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Ata da 60ª Sessão Solene da 

Câmara Municipal de Feira 

de Santana, referente à 2ª 

Etapa, do 3º Período, da 18ª 

Legislatura, realizada no dia 

20 de novembro de 2019.                           

 

 

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

dezenove, às vinte horas, 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 Sessão 

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

oitava Legislatura, para Comemorar o Dia da Consciência 

Negra e Outorgar o Título de Cidadã Feirense a Senhora 

Valdemira Telma de Jesus – Negra Jhô, atendendo ao 

Requerimento nº 06/2019 e ao Decreto Legislativo nº 64/2019, 

ambos de autoria do Vereador Isaías dos Santos. A Mesa de 

Honra desta solenidade foi composta, além do Primeiro Vice-

Presidente desta Casa, Vereador Alberto Matos Nery, pelo Edson 

Borges, Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, nesta 

oportunidade representando o Excelentíssimo Prefeito Municipal 

de Feira de Santana, Doutor Colbert Martins da Silva Filho; pela 

Senhora Sheyla Klícia Silva da Conceição, Assistente Social, 

Conselheira Estadual da Juventude, integrante da Rede Mulheres 

Negras da Bahia, palestrante desta Sessão Solene; Senhora 

Ivannide Rodrigues Santa Bárbara, Membro do Movimento 

Negro Unificado e do Movimento de Organização de Mulheres 

em Defesa da Cidadania, palestrante desta Solenidade; A Jovem 

Ana Beatriz Mascarenhas Gomes Lima, Membro do Núcleo de 

Cidadania dos Adolescentes (NUCA). Também presentes ao 

Plenário, encontravam-se os Vereadores Gerusa Maria Bastos 
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Silva Sampaio, Isaías dos Santos, Marcos Antonio dos Santos 

Lima e Roberto Luís da Silva Tourinho, além dos demais 

convidados e autoridades presentes ou representadas, cujos nomes 

encontram-se listados no Roteiro do Cerimonial desta Casa, 

arquivado em seus Anais. Após o Primeiro Vice-Presidente desta 

Casa, Vereador Alberto Matos Nery, declarar aberta a presente 

Sessão, na forma regimental, foi ouvida a execução do Hino 

Nacional Brasileiro, após o quê, o Primeiro Vice-Presidente 

convidou o Vereador Isaías dos Santos, autor do Requerimento 

que propôs esta Sessão, para saudar os presentes em nome desta 

Casa Legislativa, oportunidade na qual, após cumprimentar a 

todos, disse  que a consciência negra está sempre na mente das 

pessoas, desejou que jamais o preconceito, o racismo e a maldade 

jamais penetre suas mentes e destacou que todos são iguais 

perante Deus. Depois, salientou que é uma honra, para ele, que é 

negro, estar homenageando a “Negra Jhô”. Após a saudação, o 

Primeiro Vice-Presidente franqueou a palavra à Jovem Beatriz 

Mascarenhas Gomes Lima, a qual, oportunamente, discorreu 

sobre a história dos negros, no Brasil. Logo após, o Primeiro 

Vice-Presidente concedeu a palavra a Senhora Sheyla Klícia Silva 

da Conceição, palestrante desta Sessão Solene, para fazer uso da 

palavra, oportunidade na qual, após cumprimentar os presentes, 

discursou sobre as lutas dos negros, destacando as experiencias de 

algumas mulheres negras que fizeram a diferença na sociedade, 

diante da realidade do racismo, no Brasil. Depois, relatou que 

“Negra Jhô” plantou as sementes de seu império de 

reconhecimento, através de suas traças, de sua resistência. Em 

seguida, o Primeiro Vice-Presidente desta Casa, Vereador Alberto 

Matos Nery, concedeu a palavra a Senhora Ivannide Rodrigues 

Santa Bárbara, também palestrante desta Solenidade, a qual, 

oportunamente, inicialmente, agradeceu as Senhoras Lourdes 

Santana e “Negra Jhô” e destacou que quando o Movimento 

Negro instituiu a data de 20 de novembro, buscou homenagear 
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Zumbi dos Palmares, porém, hoje, essa data tem um fito que vai 

muito mais além. Relatou que a “Negra Jhô” superou a si mesma 

e à sociedade racista e hoje é referência para os negros. Por fim, 

destacou que “Consciência Negra” se faz todos os dias. Na 

sequência, o Primeiro Vice-Presidente desta Casa convidou o 

Vereador Isaías dos Santos para entregar um certificado alusivo 

ao Dia da Consciência Negra à Jovem Ana Beatriz Mascarenhas 

Gomes Lima. Na sequência, convidou o Vereador Roberto Luís 

da Silva Tourinho para entregar uma placa as Senhoras Sheyla 

Klícia Silva da Conceição e Ivannide Rodrigues Santa Bárbara, 

em agradecimento pelas brilhantes palestras proferidas. Depois, o 

Primeiro Vice-Presidente solicitou à vereadora Gerusa Maria 

Bastos Silva Sampaio, Primeira Secretária, ad hoc, que 

procedesse à leitura do Decreto Legislativo de nº 64/2019, cuja 

cópia foi entregue à homenageada, Senhora Valdemira Telma de 

Jesus Sacramento – Negra Jhô. Na sequência, convidou o 

Vereador Isaías dos Santos para outorgar o Título de Cidadã 

Feirense a Senhora Valdemira Telma de Jesus Sacramento – 

Negra Jhô, à qual foi franqueada a palavra, oportunidade na qual, 

após saudar os presentes, a mesma disse que retornar à cidade de 

Feira de Santana para ser homenageada é algo muito honroso. 

Depois, relatou que passou por muitas lutas e destacou que os 

negros são negros todos os dias, pois as lutas são diárias na vida 

de cada negro. Logo depois, na forma regimental, foi ouvida a 

execução do Hino a Feira de Santana, após o quê, nada mais 

havendo, a presente Sessão foi encerrada. Para constar, eu, 

Manoel Oliveira de Jesus, Redator de Debates desta Casa, lavrei a 

presente Ata, que segue assinada. 

 

 

 

 
 


