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Ata da 61ª Sessão Solene da 

Câmara Municipal de Feira 

de Santana, referente à 2ª 

Etapa, do 3º Período, da 18ª 

Legislatura, realizada no dia 

25 de novembro de 2019.                           

 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois 

mil e dezenove, às vinte horas, 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 

sexagésima primeira Sessão Solene, referente à segunda Etapa, do 

terceiro Período, da décima oitava Legislatura, para Comemorar 

o Dia do Técnico em Análises Clínicas e Condecorar com a 

Medalha Olhos D'Água o Senhor Jaime Amorim, atendendo, 

respectivamente, ao Requerimento nº 194/2019 e ao Decreto 

Legislativo nº 68/2019, de autoria respectiva dos Vereadores 

Isaías dos Santos e José Carneiro Rocha. A Mesa de Honra desta 

solenidade foi composta, além do Presidente desta Casa, Vereador 

José Carneiro Rocha, pelo Senhor Paulo Aquino, Chefe de 

Gabinete do Prefeito Municipal e Ex-Vereador desta Casa, nesta 

oportunidade representando o Excelentíssimo Prefeito Municipal 

de Feira de Santana, Doutor Colbert Martins da Silva Filho; pelo 

Senhor Alan Brito, representando o Conselho Regional de 

Farmácia; Senhor Mario Antonio Lima Leal, Biólogo, Técnico 

em Análises Clínicas, Professor e palestrante desta Sessão Solene; 

Senhor Jaime Amorim, homenageado desta Solenidade e a 

Senhora Joselita Amélia do Carmo Amorim, esposa do Senhor 

Jaime Amorim. Também presentes ao Plenário, encontravam-se 

os Vereadores Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio e Isaías dos 

Santos, além dos demais convidados e autoridades presentes ou 
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representadas, cujos nomes encontram-se listados no Roteiro do 

Cerimonial desta Casa, arquivado em seus Anais. Após o 

Presidente desta Casa, Vereador José Carneiro Rocha, declarar 

aberta a presente Sessão, na forma regimental, foi ouvida a 

execução do Hino Nacional Brasileiro, após o quê, o Presidente 

solicitou à Vereadora Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio que 

assumisse a Presidência da presente Sessão Solene, a qual, após 

assumir, concedeu a palavra ao Vereador José Carneiro Rocha, 

autor do Decreto Legislativo nº 68/2019, para saudar o 

homenageado e a todos os presentes, em nome desta Casa 

Legislativa, oportunidade na qual, após cumprimentar a todos, 

disse “O Homenageado de hoje, Jaime Amorim, nasceu em 29 de 

junho de 1938, filho de João Teodoro Bispo e Ana Amorim é o 

filho mais velho de 05 (cinco) irmãos. Nascido no Distrito de 

Humildes, no município de Feira de Santana - BA. Casado com 

Dona Joselita do Carmo Amorim, com quem teve 10 filhos, sendo 

06 homens e 04 mulheres, sustentou a família trabalhando como 

pedreiro, trabalho este que sempre dignificou a vida de Seu Jaime. 

Junto com sua família doou o terreno onde acontecem vários 

eventos esportivos. Jaime começou a trabalhar muito cedo com 12 

anos, na extinta profissão de Aguadeiro. Há 48 anos os filhos de 

Jaime e amigos próximos limparam uma área de 100 metros para 

fazer um campo de futebol, onde hoje é realizado o Campeonato 

Amador do Tomba, a escolinha ABN JR., que é um projeto 

educativo com crianças e jovens de 07 á 15 anos de idade, 

funciona neste local. Vale salientar que a partir de janeiro de 2020 

vai ser dado início ao projeto da Escolinha de Feminino ABN Jr. 

Neste campo, realizamos vários jogos de categoria de base aos 

sábados e domingos pela tarde com categorias de sub 09, sub 11, 

sub 13, sub 15 e sub 17, e agora com a realização do campeonato 

veterano. O campo é sede da copa de bairro realizada pela 

Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Local que hoje é 

conhecido em Feira de Santana e Região como Campo de Jaime, 
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que fica localizado no Sítio Matias, bairro Tomba, Feira de 

Santana – BA. Salientando que na última final o campeonato teve 

a participação de mais de 04 mil pessoas, demonstrando sua 

importância para a área de Despostos do município. Pode-se dizer 

que o esporte no Brasil é uma ferramenta a favor da inclusão 

social e da educação dos jovens em meio a uma sociedade 

violenta e desigual, tendo em vista não apenas que é uma forma 

de ocupar os jovens, como também a viabilidade da construção de 

um futuro promissor seguindo uma carreira como atleta. É 

possível afirmar que a pratica do esporte muda os pensamentos de 

uma pessoa, além de proporcionar maior qualidade de saúde e 

melhor desenvolvimento físico, o esporte também educa, 

ensinando valores éticos de respeito ao próximo. Somado à isso, 

também serve como lazer, um meio de tirar crianças da rua, 

evitando com que as mesmas sejam influenciadas por mentes 

criminosas, diminuindo assim, o contato delas com o meio das 

drogas. Além disso, pode-se ter uma carreira profissional como 

atleta, "Quem não sonhou em ser um jogador de futebol?"  É 

comum ídolos de qualquer modalidade, idolatrados por sua nação, 

causar uma certa influência em jovens, fazendo-os acreditar que 

também podem chegar lá. Isso os dá o vigor de que há 

possibilidade de se ter uma vida melhor. Sendo assim, o esporte 

deve ser usado cada vez mais como estratégia de inclusão e 

educação. Seria viável mais investimento à este meio, tanto no já 

profissional como fonte de inspiração, como nas escolas, 

incentivando a prática. Por toda essa vida dedicada e prestação de 

serviços à sociedade feirense, em se tratando de um homem 

simples e de coração generoso, nada melhor do que o 

reconhecimento desse cidadão por toda sua dedicação e feito 

relacionado a esta cidade, com à concessão da Medalha Olhos 

D’Água. Boa noite!”. Logo em seguida, reassumiu a Presidência 

da presente Sessão Solene e solicitou à Vereadora Gerusa Maria 

Bastos Silva Sampaio, Primeira Secretária, ad hoc, que 
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procedesse à leitura do Decreto Legislativo nº 68/2019, cuja cópia 

foi entregue ao homenageado, Senhor Jaime Amorim, pelo 

Vereador Isaías dos Santos. Em seguida, convidou o Senhor 

Paulo Aquino, Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal, para 

condecorar com a Medalha Olhos D’Água e afixar o broche de 

lapela ao Senhor Jaime Amorim. Na sequência, o Presidente 

concedeu a palavra ao Senhor Jaime Amorim, o qual, 

oportunamente discorreu sobre os fatos que mais marcaram sua 

vida, na cidade de Feira de Santana. Em seguida, o Presidente 

convidou a Vereadora Gerusa Bastos Silva Sampio para entregar 

flores a Senhora Joselita Amélia do Carmo Amorim, como 

demonstração de pareço desta Casa Legislativa. Na sequência, o 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Isaías dos Santos, 

autor do Requerimento nº 194/2019, para saudar os presentes em 

nome desta Casa Legislativa, oportunidade na qual, após 

cumprimentar a todos, destacou a importância dos Técnicos em 

Análises Clínicas. Depois, falou das conquistas alcançadas 

através de seu mandato de vereador e parabenizou as instituições 

que oferecem o curso de Técnico em Análises Clínicas, no 

município de Feira de Santana. Prosseguindo, concedeu a palavra 

ao Senhor Mário Antonio Lima Leal, palestrante desta 

Solenidade, o qual, oportunamente, discorreu sobre a data que 

homenageia os Técnicos em Análises Clínicas e destacou algumas 

especificidades da referida profissão. Também, discursou sobre o 

reconhecimento da profissão, ante os órgãos competentes. Por 

fim, foi exibido um slide, apresentando as áreas de atuação dos 

Técnicos em Análises Clínicas, bem como o histórico do percurso 

da profissão mencionada e sua importância para o dia a dia da 

sociedade. Logo após o discurso, o Presidente convidou o Senhor 

Paulo Aquino, Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal, para 

entregar uma placa ao Senhor Mário Antonio Lima Leal, em 

agradecimento desta Casa, pela excelente palestra proferida. 

Dando continuidade, o Presidente convidou os Vereadores e 
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demais autoridades presentes, para prestarem homenagens aos 

Técnicos em Análises Clínicas homenageados desta Sessão 

Solene, os quais se encontram listados a seguir: Arelucia Costa 

Santos Alvim; Eliene de Almeida Silva; Eliana Ferreira de 

Araújo; Joelma das Virgens Silva Xavier; Núbia Maciel dos 

Santos; Júlio César Santos Purificação; Márcia Michelly Ferreira 

da Silva; Sara Santos de Sousa; Valdilene Santos Souza; Leonice 

Mascarenhas Barreiros Santos; Manoel Luiz Moreira de Almeida; 

Almiro Cerqueira de Amorim; Jucineto Sena de Jesus; Antônio 

Feitosa Neto; Irismar Miranda da Silva; Ivone Lima Guimarães; 

Adriana Silva Sales; Jorge Raimundo Pereira Portela; Camila 

Sobral das Dores e Aldacy da Conceição. Logo depois, na forma 

regimental, foi ouvida a execução do Hino a Feira de Santana, 

após o quê, nada mais havendo, o Presente desta Casa, Vereador 

José Carneiro Rocha, agradeceu a todos pela presença e declarou 

encerrada a presente Sessão. Para constar, eu, Manoel Oliveira de 

Jesus, Redator de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata que 

segue assinada. 

 

 

 

 
 


