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Ata da 67ª Sessão Solene da 

Câmara Municipal de Feira 

de Santana, referente à 2ª 

Etapa, do 3º Período, da 18ª 

Legislatura, realizada no dia 

12 de dezembro  de 2019.                          

 

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 

dezenove, às nove horas e dezoito minutos, 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 sétima Sessão Solene, referente à 

segunda Etapa, do terceiro Período, da décima oitava Legislatura, 

com o objetivo de outorgar o Troféu Arnold Ferreira da Silva 

aos Órgãos e Profissionais de Imprensa eleitos na 117ª 

(centésima décima sétima) Sessão Ordinária realizada no dia 

26 de novembro de 2019, atendendo à Resolução 520/2018. A 

mestre de cerimônia desta Casa, Sra. Kamilla Medeiros, declarou 

aberta a presente reunião e convidou as pessoas que irão compor a 

Mesa de Honra desta Sessão que, além do Presidente desta Casa, 

vereador José Carneiro Rocha, contou com as seguintes 

autoridades: Sr. Valdomiro dos Santos Silva, Secretário 

Municipal de Comunicação, nesta Sessão representando o 

Prefeito Municipal, Dr. Colbert Martins da Silva Filho; Senhora 

Denise Mascarenhas, Secretária Municipal de Saúde; Professora 

Marli Caldas, Diretora Regional do Sindicato dos Jornalistas e 

Exmº Vereador Alberto Matos Nery, membro da Comissão 

Especial de apuração dos votos para a outorga desta honraria. 

Também presentes a esta Sessão, encontravam-se os vereadores 

Aldney Bastos Marques, José Menezes Santa Rosa, Isaías dos 

Santos, Ronaldo Almeida Caribé, Luiz Augusto de Jesus, Robeci 
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da Silva Lima, Roberto Luís da Silva Tourinho, Gilmar Amorim 

de Oliveira, João dos Santos, Cadmiel Mascarenhas Pereira, Luiz 

Ferreira Dias, Fabiano Nascimento de Souza e Gerusa Maria 

Bastos Silva Sampaio. Prosseguindo, foram conduzidos ao 

Plenário os homenageados desta solenidade, Senhora Madalena 

Braga – Repórter de Televisão e representando a TV Subaé; 

Senhor Josse Paulo Pereira Barbosa – Diretor da TV WEB, e 

Repórter de TV Web; Frei José João Monteiro Sobrinho – 

Presidente da Fundação Santo Antônio, representando a Rádio 

Sociedade; Senhor Edicarlos Silva dos Santos – representando a 

Rádio Digital Rádio H1.com e Repórter de Rádio Digital 

homenageado; Senhor Danilo Guerra, Chefe de Redação - 

Representando o Jornal Folha do Estado; Senhor Jair Onofre de 

Souza, representando o site Bahia na Política;  Senhor Wallace 

dos Santos Almeida - Repórter de Jornal; Senhor Framário 

Mendes - Repórter de Rádio e Senhor Anderson Dias Gomes – 

Repórter de site/blog e bem como demais convidados e 

autoridades presentes ou representadas, cujos nomes encontram-

se listados no Roteiro do Cerimonial desta casa, arquivado em 

seus Anais. Logo após, o Presidente José Carneiro suspendeu a 

Sessão por cinco minutos devido a questões pessoais do vice-

Presidente Alberto Nery, vereador que também compõe a Mesa. 

Após a declaração de abertura desta Sessão, foi ouvida, na forma 

regimental a execução do Hino Nacional Brasileiro e, no 

seguimento, o Presidente desta Casa convocou o parlamentar 

Alberto Matos Nery para, na condição de membro da Comissão 

Especial constituída para apurar os votos dos nomes indicados 

para receberem o Troféu Arnold Ferreira da Silva, em nome desta 

Casa, saudar os homenageados e demais presentes. Após 

cumprimentar os presentes, teceu elogios aos homenageados por 

levar a informação à sociedade com transparência, trouxe um 

breve histórico sobre a imprensa e falou sobre a importância do 

papel da mesma na aproximação dos vereadores junto ao povo. 
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Disse ainda que a comunidade ganha ao poder acompanhar o 

trabalho desta Casa Legislativa através dos profissionais da 

imprensa. Por fim, parabenizou a todos os Jornalistas, 

homenageados ou não. Finda a saudação, o Presidente convidou 

os vereadores presentes a procederem à entrega do Troféu 

Arnold Ferreira da Silva aos homenageados, conforme 

sequência abaixo: Jornal  Impresso: Folha do 

Estado/Representado pelo Jornalista Danilo Guerra e TV 

Subaé/Representada pela Jornalista Madalena Braga – Repórter 

da TV Subaé; TV WEB: Caldeirão.com.br/ representada pelo Sr. 

Josse Paulo Pereira Barbosa/Diretor Administrativo; Blog: Bahia 

na Política/Representado pelo Sr. Jair Onofre de Souza; Rádio: 

Sociedade/Representada pelo Frei José João Monteiro Sobrinho, 

Presidente da Fundação Santo Antônio; Rádio Digital: 

H1.com/Representada pelo Sr. Edicarlos Silva dos Santos; 

Repórter de Jornal: Senhor Wallace dos Santos Almeida de 

Sales/Homenageado; Repórter de Rádio: Senhor Framário 

Mendes/Homenageado; Repórter de Rádio Digital: Senhor 

Edicarlos Silva dos Santos/Homenageado; Repórter de 

Televisão: Senhora Madalena Braga/Homenageada; Repórter de 

TV WEB: Senhor Josse Paulo Pereira Barbosa/Homenageado e 

Repórter de site/blog: Senhor Anderson Dias 

Gomes/Homenageado. Logo após, o Presidente concedeu a 

palavra aos homenageados para procederem aos seus 

agradecimentos, sendo eles: Senhora Madalena Braga/Repórter 

de Televisão e representando a TV Subaé, que, após saudar a 

todos os presentes, agradeceu a homenagem recebida, registrou a 

presença do seu esposo e falou que a melhor decisão que tomou 

foi desistir da Biologia para ingressar no Jornalismo. Relatou 

amar a cidade de Feira de Santana e comentou sobre seus anos de 

profissão. Por fim, desejou Feliz Natal a todos. Sr. Josse Paulo 

Pereira Barbosa/Diretor da TV Caldeirão e repórter de TV 

WEB, que, após saudação a todos os presentes, agradeceu aos 
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vereadores pela homenagem recebida, citou nomes de colegas que 

respeita e que também receberam honraria nessa Sessão e trouxe 

um breve histórico sobre a criação da TV Caldeirão. Senhor 

Framário Mendes/Repórter de Rádio, que saudou a todos e 

agradeceu a lembrança do nome dele para esta honraria. Frei José 

João Monteiro Sobrinho/Presidente da Fundação Santo Antonio 

e representante da Rádio Sociedade, que agradeceu a importante 

homenagem recebida e falou sobre a importância dos meios de 

comunicação para evitar o caos na sociedade. Nesse momento, o 

Presidente da Casa registrou a presença do parlamentar Antonio 

Carlos Passos Ataíde na galeria da Câmara. Senhor Edicarlos 

Silva dos Santos/Repórter Rádio Digital, o qual, após saudar a 

todos os presentes, discorreu sobre as ações da Rádio H1.com no 

corrente ano, destacando-se a transmissão do Carnaval. Sr. 

Danilo Guerra/Representando o Jornal Folha do Estado, o qual 

saudou a todos os presentes e em nome do grupo Folha do Estado, 

tributou a Deus toda gratidão. Falou sobre a dificuldade de fazer 

jornalismo, bem como da alegria e compromisso de realizar esse 

trabalho. Por fim, em nome do diretor Humberto Cedraz, 

agradeceu aos vereadores pela homenagem.  Sr. Jair Onofre de 

Souza/Representando o Site Bahia na Política, que após 

cumprimentar a todos os presentes, registrou a sua felicidade com 

a premiação. Lembrou aos vereadores que a vida pública está 

exposta a críticas e elogios, e os mesmos não devem confundir 

com a vida pessoal. Na sequência, o Presidente da Mesa, vereador 

José Carneiro, registrou a presença da liderança do Parque Ipê e 

Cidade Nova, Senhor Roque Carneiro. Sr. Walace dos Santos 

Almeida de Sales/Repórter de Jornal, também saudou a todos os 

presentes e agradeceu aos vereadores o prêmio recebido.  Senhor 

Anderson Dias Gomes/ Repórter de site e blog, que após saudar 

a todos os presentes, registrou o importante trabalho desenvolvido 

pela imprensa, agradeceu a homenagem recebida e desejou um 

bom Natal a todos. Dando prosseguimento, o Presidente José 
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Carneiro Rocha disse a importância do Troféu Imprensa para os 

jornalistas e órgãos da imprensa. Destacou que a vida pública está 

sujeita a críticas e elogios e os vereadores devem se adaptar a esse 

fato. Na sequência, a palavra foi franqueada ao Senhor Valdomiro 

Silva, Secretário Municipal de Comunicação, o qual, após saudar 

os presentes, falou que as dificuldades preparam as pessoas para o 

futuro e exemplificou. Comentou sobre o comprometimento que 

os jornalistas devem ter com a verdade da informação, assim, o 

profissional não deve divulgar a notícia sem averiguar as várias 

versões. Sem demora, na forma regimental, foi ouvida a execução 

do Hino a Feira de Santana, após o que, nada mais havendo, o 

Presidente desta Casa, Vereador José Carneiro Rocha, agradeceu 

a presença de todos, das autoridades presentes ou representadas, 

dos homenageados, da imprensa e declarou encerrada a presente 

Sessão. Para constar, eu, Jeany Santos de Carvalho Azevêdo, 

Redatora de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata, que segue 

assinada. 

 

 


