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Ata da 58ª Sessão Solene da 

Câmara Municipal de Feira 

de Santana, referente à 2ª 

Etapa, do 3º Período, da 18ª 

Legislatura, realizada no dia 

12 de novembro de 2019.                

 

Aos doze dias do mês de novembro, 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, 122, 

nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a quinquagésima oitava 

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

décima oitava Legislatura, com o objetivo de outorgar a 

Comenda Maria Quitéria ao Senhor José Raimundo da 

Paixão, atendendo ao Decreto Legislativo nº 03/2019, de autoria 

do Vereador Marcos Antônio dos Santos Lima. A Mesa de Honra 

desta Sessão foi composta, além do segundo Vice-Presidente 

desta Casa, Vereador Marcos Antônio dos Santos Lima, pelo 

Senhor Paulo Aquino, Secretário Municipal de Governo e Ex-

Vereador desta Casa, nesta oportunidade representando o Prefeito 

de Feira de Santana, Doutor Colbert Martins da Silva Filho. 

Também presentes, encontrava-se a parlamentar Gerusa Maria 

Bastos Silva Sampaio. Na sequência, também foi registrada a 

presença dos demais convidados e autoridades presentes ou 

representados, cujos nomes estão listados no roteiro do 

Cerimonial desta Casa e arquivados em seus Anais. Logo após, o 

segundo Vice-Presidente deste Legislativo solicitou que a 

vereadora Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio conduzisse à Mesa 

de Honra o senhor José Raimundo da Paixão, homenageado desta 

Sessão Solene. Depois de declarar aberta a presente Sessão 

Solene, Em seguida, na forma regimental, foi ouvida a execução 
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do Hino Nacional Brasileiro, após o quê, o segundo Vice-

Presidente desta Casa, Vereador Marcos Antônio dos Santos 

Lima, convidou a vereadora Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio 

assumir a Presidência desta Sessão Solene. Logo após, franqueou-

se a palavra ao Vereador Marcos Antônio dos Santos Lima, autor 

do Projeto que propôs esta Sessão, o qual, após proferir uma 

saudação, disse: “Big Jackson é uma das figuras mais conhecidas 

na Rua Nova, na nossa Feira de Santana. Ao longo dos mais de 

quarenta anos de sua trajetória na arte e nas causas sociais, o 

senhor José Raimundo da Paixão (nome de batismo de Big 

Jackson) se mostrou um bravo lutador no combate às 

desigualdades raciais e sociais. O seu nome artístico veio das suas 

apresentações na TV Itapoan num concurso de dança como 

imitador de Michael Jackson. Mas bem antes disso, o nosso 

homenageado passou por diversas lutas em sua vida pessoal: 

nascido e criado no Barro Vermelho (Rua Nova), foi vendedor de 

picolé, lavador de Carros e enfrentou muitas dificuldades 

financeiras. Não foi fácil para ele! Ainda no âmbito pessoal, o 

nosso homenageado é casado com Sueli da Silva Paixão, teve 10 

filhos e possui mais de uma dezena de netos. A sua aptidão para a 

dança e para a música foi o seu escape para uma vida melhor e foi 

também o pontapé inicial do seu engajamento em projetos sociais. 

Em 1991, a convite de Lourdinha, Big Jackson conheceu Nelson 

Mandela pessoalmente. O que o estimulou a trabalhar ainda mais 

pelas causas sociais. Dois anos depois, em 1993, ele fundou o 

Bloco Afro com o nome de Nelson Mandela com o intuito de 

promover um resgate à cultura afro em Feira de Santana. O bloco 

afro segue, até hoje, sendo uma das grandes paixões de Big 

Jackson e essa instituição o levou a fundar, em 2012, o projeto 

social "Sal da Rua, Menino", que tem ajudado muitas crianças 

carentes e em situação de rua. Finalizo o meu discurso com uma 

frase que sintetiza bem a trajetória de José Raimundo da Paixão, o 

Big Jackson: "numa sociedade racista, não basta não ser racista. É 
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necessário ser antirracista” - Ângela Davis. Parabéns ao 

Comendador Big Jackson! A Rua Nova tem um grande orgulho 

de você! Nem da sua importância na luta pela valorização da 

cultura negra, reconhecemos o brilhantismo da sua atuação. Muito 

obrigado!!!”. Na sequência, o segundo Vice-Presidente desta 

Casa, Vereador Marcos Antônio dos Santos Lima, reassumiu a 

Presidência desta Sessão e solicitou que a vereadora Gerusa Maria 

Bastos Silva Sampaio assumisse a primeira Secretaria, ad hoc, 

para proceder à leitura do Decreto Legislativo nº 03/2019, cuja 

cópia foi entregue ao homenageado pelo Senhor Paulo Aquino, 

Secretário Municipal de Governo e Ex-Vereador desta Casa. Em 

seguida, o segundo Vice-Presidente convidou a vereadora Gerusa 

Maria Bastos Silva Sampaio para assumir o comando desta 

Sessão Solene, pois foi convidado para condecorar a Comenda 

Maria Quitéria e afixar o broche de lapela ao Senhor José 

Raimundo da Paixão. Neste momento, a esposa do homenageado, 

senhora Sueli da Silva Paixão foi convidada a compor a Mesa de 

Honra desta solenidade. Em seguida, o segundo Vice-Presidente 

desta Casa reassumiu o comando da Mesa de Honra e concedeu a 

palavra ao homenageado, que, na oportunidade, após saudar os 

presentes, discorreu que estava grato pela homenagem e disse que 

não pôde trazer as crianças do projeto que coordena devido à falta 

de fardamentos para estes. Mencionou que foi vendedor de picolé 

e guardador de carros, tendo nascido no bairro Rua Nova. 

Salientou as dificuldades que enfrentou juntamente com sua 

família, citando que o ex-Prefeito José Falcão lhe descobriu nas 

ruas, reconhecendo seu talento para a dança, e, a partir disto, o 

contratou para trabalhar em seus comícios. Relatou sua trajetória 

como dançarino, oportunidade na qual pôde mostrar seu talento. 

Relatou que seu desejo era ter uma sede própria para abrigar as 

crianças que fazem parte de seu projeto social. Enunciou que atua 

na profusão da cultura neste município e agradeceu ao edil 

Marcos Antônio dos Santos Lima por ter lhe homenageado ao 
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propor esta Sessão Solene. Na sequência, o segundo Vice-

Presidente convidou a vereadora Gerusa Maria Bastos Silva 

Sampaio para entregar flores como demonstração de apreço desta 

Casa Legislativa à Senhora Sueli da Silva Paixão, esposa do 

homenageado. Por fim, foi anunciada a execução do Hino a Feira 

de Santana. Nada mais havendo, a presente Sessão foi encerrada 

pelo segundo Vice-Presidente desta Casa, Vereador José Carneiro 

Rocha e, para constar, eu, Dayana Jones Nascimento de Jesus 

Fontes, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata, 

que segue assinada.  


