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Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 

nove horas e cinquenta e seis 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 terceira Sessão Especial 

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

Legislatura, com o objetivo de discutir os resultados dos trabalhos 

desenvolvidos pela Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, 

Telecomunicação e Cultura Egberto Tavares Costa - FUNTITEC, 

atendendo ao Requerimento nº 142/2019, de autoria do vereador Cadmiel 

Mascarenhas Pereira, subscrito por diversos parlamentares e ao ofício nº 

152/2019, de iniciativa do parlamentar Cadmiel Pereira, indicando o nome 

do diretor presidente da FUNTITEC, senhor Antonio Carlos Daltro Coelho, 

para ser o palestrante desta Sessão. A Mesa de Honra desta Solenidade foi 

composta das seguintes autoridades: excelentíssimo senhor José Carneiro 

Rocha, Presidente desta Casa Legislativa; senhor Antonio Carlos Daltro 

Coelho, diretor presidente da Fundação Municipal de Tecnologia, 

Telecomunicação e Cultura Egberto Costa – FUNTITEC, ex-presidente 

desta Casa; senhora Luluda Barreto, diretora do Teatro Margarida Ribeiro e 

senhor Basílio Fernandez Fernandez, direto de Difusão Científica da 

FUNTITEC do Parque do Saber. Também presentes a esta solenidade 

encontravam-se os vereadores: Cadmiel Mascarenhas Pereira e Gerusa 

Maria Bastos Silva Sampaio. Prosseguindo foram chamados a compor o 

Plenário, demais convidados e autoridades presentes ou representadas e 

pessoas citadas que se encontram na Galeria cujos nomes ficarão listados 
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nos anais do Cerimonial desta Casa. Em seguida, o Vereador José Carneiro 

Rocha, Presidente desta Casa, convidou o Vereador Cadmiel 

Mascarenhas Pereira, autor do Requerimento que propôs esta Sessão, a 

proferir uma saudação em nome deste Legislativo, oportunidade na qual, 

após cumprimentar os presentes destacou a importância da FUNTITEC nos 

seus quatorze anos de existência. Frisou a existência de um celeiro cultural 

em Feira de Santana devido a diversidade de origem populacional. Atentou 

que os museus e biblioteca feirenses são referências na Bahia. Acrescentou 

que a direção da FUNTITEC está em mãos experientes junto com um 

corpo técnico com expertise. Relacionou o Projeto Arte de Viver que 

incluiu o público autista como ações desenvolvidas pela FUNTITEC. 

Aconselhou as pessoas buscarem usufruir dos bens culturais de Feira de 

Santana, sobretudo os que são geridos pela FUNTITEC. Parabenizou o 

corpo técnico da fundação e elogiou as ações do ex-prefeito e do atual 

respectivamente José Ronaldo de Carvalho e Colbert Martins da Silva 

Filho. O primeiro por instituir a fundação e o segundo por valorizar a sua 

continuidade. Destacou a importância de preservação dos patrimônios 

culturais materiais e imateriais de Feira de Santana. Em seguida, 

separadamente, a palavra foi concedida às seguintes personalidades, que 

discorreram sobre o tema: o diretor presidente da FUNTITEC, senhor 

Antonio Carlos Daltro Coelho, que após cumprimentar os presentes 

destacou a carreira parlamentar do vereador José Carneiro Rocha e o 

convite formulado pelo parlamentar Cadmiel Pereira. Lembrou que foi 

colega do saudoso Valdeir Pereira, pai do edil Cadmiel. Disse que está 

comprometido em destacar as ações realizadas nos últimos sete anos na 

FUNTITEC. Mas destacou a criação dos Festivais Gospel e Vozes da 

Terra, o Parque do Saber com seu planetário e o projeto Feira Digital, cuja 

verba foi destinada pelo então deputado federal Colbert Martins da Silva 

Filho. Destacou da sua gestão, o Projeto Arte de Viver que atende a um 

público de cinco mil pessoas. Lembrou que quando assumiu o comando da 

fundação voltou a realizar os festivais. Frisou que o Projeto Feira Digital 

ganhou as praças, as escolas municipais e associações. Assinalou que o link 

do projeto é extensivo a todas as secretarias municipais e inclusive à 
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Câmara Municipal. Destacou a comemoração das efemérides como o Dia 

do Músico. Convidou a todos para participar do lançamento da Faculdade 

de Tecnologia. Revelou que o Museu Parque do Saber é referência regional 

para escolas das redes particular e pública. Confessou que a FUNTITEC 

recebeu grande aporte financeiro do ex-prefeito José Ronaldo e tem 

procurado cumprir a sua grade cultural na possibilidade. Assinalou que o 

maior patrimônio da fundação é a cultura feirense. A exemplo das peças 

teatrais encenadas nos teatros. Destacou o concerto Neojibá realizado pelo 

terceiro ano consecutivo na praça do bairro Cidade Nova.  Antecipou que 

no próximo ano será inaugurado um cinema no Museu de Arte 

Contemporânea. Destacou que o museu é o equipamento cultural que mais 

promove eventos. Frisou a possibilidade de convênio com a UEFS para a 

realização de eventos científicos no Parque do Saber. Assegurou ser a 

FUNTITEC a maior fundação cultural do Norte e Nordeste. Agradeceu a 

oportunidade de voltar a tribuna desta Casa Legislativa e desejou morrer 

servido ao povo feirense. Em seguida, a senhora Luluda Barreto, disse ser 

uma honra participar do corpo técnico da FUNTITEC. Lembrou que 

quando deixou o programa Arte de Viver eram apenas mil e quinhentos 

alunos. Destacou a ação do ex-vereador Renildo Brito pela instituição de 

programas culturais. Apelou para que o Projeto Arte de Viver seja amparado 

por Projeto de Lei. Desejou a continuidade da atual gestão. Na sequência, o 

senhor Basílio Fernandez Fernandez disse ser uma grande responsabilidade 

a difusão científica. Afirmou que o Museu Parque do Saber disponibiliza 

um espaço de ciência aos municípios baianos inclusive a capital Salvador. 

Ressaltou que as visitas são rotineiras, pois os visitantes sempre voltam e 

divulgam as experiências vivenciadas. Enfatizou que a manutenção do 

Planetário não seria possível se não houvesse uma gestão competente e 

defensora da causa pública. Disse que ontem foi realizado evento em 

parceria com a FTC e a Nasa de importância mundial. Revelou está muito 

honrado em compartilhar a sua experiência. Prosseguindo, o Presidente, 

vereador José Carneiro Rocha, convidou o parlamentar Cadmiel Pereira, 

para entregar uma placa à FUNTITEC na pessoa do senhor Antonio Carlos 

Daltro Coelho.  Logo após, nada mais havendo, o Presidente agradeceu a 
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presença de todos e 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 esta, que segue assinada. 
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