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Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às nove 

horas e trinta minutos, 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 segunda Sessão Especial referente à segunda 

Etapa, do segundo Período, da décima oitava Legislatura, com o objetivo 

de Comemorar 1 ano de fundação da Universidade Aberta de Meio 

Ambiente e Cidadania Sustentável/UNAMACS, atendendo ao 

Requerimento nº 110/2018, de autoria do vereador Roberto Luís da Silva 

Tourinho. A Mesa de Honra desta solenidade foi composta pelas seguintes 

autoridades: Excelentíssimo senhor Roberto Luís da Silva Tourinho, 

Presidente desta Sessão; senhor Arsênio José Oliveira, secretário municipal 

de Meio Ambiente, nesta Sessão representando o prefeito municipal de 

Feira de Santana, Dr. Colbert Martins da Silva Filho; tenente Gabriel 

Barbosa de Oliveira, representando o tenente coronel Janilson Campos 

Teixeira, comandante do 35º Batalhão de Infantaria; senhora Elizangela 

Maria de Lucena, gestora da Universidade Aberta do Meio Ambiente e 

Cidadania Sustentável – UNAMACS; senhora Erika Teles Mineiro, gestora 

da UNAMACS e senhor Sérgio Barradas Carneiro, ex-secretário municipal 

de Meio Ambiente e idealizador da UNAMACS. Através de nota, o 

presidente desta Casa Legislativa, vereador José Carneiro Rocha, justificou 

ausência destra solenidade divido a compromisso previamente agendado. 

Prosseguindo foram chamados a compor o Plenário autoridades e 
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representantes cujos nomes ficarão listados no Roteiro do Cerimonial desta 

Casa, arquivado em seus Anais. Em seguida, o Presidente desta Sessão, 

parlamentar Luís Roberto da Silva Tourinho, saudou a todos em nome de 

frei José Monteiro Sobrinho e justificou a ausência do vereador Edvaldo 

Lima neste evento. Prosseguindo, o Presidente desta Sessão citou os artigos 

constitucionais que apresenta o Meio Ambiente como um bem coletivo e 

acessível a todos.  Destacou a importância de preservação do Meio 

Ambiente para gerações futuras. Enfatizou que a UNAMACS é a sétima do 

mundo, a terceira do Brasil e a única do Nordeste. Frisou a luta incessante 

do Poder Público diante do poder econômico para preservar o Meio 

Ambiente. Parabenizou a UNAMACS pela passagem do aniversário. Finda 

a saudação, o vereador Roberto Tourinho concedeu a palavra a senhora 

Erika Teles Mineiro que após saudar a todos agradeceu ao ex-secretário 

municipal de Meio Ambiente, Sérgio Carneiro, pela iniciativa de criar a 

universidade aberta. Prosseguindo exibiu um vídeo apresentando as 

propostas da UNAMACS e referências alusivas ao aniversário da 

instituição. O Presidente desta Sessão registrou a presença da secretária de 

Meio Ambiente de Conceição do Jacuípe, senhora Olívia Brito. 

Prosseguindo foi franqueada a palavra a senhora Elizangela Maria de 

Lucena, após saudar aos presentes agradeceu ao ex-secretário Sérgio 

Carneiro pela implantação da UNAMACS em Feira de Santana. Ressaltou 

que apesar de tão pouco tempo, a instituição já está gerando os seus frutos. 

Acrescentou que técnico Sérgio Aras é um grande incentivador, pois 

quando tudo aparenta está dando errado, eis que ele surge e alenta a alma 

das pessoas. Em seguida usou a palavra o senhor Deodato Peixinho 

enfatizou o caráter aberto da UNAMACS a sua inserção na comunidade 

feirense. Logo após, o senhor Paulo Santos disse que fica emocionado 

quando manifesta-se sobre a criação da UNAMACS. Lembrou da criação 

da Umapaz ao lado de Eduardo Jorge no Parque do Ibirapuera em São 

Paulo e enfatizou a vontade política do então secretário municipal de Meio 

Ambiente para a criação em Feira de Santana a UNAMACS. Na sequência, 

usou a tribuna o senhor Sérgio Aras ressaltou o caráter divino da 
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preservação do Meio Ambiente e revelou sonhar com a eleição do ex-

secretário Sérgio Carneiro para o cargo de deputado federal. Frisou que o 

mais importante não é fazer. É saber que sempre há algo a ser construído. 

Uma nova proposta, uma nova vontade, uma nova demanda a ser posta em 

prática. Em seguida, foi franqueada a palavra ao frei José Monteiro 

Sobrinho enalteceu a criação da UNAMACS. Revelou que apesar dos 

ambientalistas estarem perdendo a paciência, ainda há muita esperança. O 

Presidente desta Sessão, lembrou que quando saiu da Secretaria de Meio 

Ambiente tinha impressão de ter feito muito, porém depois da gestão de 

Sérgio Careiro ficou com a percepção de que fez menos e hoje com 

Arsênio Oliveira tem a convicção de ter feito muito pouco. Logo após, foi 

franqueada a palavra ao secretário municipal de Meio Ambiente, senhor 

Arsênio José Oliveira agradeceu a todos pela criação da UNAMACS 

dentre eles o ex-secretário Sérgio Carneiro e o ex-prefeito José Ronaldo de 

Carvalho assim como ao corpo técnico, aos professores que ministram 

cursos gratuitamente e aos alunos que tem se empenhando em participar 

dos curros oferecidos pela UNAMACS. Prosseguindo, foi franqueada 

palavra ao ex-secretário municipal de Meio Ambiente, senhor Sérgio 

Carneiro, que após saudar a todos disse ser difícil falar depois de brilhantes 

depoimentos sobre a UNAMACS. Entretanto, enalteceu que a cidade 

também tem boas notícias, dentre elas a UNAMACS. Confessou que ficou 

preocupado em manter e avançar além dos feitos da gestão do então 

secretário Roberto Tourinho. Por isso, a proposta de criação da 

universidade aberta formulada por Paulo Santos foi um grande achado. 

Frisou o caráter gratuito da UNAMACS. Citou a felicidade dos 

participantes de um curso voltado para os garis. Destacou as possibilidades 

de ampliação da universidade aberta e a multiplicação econômica para a 

economia local com os alunos advindos de outros municípios. Advogou a 

possibilidade da UNAMACS ter uma sede própria. Agradeceu a todos que 

participaram e participam do projeto da universidade aberta. Entretanto 

frisou que trata-se de uma construção coletiva. Parabenizou o mandato do 

vereador Roberto Tourinho por esta iniciativa e as preocupações com o 
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meio ambiente. Em seguida, o Presidente desta Sessão, anunciou que seria 

entregue uma placa ao ex-secretário Sérgio Carneiro alusiva a criação e ao 

primeiro aniversário da UNAMACS.  Logo após, nada mais havendo por 

tratar, o Presidente desta Sessão, parlamentar Roberto Luís da silva 

Tourinho, após agradecer a presença de todos, declarou encerrada a 

presente Sessão. Para constar eu, José Joaquim de Oliveira Neto, Técnico 

Legislativo à disposição do Setor de Redação e Atas desta Câmara, lavrei a 

presente que segue assinada. 

 


