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Ata da 1ª Sessão Solene da 

Câmara Municipal de Feira 

de Santana, referente à 1ª 

Etapa, do 4º Período, da 18ª 

Legislatura, realizada no dia 

09 de março de 2020.                

 

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às 

20h, no Plenário da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, 

situada à R. Visconde do Rio Branco, 122, nesta cidade, Estado 

da Bahia, realizou-se a primeira Sessão Solene referente à 

primeira Etapa, do quarto Período, da décima oitava Legislatura, 

com o objetivo de comemorar o DIA INTERNACIONAL DA 

MULHER, de acordo com o Requerimento 012/2020, de autoria 

da Mesa Diretiva. A Mesa de Honra desta Sessão foi composta, 

além do Presidente desta Casa, Vereador José Carneiro Rocha, 

pela Doutora Adenilda Martins, primeira Dama do Município, 

nesta oportunidade representando o Excelentíssimo Prefeito 

Municipal, Dr. Colbert Martins da Silva Filho, pelo vereador 

Isaías dos Santos, pelo primeiro  Vice-Presidente desta Casa, edil 

Alberto Matos Nery, e pela Professora Eujaciane dos Santos 

Fonseca, Diretora Pedagógica do Colégio Acesso e palestrante 

desta Sessão. Também presentes encontravam-se os Vereadores 

Aldney Bastos Marques, Antônio Carlos Passos Ataíde, Cadmiel 

Mascarenhas Pereira, Eliziário Ribeiro da Silva, Edvaldo Lima 

dos Santos, Eremita Mota de Araújo, Fabiano Nascimento de 

Souza, Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio, Gilmar Amorim de 

Oliveira, João dos Santos, José Marques de Messias, José 
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Menezes Santa Rosa, Luiz Augusto de Jesus, Isaías dos Santos, 

Luiz Ferreira Dias, Marcos Antônio dos Santos Lima, Robeci da 

Silva Lima, Roberto Luís da Silva Tourinho e Ronaldo Almeida 

Caribé. Prosseguindo, também foram registradas as presenças dos 

demais convidados e autoridades presentes ou representadas no 

Plenário, cujos nomes estão listados no roteiro do Cerimonial 

desta Casa e arquivado em seus Anais. Em seguida, na forma 

regimental, foi ouvida a execução do Hino Nacional Brasileiro, 

após o quê, o Presidente convidou a vereadora Aldney Bastos 

Marques para proferir algumas palavras, oportunidade na qual 

discorreu sobre a importância das mulheres para a sociedade e 

salientou o quanto estas empenham-se nas mais diversas 

atividades. Registrou que as mulheres atuam na transformação das 

vidas, mencionando a sensatez destas e a necessidade de haver 

mais mulheres exercendo cargos políticos. Declarou que as 

mulheres são mais preciosas do que diamantes lapidados e citou a 

trajetória de vida de sua mãe, a homenageando. Destacou, ao 

concluir seu discurso, que a força da mulher prevalece, 

mencionando suas colegas parlamentares e disse desejar que Deus 

continue abençoando todas as mulheres. Neste momento o 

Presidente desta Casa, vereador José Carneiro Rocha, registrou a 

presença da Secretária Municipal Cíntia Daltro Machado nesta 

Sessão. Dando prosseguimento, o Presidente José Carneiro Rocha 

convidou a parlamentar Eremita Mota de Araújo para discursar, 

momento no qual esta registrou que as mulheres têm o privilégio 

de gerar vidas e recitou um poema sobre a força das mulheres. 

Salientou que as mulheres devem ser lembradas a cada dia, 

sobretudo por aqueles que estão sempre por perto. Declarou que 
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as mulheres devem se unir para enfrentar as dificuldades da vida. 

Mencionou, por fim, que as mulheres devem encorajar umas às 

outras. Na sequência, o Presidente deste Legislativo cedeu a 

palavra à vereadora Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio Maria 

Bastos Silva Sampaio, a qual saudou suas colegas parlamentares, 

bem como as homenageadas, salientando que as mulheres devem 

ser corajosas sempre. Declarou estar nesta Sessão mesmo 

adoentada, registrando que as mulheres devem ser empoderadas e 

vencer a si mesmas. Mencionou que as mulheres devem se 

valorizar e se amar. Ressaltou que as mulheres devem entender 

que merecem a felicidade e garantir seu amor próprio. Na 

sequência, a oradora à tribuna solicitou que fosse exibido um 

vídeo em homenagem a todas as mulheres. Registrou, por fim, 

que a expectativa de vida das mulheres é Deus. Neste momento, a 

palavra foi cedida à Doutora Adenilda Martins, primeira Dama do 

Município, nesta oportunidade representando o Excelentíssimo 

Prefeito Municipal, Dr. Colbert Martins da Silva Filho, a qual 

destacou que cada mulher veio a este mundo para desempenhar 

papéis distintos. Salientou ser apaixonada pela vida e que as 

mulheres são a fonte desta. Registrou que não importa a profissão, 

pois cada pessoa tem seu valor. Declarou estar feliz e conhecer 

algumas das homenageadas. Disse que todas as mulheres são 

importantes e estas não devem se contentar com pouco ou achar 

que não podem galgar outros sonhos. Salientou que as mulheres 

devem se valorizar, mencionando a importância da educação para 

o mundo. Expôs, por fim, que todas as mulheres podem ser o que 

desejarem, as parabenizando. Em seguida, o Presidente José 

Carneiro Rocha concedeu a palavra à Professora Eujaciane dos 
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Santos Fonseca, Diretora Pedagógica do Colégio Acesso e 

palestrante desta Sessão, a qual solicitou que fosse exibido um 

vídeo em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e, logo 

após, discorreu que Deus concedeu um dom a cada mulher, 

registrando que, mesmo em meio à tristeza, as mulheres 

conseguem manter a força. Declarou que o dia oito de março é 

marcado pela luta das mulheres, além da batalha contra o 

patriarcado. Salientou que as mulheres têm uma história de luta e 

a rememorou, citando sua trajetória de vida e a das mulheres de 

sua família. Destacou que, no século XXI, as mulheres expõem 

empoderamento, mencionando as vereadoras que representam 

Feira de Santana nesta Casa. Registrou que as mulheres mudam o 

mundo de forma resiliente. Ao finalizar seu discurso, disse que, 

para as mulheres, ainda há dificuldade para exercer algumas 

carreiras, pois enfrentam muitos obstáculos, inclusive a cultura. 

Destacou que, ainda hoje, as mulheres ganham menos do que os 

homens ao exercerem a mesma profissão. Disse que as mulheres 

devem ser mais empoderadas e parabenizou todas as mulheres 

presentes nesta Casa. Finda a palestra, o Presidente convidou a 

Doutora Adenilda Martins, primeira Dama do Município, nesta 

oportunidade representando o Excelentíssimo Prefeito Municipal, 

Dr. Colbert Martins da Silva Filho, para entregar uma placa, 

flores e um certificado em agradecimento pela palestra proferida à 

Professora Eujaciane dos Santos Fonseca. Dando prosseguimento, 

o Presidente José Carneiro Rocha convidou os vereadores 

presentes para prestarem uma homenagem alusiva ao Dia 

Internacional da Mulher às suas respectivas homenageadas, que 

na oportunidade receberam flores e certificados pela passagem da 
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supracitada data, sendo elas as senhoras: Valdira Ferreira 

Francisco (Alberto Matos Nery), Ruberlândia Benigno de Souza 

(Aldney Bastos Marques), Maiza Sandra Ribeiro Macedo Silva 

(Antônio Carlos Passos Ataíde), Renata Martins (Cadmiel 

Mascarenhas Pereira), Eliene Cerqueira dos Reis (homenageada 

da então vereadora Cíntia Daltro Machado, a qual recebeu a 

condecoração do edil Eliziário Ribeiro da Silva), Lucivânia Alves 

da Silva (Eliziário Ribeiro da Silva), Rosecléia Ferreira do 

Rosário Oliveira (Edvaldo Lima dos Santos), Suzane Rosa de 

Cerqueira (Eremita Mota de Araújo), Selma dos Santos Souza 

Brito (Fabiano Nascimento de Souza Nascimento de Souza), 

Edileuza Suely Cardoso Ramos (Gerusa Maria Bastos Silva 

Sampaio Maria Bastos Silva Sampaio), Kênia de Araújo Lasse 

(Gilmar Amorim de Oliveira), Lucibele Bastos Alves Matos e 

Marcia Manuela Magalhães Santos Souza (Isaías dos Santos), 

Francisca da Silva Oliveira (João dos Santos), Cláudia Marques 

de Jesus Figueiredo (José Carneiro Rocha), Suely Correia de 

Jesus Silva (José Marques de Messias), Erlaneide Matos da Silva 

(José Menezes Santa Rosa), Juscélia Figueirêdo da Silva (Luiz 

Augusto de Jesus), Hosana Maria da Silva Nazaré (Luiz Ferreira 

Dias), Dalva Roberta da Silva Neves (Marcos Antônio dos Santos 

Lima), Bárbara Márcia Bacelar Reis da Silva (Robeci da Silva 

Lima), Suzana Oliveira Ferreira Mendes (Roberto Luís da Silva 

Tourinho) e Maria Isabel Rodrigues de Almeida (Ronaldo 

Almeida Caribé). Neste momento, o Presidente desta Casa, 

vereador José Carneiro Rocha desta Casa convidou o edil Antônio 

Carlos Passos Ataíde para entregar, em seu nome, um buquê de 

flores à senhora Damares Rocha, sua esposa. Em seguida, os 
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vereadores Fabiano Nascimento de Souza, Roberto Luís da Silva 

Tourinho e Alberto Matos Nery Matos Nery foram convidados 

para entregarem um buquê de flores, respectivamente, às 

parlamentares Aldney Bastos Marques, Eremita Mota de Araújo e 

Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio. Na sequência, o parlamentar 

Cadmiel Mascarenhas Pereira foi convidado para entregar flores à 

Secretária Municipal Cíntia Daltro Machado, bem como o edil 

Marcos Antônio dos Santos Lima foi convidado para entregar um 

buquê de flores à Doutora Adenilda Martins, primeira Dama do 

Município, nesta oportunidade representando o Excelentíssimo 

Prefeito Municipal, Dr. Colbert Martins da Silva Filho. Neste 

momento, a Senhora Francisca Cardoso Ramos também foi 

homenageada ao receber flores. Registro que o Presidente desta 

Casa, vereador José Carneiro Rocha desta Casa parabenizou o 

edil Cadmiel Mascarenhas Pereira por completar mais um ano de 

vida nesta data. Logo após, na forma regimental, foi ouvida a 

execução do Hino a Feira de Santana. Nada mais havendo, a 

presente Sessão foi encerrada pelo Presidente desta Casa, 

Vereador José Carneiro Rocha, após o mesmo agradecer a 

presença de todos. Para constar, eu, Dayana Jones Nascimento de 

Jesus Fontes, Redatora de Debates desta Câmara, lavrei esta, que 

segue assinada.  

 

 


