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Ata da 62ª Sessão Solene da 

Câmara Municipal de Feira 

de Santana, referente à 2ª 

Etapa, do 3º Período, da 18ª 

Legislatura, realizada no dia 

26 de novembro de 2019.                           

 

 

Aos vinte e seis 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 segunda Sessão Solene, referente à segunda Etapa, do 

terceiro Período, da décima oitava Legislatura, para Condecorar 

com a Medalha Olhos D'Água o Senhor Carlos Eduardo 

D´Ávila Melo, atendendo ao Decreto Legislativo nº 69/2019, de 

autoria do Vereador Luiz Augusto de Jesus. A Mesa de Honra 

desta solenidade foi composta, além do Excelentíssimo Vereador 

Luiz Augusto de Jesus, Terceiro Vice-Presidente desta Casa, pelo 

Senhor João Batista de Cerqueira, Ex-Vereador desta Casa 

Legislativa, nesta oportunidade representando o Excelentíssimo 

Prefeito Municipal de Feira de Santana, Doutor Colbert Martins 

da Silva Filho; pelo Senhor Carlos Eduardo D’Ávila Melo, 

homenageado desta Sessão Solene e pela Senhora Priscila Silva, 

noiva do homenageado. Também presentes ao Plenário, 

encontravam-se os Vereadores Cadmiel Mascarenhas Pereira e 

Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio, além dos demais convidados 

e autoridades presentes ou representadas, cujos nomes encontram-

se listados no Roteiro do Cerimonial desta Casa, arquivado em 

seus Anais. Após o Terceiro Vice-Presidente desta Casa, 

Vereador Luiz Augusto de Jesus, declarar aberta a presente 

Sessão, na forma regimental, foi ouvida a execução do Hino 
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Nacional Brasileiro, após o quê, o Terceiro Vice-Presidente 

solicitou ao Vereador Cadmiel Mascarenhas Pereira que 

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

assumir, concedeu a palavra ao Vereador Luiz Augusto de Jesus, 

autor do Decreto Legislativo nº 69/2019, para saudar o 

homenageado e a todos os presentes, em nome desta Casa 

Legislativa, oportunidade na qual, após cumprimentar a todos, 

disse “Hoje estamos reunidos com muita honra e prazer para 

homenagearmos com a Medalha Olhos D’Água o senhor Carlos 

Eduardo D´Ávila Melo, honraria esta concedida a pessoas que 

tenham prestado relevantes serviços em prol da agricultura, meio 

ambiente, urbanismo, saúde e desporto, no âmbito municipal, 

estadual ou federal. O nosso homenageado nasceu na cidade de 

salvador, estado da Bahia no dia 31 de março de 1983, é filho da 

senhora Paula dos Santos D’Ávila e do senhor Leopoldo D’ Ávila 

Melo Filho. Ainda sem competir, Carlos Eduardo iniciou sua 

carreira quando era apenas uma criança, já se revestindo com 

todas as energias de um autêntico atleta, mentalizando as 

características de um verdadeiro competidor, onde veio a se tornar 

anos depois mestre de artes marciais. No entanto, posteriormente, 

iniciou a carreira de fisiculturista onde sua primeira competição já 

veio a ser a nível estadual. Como o próprio nome sugere, 

fisiculturismo é o culto ao corpo, a busca por um físico perfeito. 

Neste esporte não medem a força, o condicionamento físico ou a 

resistência, mas apenas se atentam à beleza estética do mesmo, 

pois ganha o físico que melhor representar uma estátua grega, 

pois a primeira história que se tem informação relacionada ao 

fisiculturismo vem da Grécia. Havia um homem muito forte 

chamado Milton de Crótona. Ele era um atleta olímpico invejado 

pela sua força e músculos. No brasil, a história do fisiculturismo 

iniciou-se no ano de 1963 quando foi fundada em São Paulo a 

Confederação Brasileira de Culturismo pelo doutor Amador Paes 

de Almeida. Já na década de 80, o fisiculturismo brasileiro iniciou 
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sua participação em campeonatos mundiais. Com o passar dos 

anos, o nosso homenageado veio a se tornar técnico, passando 

toda a sua experiência para outros atletas e somando mais 

conquistas, pois chegou a ser campeão baiano estreante, campeão 

baiano, entre vários outros títulos. Diante do agradável momento 

aproveito a oportunidade para agradecer primeiramente a deus por 

esta oportunidade de estar homenageando o nosso amigo Carlos 

Eduardo D’Ávila Melo, aos meus pares por terem votado por 

unanimidade esta honraria, tornando este evento mais iluminado e 

com as bênçãos de divinas. Parabéns Carlos Eduardo! Seu 

excelente trabalho em prol do esporte e da população feirense 

merece destaque, com ações e projetos que dignificam a 

população local e regional. Aqui nesta casa registra-se um dia 

inesquecível para todos nós, pois eu considero ser muito nobre, 

honrosa e ao mesmo tempo prazerosa a missão de um desportista. 

A vida de um fisiculturista não é nada fácil, exige muito gasto de 

energia, força, dedicação, disciplina e muito mais. Além de uma 

rotina marcada por restrições alimentares e treinos pesados 

durante muitas horas do dia, exige também técnica e foco na 

busca por resultados. É uma total renúncia à vida social. O 

fisiculturismo vai além da competição e vitórias em torneios, 

estas são apenas consequências. É algo que quem pratica se sente 

bem fazendo, por proporcionar saúde e qualidade de vida. 

Parabéns Carlos Eduardo por esta honraria, a medalha Olhos 

D’Água, e em especial pelos desafios e superação diária dos 

mesmos! Parabéns pela tamanha força, algo que vai além do 

físico, mas de vontade, foco e dedicação, assim como em uma 

filosofia de vida! Por acreditar que todo esforço vale a pena 

quando se tem um objetivo maior! Que sente falta da vida social, 

mas que reconhece que é necessário abrir mão de muitas coisas 

para alcançar o sucesso no esporte. Para um fisiculturista, a única 

maneira de ser um campeão é passando pelas repetições forçadas, 

tortura e dor. O que o ajuda é pensar essa dor como prazer. A dor 
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o faz crescer. Crescer é o que ele quer. Muito obrigado!”. Após o 

discurso, o Presidente em exercício solicitou à Vereadora Gerusa 

Maria Bastos Silva Sampaio, Primeira Secretária, ad hoc, que 

procedesse à leitura do Decreto Legislativo nº 69/2019, cuja cópia 

foi entregue ao homenageado, Senhor Carlos Eduardo D´Ávila 

Melo, pelo Vereador Luiz Augusto de Jesus, o qual, 

oportunamente, condecorou com a Medalha Olhos D’Água e 

afixou o broche de lapela ao Senhor Carlos Eduardo D´Ávila 

Melo. Na sequência, o Terceiro Vice-Presidente, o Vereador Luiz 

Augusto de Jesus, reassumiu os trabalhos e concedeu a palavra ao 

Senhor Carlos Eduardo D´Ávila Melo, o qual, oportunamente 

discorreu sobre sua trajetória profissional, enquanto fisiculturista, 

e falou, também, da importância da prática de esporte para a 

sociedade e para a vida humana. Em seguida, o Terceiro Vice-

Presidente convidou a Vereadora Gerusa Bastos Silva Sampaio 

para entregar flores a Senhora Priscila Silva, noiva do 

homenageado desta Sessão Solene, como demonstração de pareço 

desta Casa Legislativa. Logo depois, na forma regimental, foi 

ouvida a execução do Hino a Feira de Santana, após o quê, nada 

mais havendo, o Terceiro Vice-Presente desta Casa, Vereador 

Luiz Augusto de Jesus, 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. 

 

 

 

 
 


