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Ata da 12ª Sessão Solene da 

Câmara Municipal de Feira 

de Santana, referente à 1ª 

Etapa, do 1º Período, da 18ª 

Legislatura, realizada no dia 

26 de maio de 2017.                          

 

 

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e 

dezessete, às vinte horas e doze 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 

décima segunda Sessão Solene referente à primeira Etapa, do 

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

outorgar o Título de Cidadão Feirense ao Sr. Juscelino Brito 

de Oliveira, conforme o Decreto Legislativo nº 03/217, oriundo 

do Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2017, de autoria do 

Vereador Luiz Augusto de Jesus. A Mesa de Honra desta Sessão 

foi composta, além do 2° Vice-Presidente desta Casa, Vereador 

Marcos Antonio dos Santos Lima, pelo Sr. Antonio Carlos Borges 

Júnior, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

nesta oportunidade representando o Prefeito Municipal de Feira 

de Santana, Sr. José Ronaldo de Carvalho; excelentíssimo senhor 

Júlio Pinheiro dos Santos Júnior, prefeito de Amargosa; senhor 

Ronaldo Cabral da Anunciação Mercês, vereador do município de 

Amargosa, senhor Juscelino Brito de Oliveira, homenageado 

desta Sessão e senhora Maria Eliene Sampaio Maia Oliveira. 

Também presentes a esta solenidade encontravam-se os 

Vereadores Cadmiel Pereira, Fabiano Nascimento de Souza, 

Gilmar Amorim de Oliveira, José Carneiro Rocha, Luiz Augusto 

de Jesus, Ronaldo Almeida Caribé, Roberto Luís da Silva 
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Tourinho e Alberto Nery. Após declarar aberta esta Sessão, o 2° 

Vice-Presidente, Vereador Marcos Antonio dos Santos Lima, no 

exercício da presidência nesta solenidade, designou uma 

Comissão de Recepção para conduzir à Mesa de Honra desta 

Câmara o Sr. Juscelino Brito de Oliveira, homenageado desta 

Sessão e sua esposa, Sra. Maria Eliene Sampaio Maia Oliveira. 

Dando prosseguimento, foram registradas as presenças de 

familiares do homenageado, bem como de demais autoridades e 

convidados presentes no Plenário. Logo após, na forma 

regimental, foi ouvida a execução do Hino Nacional Brasileiro e 

em seguida, o 2° Vice-Presidente convidou o Vereador Luiz 

Augusto de Jesus para, na condição de autor desta outorga, saudar 

o Sr. Juscelino Brito de Oliveira em nome desta Casa Legislativa, 

tendo o Vereador, após cumprimentar os presentes, feito um breve 

relato biográfico do homenageado, destacando a constituição do 

núcleo familiar, a formação educacional e os primeiros passos no 

mercado de trabalho como atendente de farmácia na cidade de 

Amargosa. Em seguida, enfatizou a escolha de Feira de Santana 

para prosseguir na formação educacional, concluir o Ensino 

Médio e ingressar no curso de Administração de Empresas. Frisou 

o espírito empreendedor do senhor Juscelino Brito de Oliveira ao 

fundar o embrião da rede de Farmácia Brito na garagem de sua 

residência no Conjunto Feira V em 1993 e a superação das 

adversidades com a tenacidade dos empreendedores. Elencou a 

técnica de fidelização dos clientes e a missão de “atender às 

necessidades das pessoas promovendo cuidado e conquistando 

confiança”. Destacou o empenho por uma formação continuada 

buscando cada vez mais qualificação em sua área de atuação. 

Salientou o crescimento da empresa que deixou a garagem da sua 

residência e passou a ocupar um imóvel de destaque no referido 

conjunto. Elencou a tática de expansão ao implantar o serviço de 

tele entrega. Que possibilitou a conquista de mais clientes e 

ampliando o raio de atuação. Enumerou a expansão da rede de 
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Farmácias Brito na avenida João Durval em 2008, conjunto Feira 

IX em 2012 e bairro Centro em 2013, avenida Getúlio Vargas em 

2015 e avenida Maria Quitéria em 2016. Atentou para o fato da 

criação de emprego para a cidade de Feira de Santana. Assinalou 

as palavras do senhor Juscelino Brito de Oliveira destacando que 

“o tempo e as circunstâncias não só fazem parte da nossa vida, 

como também articulam e defendem a direção e o sentido que 

tomamos nela. Cabe a cada um a sua sorte e o dever de empenhar 

esforços para aproveitar as oportunidades que a vida lhe ofereça”. 

Sinalizou o homenageado como sendo pessoa de moral e caráter 

ilibados e de índole irretocável. Desejou sucesso na certeza de que 

o povo feirense reconhece o esforço para superar as barreiras bem 

como sente-se honrado em tê-lo como Cidadão Feirense que 

coopera com o progresso de Feira de Santana.  Razão pela qual 

esta honraria por ele proposta foi aprovada pela unanimidade dos 

vereadores desta Câmara. Concluída a saudação, o 2° Vice-

Presidente desta Câmara, Vereador Marcos Lima, solicitou ao 2º 

Secretário, Vereador Luiz Augusto de Jesus, a leitura do Decreto 

Legislativo que concede o Título de Cidadão Feirense ao 

laureado, cuja cópia lhe foi entregue pelo senhor Antonio Carlos 

Borges Júnior, secretário municipal de Desenvolvimento 

Econômico. Em seguida, o Presidente desta solenidade convidou 

o Vereador Luiz Augusto de Jesus para outorgar o Título de 

Cidadão Feirense ao Sr. Juscelino Brito de Oliveira, que em 

seguida, já na condição de mais novo Cidadão Feirense, após 

saudar os presentes e agradecer a esta Casa, em especial ao Edil 

Luiz Augusto de Jesus pela honraria que lhe foi conferida, 

discorreu sobre a sua caminhada destacando o respeito para com 

todos. Relatou que recém casado migrou em 1993 para Feira de 

Santana e com o objetivo de vencer e empreender montou uma 

Farmácia na garagem de sua residência. Frisou que ainda tem a 

mesma garra e a mesma fibra do início. Lembrou que no início se 

quer tinha os produtos na Farmácia, mas tinha o marketing “boca 
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a boca”. Destacou as ações sociais desenvolvidas pela Farmácia 

Brito, “Pit stop” no qual coloca à disposição da comunidade 

médicos e enfermeiros. Lembrou que sempre desejou morar em 

Feira de Santana. Assinalou que o mercado de Farmácia é muito 

competitivo e requer muito cuidado e determinação. Pois, há a 

previsão da abertura do mercado para grandes empreendimentos 

estrangeiros. Por isso tem a necessidade de crescer, diferenciar e 

fidelizar os clientes. Finalizando agradeceu aos seus 

colaboradores, a sua família e a todos que direta ou indiretamente 

contribuíram para que chegasse até aqui. Prosseguindo, foi 

franqueada a palavra ao excelentíssimo senhor Júlio Pinheiro dos 

Santos Junior, enfatizou que receber um título de cidadão é 

sempre uma honra. Porém torna-se maior por ser de Feira de 

Santana. Afirmou que por ter serviços prestados a esta cidade 

recebeu a presente homenagem. Em seguida, na forma regimental 

foi ouvida a execução do Hino à Feira de Santana e logo após, 

nada mais havendo, o 2° Vice-Presidente desta Câmara, Vereador 

Marcos Lima, 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 Redação 

e Atas deste Legislativo, lavrei esta, que segue assinada. 
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