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Ata da 66ª Sessão Solene da 

Câmara Municipal de Feira 

de Santana, referente à 2ª 

Etapa, do 3º Período, da 18ª 

Legislatura, realizada no dia 

11 de dezembro de 2019.  

 

                         

 

Aos onze dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e 

dezenove, às vinte horas, no Plenário da Câmara Municipal de 

Feira de Santana, situada à Rua Visconde do Rio Branco, nº 122, 

nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a sexagésima sexta 

Sessão Solene, referente à segunda Etapa, do terceiro Período, da 

décima oitava Legislatura, com o objetivo de outorgar o Título de 

Cidadão Feirense aos Doutores Marcelo Rosa Lima e Sandro 

da Silva Nunes e condecorar o Certificado de Empresa 

Cidadã à Faculdade UNEF, atendendo, respectivamente, aos 

Decretos Legislativos nºs 40, 46 e 52/2019, todos de autoria da 

vereadora Cíntia Daltro Machado. A Mesa de Honra desta 

solenidade foi composta, além do Presidente desta Casa, Vereador 

José Carneiro Rocha; pela Secretária Municipal de Saúde, 

Doutora Denise Mascarenhas, nesta Sessão Solene representando 

o Excelentíssimo Prefeito Municipal de Feira de Santana, Doutor 

Colbert Martins da Silva Filho. Na sequência, a Vereadora Gerusa 

Maria Bastos Silva Sampaio conduziu à Mesa de Honra o Doutor 

Marcelo Rosa Lima e sua esposa, a Senhora Milena Rosa, e o 

Doutor Sandro da Silva Nunes e sua esposa, a Senhora Cláudia 

Nunes, além da Senhora Mariana Santana Oliveira Souza, Vice-



  

      

 

Câmara Municipal de Feira de Santana 

Casa da Cidadania 
 

Rua Visconde do Rio Branco,122 

Fone: (75) 33218739 - Fax: (75) 32218718 

Feira de Santana-Bahia 
 

RDS 201966 

Presidente do Grupo Nobre, nesta oportunidade representando a 

Faculdade UNEF. Também presentes a esta solenidade, 

encontravam-se as vereadoras Cíntia Daltro Machado e Gerusa 

Maria Bastos Silva Sampaio, além de demais convidados e 

autoridades presentes ou representadas, cujos nomes estão 

listados no Roteiro do Cerimonial desta Casa e arquivados em 

seus Anais. Na forma regimental, foi ouvida a execução do Hino 

Nacional Brasileiro. Neste momento, o Presidente deste 

Legislativo convidou o Senhor Washington Almeida e sua esposa 

para comporem o Plenário. Em seguida, o Presidente desta Casa, 

Vereador José Carneiro Rocha, concedeu a palavra à parlamentar 

Cíntia Daltro Machado, autora dos Decretos Legislativos nºs 40, 

46 e 52/2019, a qual, após saudar os presentes, saudou o Professor 

Getúlio Bonfim e os coordenadores da UNEF presentes nesta 

Casa da Cidadania, além dos docentes da faculdade mencionada. 

Salientou que fazia parte da história do Grupo Nobre e mencionou 

seus aprendizados ao longo da vida escolar. Discorreu sobre os 

Doutores Marcelo Rosa Lima e Sandro da Silva Nunes, com os 

quais possui um elo de amor, citando que os conhecia há muito 

tempo. Discorreu sobre a trajetória profissional e de vida de 

ambos e enunciou que a concessão do Título de Cidadão Feirense 

representava o amor dos homenageados por Feira de Santana. 

Prosseguiu relatando sobre a experiência dos doutores 

supracitados na área de medicina. Enunciou sobre a importância 

da Faculdade UNEF neste município e destacou que, neste dia, 

estava feliz por conceder à mencionada instituição o Certificado 

de Empresa Cidadã. Declarou que a faculdade supracitada 

funcionava no bairro Capuchinhos, oferecendo alguns cursos, 
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para então apresentar, em dezembro de dois mil e doze, diversas 

inovações. Salientou que a instituição possui múltiplos 

diferenciais e diversos cursos, contando com uma estrutura 

própria para seus setores. Ressaltou que o corpo docente era 

qualificado e conta com inúmeros mestres e doutores em seu 

quadro de colaboradores. Declarou que os cursos ofertados pela 

referida faculdade são de diversas áreas de atuação, salientando 

que está tem inovado, contando com mais de quarenta polos 

educacionais pela Bahia. Destacou outros aspectos relativos à 

infraestrutura da Faculdade UNEF e a maneira como esta garante 

a inclusão. Ao concluir seu discurso, ressaltou que a instituição 

mencionada tem contribuído bastante na educação de Feira de 

Santana. Em seguida, o Presidente desta Casa solicitou que a 

vereadora Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio assumisse a 

Primeira Secretaria, ad hoc, para proceder à leitura dos decretos 

legislativos mencionados e, logo após, convidou a Secretária 

Municipal de Saúde, Doutora Denise Mascarenhas, e a vereadora 

Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio para entregarem as cópias 

dos referidos decretos, respectivamente, aos Doutores Marcelo 

Rosa Lima e Sandro da Silva Nunes, bem como à Faculdade 

UNEF, sendo representada pela Senhora Mariana Santana 

Oliveira Souza, Vice-Presidente do Grupo Nobre. Na sequência, o 

Presidente supracitado solicitou que vereadora Cíntia Daltro 

Machado outorgasse o Título de Cidadão Feirense aos Doutores 

Marcelo Rosa Lima e Sandro da Silva Nunes, e o Certificado de 

Empresa Cidadã à Faculdade UNEF, representada pela Senhora 

Mariana Santana Oliveira Souza. Na sequência, franqueou-se a 

palavra ao Doutor Marcelo Rosa Lima, homenageado desta 
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Sessão, oportunidade na qual discorreu que este dia lhe 

emocionava, pois abrilhantava sua história como médico. 

Agradeceu à sua esposa por ser a pessoa que lhe apoia e ajuda em 

todos os momentos e aos seus filhos, que entendem seu ofício. 

Agradeceu, ainda, a seus progenitores, que sempre lhe 

incentivaram, e a toda a sua família. Mencionou o Doutor 

Washington Almeida, o qual lhe convidou para trabalhar em Feira 

de Santana, e o Hospital Otorrinos, salientando que se dedicou à 

prova de residência na instituição mencionada. Ao concluir seu 

discurso, mencionou sua amizade com a vereadora Cíntia Daltro 

Machado e a família desta, destacando que tinha muito a 

agradecer. Na sequência, a palavra foi concedida ao Doutor 

Sandro da Silva Nunes, o qual agradeceu a todos que estavam 

presentes nesta Casa Legislativa, em especial aos seus familiares 

e à vereadora Cíntia Daltro Machado. Mencionou sua trajetória 

profissional e discorreu sobre o Hospital Bambino e a 

inauguração deste, salientando que as homenagens deste dia 

representavam a consideração e o respeito da sociedade, mas, ao 

mesmo tempo, significava o início de mais atividades em Feira de 

Santana. Logo após, franqueou-se a palavra à representante da 

Faculdade UNEF e Vice-Presidente do Grupo Nobre, Senhora 

Mariana Santana Oliveira Souza, oportunidade na qual disse que, 

neste dia, estava representando seu pai, o qual sempre mostrou 

sua personalidade empreendedora e visionária. Ressaltou sua 

felicidade por estar neste Legislativo e disse que a Faculdade 

UNEF foi adquirida no ano de dois mil e dois, quando estava 

prestes a ser fechada. Declarou que, na nova sede da instituição, 

cresce cada vez mais e mencionou a importância da educação e a 
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nota máxima do Ministério da Educação (MEC) nos cursos desta. 

Agradeceu aos colaboradores das Faculdades UNEF e Nobre e 

expôs sua emoção por este dia. Discorreu que a Faculdade UNEF 

era oriunda deste município e disse que os alunos da instituição se 

tornam excelentes profissionais ao transitarem por todas as áreas. 

Destacou que o centro de educação era de extrema qualidade, 

além der ser reconhecida por todo Brasil. Afirmou que a educação 

tem sido projetada para as pessoas, através da faculdade 

supracitada, de forma correta, atuando nas diversas comunidades 

com inúmeros projetos sociais. Citou que, ao tratar de educação, 

era necessário mencionar o desenvolvimento econômico-social 

deste município. Agradeceu à vereadora Cíntia Daltro Machado e 

discorreu sobre os polos educacionais da UNEF neste estado. Ao 

concluir seu discurso, destacou que o Grupo Nobre prezava pelo 

ensino de qualidade. Neste momento, a vereadora Cíntia Daltro 

Machado foi convidada para entregar buquês de flores, como 

demonstração de apreço desta Casa Legislativa, às Senhoras 

Milena Rosa, Cláudia Nunes e Mariana Souza.  Em seguida, na 

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

Santana, após o quê, nada mais havendo por tratar, o Presidente 

José Carneiro Rocha agradeceu a presença de todos e declarou 

encerrada a presente Sessão. Para constar, eu, Dayana Jones 

Nascimento de Jesus Fontes, Redatora de Debates desta Casa, 

lavrei a presente Ata, que segue assinada.  


