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Ata da 68ª 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 20h, 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 oitava Sessão 

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

oitava Legislatura, com o objetivo de outorgar o Título de 

Cidadã Feirense à Senhora Bianca Priscila Deroldo 

Madureira, atendendo ao Decreto Legislativo nº 77/2019, de 

autoria do Vereador Fabiano Nascimento de Souza. A Mesa de 

Honra desta Sessão foi composta, além do primeiro Vice-

Presidente desta Casa, Vereador Alberto Matos Nery; pelo Senhor 

Paulo Aquino, Chefe de Gabinete do Prefeito e Ex-Vereador desta 

Casa, nesta oportunidade representando o Excelentíssimo Prefeito 

de Feira de Santana, Doutor Colbert Martins da Silva Filho e pelo 

Senhor Edson Baptista, Comendador das Artes Culturais, Ator, 

Cerimonialista e Coordenador de Eventos de Beleza. Também 

presentes encontravam-se os vereadores Fabiano Nascimento de 

Souza e Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio, além dos demais 

convidados e autoridades presentes ou representadas, cujos nomes 

encontram-se listados no roteiro do Cerimonial desta Casa e 

arquivados em seus Anais. Na sequência, a vereadora Gerusa 

Maria Bastos Silva Sampaio foi convidada para conduzir à Mesa 
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de Honra a Senhora Bianca Priscila Deraldo Madureira, 

homenageada desta Sessão Solene, e o Senhor Jorge Madureira, 

seu esposo. Em seguida, após o primeiro Vice-Presidente declarar 

aberta a presente Sessão, na forma regimental, foi ouvida a 

execução do Hino Nacional Brasileiro. Na sequência, o primeiro 

Vice-Presidente desta Casa, edil Alberto Matos Nery, convidou o 

Vereador Fabiano Nascimento de Souza para, na condição de 

autor do projeto que propôs esta Sessão Solene, proferir uma 

saudação à homenageada, oportunidade na qual, após 

cumprimentar a todos os presentes, salientou que a homenageada 

ganhara o título de Miss Brasil Plus Size e mencionou a 

diversidade de raças no Brasil. Declarou que a beleza possuía 

diferentes “formas”, destacando que a homenageada representava 

este município, além de transmitir força e coragem para outras 

mulheres. Ao concluir seu discurso, parabenizou o Senhor Edson 

Batista e as outras mulheres que já representaram Feira de 

Santana em concursos de beleza. Em seguida, o primeiro Vice-

Presidente desta Casa, edil Alberto Matos Nery, solicitou à 

Vereadora Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio, Primeira 

Secretária, ad hoc, que procedesse à leitura do Decreto 

Legislativo nº 77/2019, que concede o Título de Cidadã Feirense 

à Senhora Bianca Priscila Deroldo Madureira, cuja cópia foi 

entregue à homenageada pelo Vereador Fabiano Nascimento de 

Souza. Dando prosseguimento, o primeiro Vice-Presidente desta 

Casa, vereador Alberto Matos Nery, convidou a Vereadora 

Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio para outorgar o Título de 

Cidadã Feirense à Senhora Bianca Priscila Deraldo Madureira. 

Em seguida, a Senhora Solange Santos da Silva Souza, esposa do 
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edil Fabiano Nascimento de Souza, entregou um buquê de flores à 

homenageada, a qual, já na condição de nova Cidadã Feirense, 

após cumprimentar a todos os presentes, agradeceu a presença de 

todos e saudou o Senhor Edson Baptista, salientando o quanto 

este tem ajudado no empoderamento de mulheres. Agradeceu a 

todos que lhe apoiaram. Declarou que, atualmente, coordena o 

evento Musa Bahia Plus Size e ressaltou que estava muito feliz 

pela homenagem que lhe foi concedida. Mencionou que nasceu 

em São Paulo e que se orgulhava por morar em Feira de Santana. 

Agradeceu, ainda, à sua filha, que sempre lhe ajuda, ao seu filho, 

e ao seu esposo, o Senhor Jorge Madureira, que a apoio sua 

candidatura ao Miss Bahia Plus Size. Relatou sua felicidade ao ter 

sido eleita a Miss Brasil Plus Size, destacando que as mulheres 

nordestinas eram muito fortes e determinadas. Ao concluir seu 

discurso, declarou amar as mulheres baianas, mencionando que 

quer continuar trabalhando para impulsionar outras mulheres a 

acreditarem em si mesmas. Em seguida, a palavra foi franqueada 

ao Senhor Edson Batista, Comendador das Artes Culturais, Ator, 

Cerimonialista e Coordenador de Eventos de Beleza, o qual, após 

saudar a todos disse que possuía uma longa jornada de serviços 

prestados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. 

Salientou que o labor artístico lhe conduziu há mais de quarenta 

anos a ressignificar padrões e conceder destaque aos “excluídos”. 

Relatou que os padrões de beleza são diversos e que há diversas 

experiências estéticas. Mencionou que estava nesta Casa para 

homenagear a Senhora Bianca Priscila Deroldo Madureira. 

Parabenizou o edil Fabiano Nascimento de Souza por homenagear 

as mulheres em uma iniciativa brilhante. Solicitou permissão para 
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cantar o Hino da Beleza, de autoria da Senhora Maria Augusta. 

Em seguida, os vereadores Fabiano Nascimento de Souza e 

Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio entregaram certificados às 

princesas, rainhas, misses de eventos de beleza e ao Senhor Edson 

Baptista. Logo depois, na forma regimental, foi ouvida a 

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

havendo, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Alberto 

Matos Nery, agradeceu a todos pela presença e declarou 

encerrada a presente Sessão. Para constar, eu, Dayana Jones 

Nascimento de Jesus Fontes, Redatora de Debates desta Casa, 

lavrei a presente Ata, que segue assinada.   


