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Ata da 40ª Sessão Solene da 

Câmara Municipal de Feira 

de Santana referente à 2ª 

Etapa do 2º Período da 19ª 

Legislatura, realizada no dia 

23 de novembro de 2022.                           

 

 

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil 

e vinte e dois, às dezenove horas e quarenta e sete minutos, no 

Plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, situada à Rua 

Visconde do Rio Branco, 122, Centro, nesta cidade, Estado da 

Bahia, realizou-se a quadragésima Sessão Solene, referente à 

segunda Etapa, do segundo Período, da décima nona Legislatura, 

com o objetivo de COMEMORAR O DIA MUNICIPAL DA 

CONSCIÊNCIA ROTÁRIA E OUTORGAR A MEDALHA 

DE MÉRITO ROTÁRIO, atendendo, respectivamente, à Lei 

Municipal nº 2.322/2002 e à Resolução nº 412/2003. A Mesa de 

Honra desta solenidade foi composta, além do parlamentar Sílvio 

de Oliveira Dias, primeiro Vice-Presidente desta Casa; pelo Sr. 

Luiz Antônio Macêdo Cruz, Vice-governador do Distrito 4391 

(representando o Governador Cláudio José Ferreira de Lima) e 

pela sua esposa Yara Maria Portugal Lima e Cruz; pela Sra. Anaci 

Bispo Paim, Governadora do Distrito 4391, atual Secretária de 

Educação de Feira de Santana e Líder de Capacitação – 

palestrante desta sessão; pelo Decano Juarez Ribeiro Fernandes 

de Oliveira, representando o Colégio de Governadores e pelo Sr. 

Hugo da Cruz Dórea, Coordenador do Rotary Internacional – 

2019/2021. Na sequência, foram convidados a compor o Plenário 

os homenageados desta Sessão e demais convidados e autoridades 

presentes ou representadas, cujos nomes serão arquivados nos 
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anais do Cerimonial desta Casa Legislativa. Após o edil Sílvio de 

Oliveira Dias declarar aberta a presente Sessão, na forma 

regimental foi apreciada a execução do Hino Nacional Brasileiro. 

Logo após, a palavra foi franqueada ao vereador Sílvio de 

Oliveira Dias, o qual cumprimentou a todos e discorreu na 

íntegra: “‘O Rotary conecta o mundo’. Esse é mais que um lema, 

é uma missão executada por homens, mulheres e jovens que, por 

meio da união entre as famílias, levam para todos aqueles que 

mais necessitam uma mensagem de companheirismo, amparo e 

acolhimento. A solidariedade, visível em todas as ações realizadas 

por essa respeitosa instituição, faz a diferença na transformação e 

na melhoria da qualidade de vida das comunidades assistidas. O 

compromisso com o bem-estar social é adubo para colheita de 

boas sementes. Através de ações e projetos voltados para as mais 

diversas áreas, como educação, saúde, assistência social, 

habitação, cultura, dentre outras, os clubes rotarianos cumprem a 

missão de proporcionar dignidade para os moradores das regiões 

de atuação. Parabenizo essa imensa família pela contribuição para 

erradicação de doenças, como a poliomielite, o fomento à 

educação e o desenvolvimento dos jovens através do incentivo à 

prática de esportes. Ainda sobre os jovens, os princípios 

rotarianos atravessam oceanos e contribuem para formação de 

meninas e meninos, que representam o futuro das ações e 

crescimento dos projetos executados com o objetivo de 

transformar vidas”. Por fim, o edil elogiou a instituição Rotary 

que assim como a Maçonaria se dedica a servir. Na sequência, a 

palavra foi franqueada ao Sr. Luiz Antônio Macêdo Cruz, Vice-

governador do Distrito 4391, o qual saudou os presentes, disse 

que foi designado pelo Sr. Cláudio José Ferreira de Lima para 

representá-lo nesta honrosa homenagem prestada aos rotarianos 

da cidade. Discorreu que o Rotary possui a missão de servir ao 

próximo, difundir a integridade e promover a boa vontade, a paz e 

a compreensão mundial por meio da consolidação das boas 
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relações entre líderes profissionais, empresariais e comunitários.  

Expôs sua satisfação em saber que esta Casa homenageia quem 

faz o bem. Afirmou que o Rotary é a maior organização não 

governamental mundial que aproxima os profissionais de todo 

mundo. Teceu comentários sobre a visão do fundador do Rotary e 

informou que o citado clube já possui 117 anos de existência no 

mundo. Ressaltou o trabalho das mulheres rotarianas, citou a 

quantidade de clubes existentes e frisou a importância de novas 

pessoas integrarem o Clube Rotary. Citou alguns feitos do Clube, 

dando destaque ao trabalho de prevenção à Poliomielite. Destacou 

os trabalhos voluntários que oportunizam aprendizados e lições de 

vida. Por fim, externou que nesta semana o governador Sr. 

Cláudio José Ferreira de Lima está viajando em visita aos clubes 

de outros estados e agradeceu a este Parlamento pela homenagem. 

Posteriormente, o Decano Juarez Ribeiro Fernandes de 

Oliveira, representando o Colégio de Governadores, saudou a 

todos e disse que sempre foi constante nas reuniões do Rotary 

Clube. Teceu comentários sobre o supracitado clube, destacando 

as mudanças que ocorreram desde que adentrou na fundação. Por 

fim, agradeceu a oportunidade de discurso. Logo após, a palavra 

foi concedida ao Sr. Hugo da Cruz Dórea, Governador do 

Rotary Internacional – 2019/2021, que, após saudar os presentes, 

reiterou o agradecimento do Rotary a esta homenagem. Disse que 

o primeiro Clube Rotary desta cidade surgiu há 81 anos, o qual, 

por seu elo agregador, foi responsável por reunir também pessoas 

antagônicas politicamente. Prosseguindo, a Sra. Anaci Bispo 

Paim, Governadora do Distrito 4391, atual Secretária de 

Educação e Líder de Capacitação – Palestrante desta sessão – 

saudou a todos os presentes e elogiou a propositura desta 

solenidade. Depois, iniciou seu discurso questionando o que é ter 

consciência e, em seguida, respondeu que é ter conhecimento. 

Externou que, segundo um poeta, nós somos todos aprendizes! 

Mencionou que não sabemos tudo sobre nada ao informar que é 
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associada ao Rotary Clube – Bahia, mas, apesar disso, não sabe 

tudo sobre o clube, ainda está aprendendo. Disse que a principal 

característica do Rotary é a motivação em servir e que as pessoas 

filiadas a esta instituição desenvolvem esse perfil e substituem o 

desejo individual pelo coletivo. Informou que fazer a indicação de 

um rotariano para integrar o clube é um ato de consciência rotária, 

bem como a ação de aceitar o convite também o é. Disse que o 

rotariano vê o mundo além das aparências, pois consegue 

enxergar as necessidades não ditas. Lembrou a todos que fazer o 

bem faz bem, assim sendo, quem pratica e quem recebe o bem são 

beneficiados por esse ato de humanidade. Frisou que fazer o bem 

é desenvolver uma prática de consciência rotária. Reforçou que 

fazer convite a um amigo que possa contribuir com o clube em 

razão de seus conhecimentos profissionais também é um ato de 

consciência rotária. Destacou que todos os lugares merecem este 

tipo de dedicação, mas cada cidade tem necessidades diferentes, 

assim é importante cada clube sondar quais as urgências a serem 

atendidas em cada local. Depois, discorreu sobre os objetivos da 

consciência rotária, sendo eles o de transmitir um novo conceito 

de consciência, capacitar e motivar as pessoas, meditar sobre a 

conscientização rotária, avaliar como os graus de interesses e 

atuação dos rotarianos estão mudando a realidade e ampliar o 

interesse pelo progresso da instituição. Afirmou que a atitude dos 

rotarianos de se vincular a um projeto revela uma atitude de 

consciência rotária, bem como a receptividade das proposições, a 

forma de enfrentar os desafios, o cumprimento das metas, o 

envolvimento com a motivação e disposição de desenvolver 

projetos relevantes do ponto de vista humanitário e a consideração 

de que existem inúmeras lideranças com perfis distintos. Na 

sequência, citou a frase de Charles Wheeler “Você, como 

presidente de Clube, tem muita responsabilidade e nenhum 

poder” para ressaltar que essa é uma característica importante no 

Clube de Rotary, pois o mesmo não se importa com opções 
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políticas, religiosas, ideologias políticas-partidárias dos seus 

integrantes nem faz diferença entre gênero, o que seria uma ação 

segregadora. Frisou que o Rotary une pessoas em favor de um 

objetivo comum, agrega valores financeiros que viabilizam os 

grandes projetos humanitários, citando, por exemplo, o combate à 

poliomielite. Destacou que a instituição também não tem 

preferência etária ao dizer que há crianças no Rotary Kids, 

adolescentes e jovens, respectivamente, no Interact e no Rotaract 

e adultos e idosos no Rotary Clube. Destacou ainda que para que 

a consciência rotária seja efetivada é importante levar em 

consideração a identificação do papel de cada um no clube, como 

é a atuação de cada pessoa e saber como cada indivíduo se sente 

enquanto rotariano. Mencionou ainda que além de desenvolver a 

prática de consciência rotária, é importante estudar sobre o Clube, 

deixar que os inúmeros talentos evoluam e que as capacidades 

profissionais sejam identificadas e desenvolvidas. Mostrou a 

relevância de cada pessoa ser vetor de integração e do bom 

relacionamento no clube, bem como entender que o Rotary é uma 

grande família com um valor imenso. Após findar o 

pronunciamento da palestrante, o edil Sílvio de Oliveira Dias 

solicitou que o Mestre de Cerimônia, Sr. Paulo Silva, fizesse a 

leitura da Lei nº 2.322/2002, de autoria do ex-vereador desta Casa 

Legislativa, Sr. Antônio Maurício Santana de Carvalho, que criou 

o Dia Municipal da Consciência Rotária. Dando prosseguimento, 

procedeu-se à entrega de flores e das Medalhas de Mérito Rotário 

aos homenageados do Dia Municipal da Consciência Rotária, 

sendo eles: Sr. Adauto Alves Franco, do Rotary Clube de Feira de 

Santana; Sr. Antonier Nunes Rios, do Rotary Club Feira Leste; 

Sra. Maria Gorette Carneiro Cerqueira, do Rotary Club de Feira 

de Santana – Subaé; Sr. Justiniano França, do Rotary Club de 

Feira de Santana – Olhos D’água; Sr. Almério Libório Lopes de 

Noronha, do Rotary Club de Feira de Santana – Novo Horizonte; 

Sra. Manuella Feijó de Souza, do Rotary Club de Feira
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de Santana – Nova Geração; Sra. Ana Souza Lima Moraes, do 

Rotary Club de Feira de Santana – Portal do Sertão; Sra. Maria 

das Graças de Souza Fialho, do Rotary Club de Feira de Santana 

– Princesa do Sertão e Sra. Maria Lígia Machado Lins, da Casa 

da Amizade – Associação de Senhoras de Rotarianos de Feira de 

Santana, a qual foi convidada a falar à tribuna em nome nos 

homenageados, oportunidade em que agradeceu a esta Casa pela 

realização desta solenidade, congratulou os rotarianos e as 

rotarianas pelos trabalhos prestados e enalteceu o papel da mulher 

na sociedade. Em seguida, na forma regimental, foi ouvida a 

execução do Hino à Feira de Santana. Nada mais havendo por 

tratar, o edil Sílvio de Oliveira Dias agradeceu a presença de 

todos e declarou encerrada a presente Sessão. Para constar eu, 

Jeany Santos de Carvalho Azevêdo, Redatora de Debates deste 

Legislativo, lavrei esta Ata, que segue assinada pelos presentes. 

 

 

 

 

 


