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Ata da 64ª Sessão Solene da 

Câmara Municipal de Feira 

de Santana, referente à 2ª 

Etapa do 3º Período da 18ª 

Legislatura, realizada no dia 

03 de dezembro de 2019.                

 

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 

dezenove, às 20h, 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 quarta Sessão 

Solene, referente à segunda Etapa do terceiro Período da décima 

oitava Legislatura, com o objetivo de outorgar o Título de 

Cidadã Feirense à Senhora Geruza Gomes dos Santos, de 

acordo com o Decreto Legislativo nº 02/2019 de autoria do 

Vereador João dos Santos. A Mesa de Honra desta Sessão foi 

composta, além do Presidente desta Casa, Vereador José Carneiro 

Rocha; Senhor Paulo Aquino, Chefe de Gabinete do Prefeito e 

Ex-Vereador desta Casa, nesta oportunidade representando o 

Excelentíssimo Prefeito de Feira de Santana, Dr. Colbert Martins 

da Silva Filho; Professor Cristiano Lobo, Reitor da UNIFTC de 

Feira de Santana; Doutor Fabrício Rabelo Patury, Promotor de 

Justiça; Senhor Fábio Lucena, Ex-Vereador desta Casa 

Legislativa; Senhora Geruza Gomes dos Santos, homenageada 

desta Sessão Solene e pelo Doutor Darlan Gomes dos Santos. 

Também presentes encontravam-se os vereadores Cíntia Daltro 

Machado, Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio, João dos Santos e 

Robeci da Silva Lima, além dos demais convidados e autoridades 

presentes ou representadas, cujos nomes encontram-se listados no 
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roteiro do Cerimonial desta Casa e arquivados em seus Anais. Em 

seguida, após o Presidente declarar aberta a presente Sessão, na 

forma regimental, foi ouvida a execução do Hino Nacional 

Brasileiro, após o quê, o Presidente desta Casa, vereador José 

Carneiro, convidou o Vereador João dos Santos para, na condição 

de autor do projeto que propôs esta Sessão Solene, proferir uma 

saudação ao homenageado, oportunidade na qual, após 

cumprimentar a todos os presentes, discorreu sobre a importância 

da educação para a sociedade e fez alusão ao papel do Educador e 

Filósofo Paulo Freire. Depois, disse que, mesmo não sendo um 

especialista em educação, ele saberia falar da importância que a 

mesma tem na vida de um ser humano, pois ele sabe a falta que a 

educação faz na vida de uma pessoa. Disse ainda que, em meio às 

exigências que a sociedade impõe, na atualidade, não se pode 

deixar de mencionar e destacar o papel crucial da educação. Em 

seguida, o Presidente desta Casa, Vereador José Carneiro, 

solicitou à Vereadora Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio, 

Primeira Secretária, ad hoc, que procedesse à leitura do Decreto 

Legislativo nº 02/2019, que concede o Título de Cidadã Feirense 

à Senhora Geruza Gomes dos Santos, cuja cópia foi entregue à 

homenageada pelo Vereador Robeci da Silva Lima. Dando 

prosseguimento, o Presidente desta Casa, vereador José Carneiro 

Rocha convidou o Vereador João dos Santos para outorgar o 

Título de Cidadã Feirense à Senhora Geruza Gomes dos Santos, a 

qual, já na condição de nova Cidadã Feirense, após cumprimentar 

a todos os presentes, disse que a função de professor é uma 

atividade magistral e frisou que a educação é o bem maior que 

temos, desde os ensinamentos, com a educação dada pelos pais. 
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Depois, relatou que sempre teve o desejo de tornar-se Cidadã 

Feirense, pois ela é apaixonada pela cidade de Feira de Santana. 

Também, falou sobre a importância da docência e ponderou que 

ensinar e ser educador vai muito mais além da transmissão de 

conhecimento, pois ser educador é ter empatia, é importar-se com 

o outro, dando acesso ao conhecimento, por meio da educação. 

Logo depois, na forma regimental, foi ouvida a execução do Hino 

a Feira de Santana, após o quê, nada mais havendo, o Presidente 

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.  


