, com especial foco naquelas portadoras do vírus 

HIV/AIDS. Prosseguindo, falou que o Projeto de Lei 51/2017, de sua 

autoria, que em sua elaboração contou com a participação direta e critérios 

dos gestores da área de saúde, educação, serviço social e outras afins. Em 

seguida enfatizou que tal iniciativa propõe atividades a serem 

desenvolvidas em consonância com o Sistema Único de Saúde/SUS, de 

modo integrado com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e, 

fundamentalmente com entidades e instituições do movimento social 

organizado e a Câmara Municipal de Feira de Santana, como forma de 

contribuir para a resposta brasileira à epidemia, incluindo. Acrescentou que 

dentre outras ações previstas inclui a iluminação de prédios públicos com 

luzes de cor vermelha, a promoção de palestras, atividades educativas, 

veiculação de campanhas de mídia e realização de eventos. Concluída a 

saudação, a Presidente em exercício, Vereadora Gerusa Sampaio, concedeu 

a palavra à Sra. Vanessa Sampaio Marinho- Coordenadora do Centro de 

Referência Municipal DST/HIV/AIDS, que após cumprimentar os 

presentes, com o auxílio de “datashow”, discorreu sobre o trabalho 

desenvolvido no Centro de Referência Municipal DST/HIV/AIDS, que 

coordena. Ao longo do seu pronunciamento, relatou os procedimentos 

inicialmente adotados para a realização de testes, bem como as medicações 

ministradas para combater as IST’s, referindo-se também ao IO, profilaxia 

e quites maternidade distribuídos pelo Centro no caso das portadoras 

gestantes, que contam também com todos os serviços de apoio necessários 

para que a sua gravidez transcorra da melhor forma possível. Ao longo do 

seu pronunciamento também apresentou dados obtidos através de pesquisas 

realizadas pelo Ministério da Saúde quanto ao perfil dos portadores do 

vírus HIV/Aids e demais doenças sexualmente transmissíveis, e registrou 
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também os bons resultados apresentados em nosso Município, que no ano 

passado registrou 205 novos casos da doença, e este ano apenas 30, 

demostrando o alcance do trabalho que vem sendo realizado. Em seguida a 

Presidente desta solenidade, Vereadora Gerusa Sampaio concedeu a 

palavra à Sra. Josefa Faria dos Anjos- Presidente da Associação de 

Familiares, Amigos e Pessoas vivendo com HIV e AIDS- Juntos Pela Vida, 

que após cumprimentar os presentes, discorreu sobre a importância de que 

projetos sejam elaborados para garantir melhores condições de vida, 

assistência e prevenção contra as doenças sexualmente transmissíveis. 

Finalizando, lamentou a ausência da grande maioria dos vereadores desta 

Casa. Em seguida também foi convidada a fazer uso da palavra a Secretária 

Municipal de Saúde, Dra. Denise Mascarenhas, cujo pronunciamento, por 

defeito técnico no equipamento, não foi aqui registrado. Em seguida, nada 

mais havendo, a Presidente em exercício, Vereadora Gerusa Sampaio, 

agradeceu a presença de todos e declarou  encerrada a presente Sessão. 

Para constar eu, Verana Neves Porto, Coordenadora do Setor de Redação e 

Atas desta Câmara, lavrei a presente que segue assinada. 

 


