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Ata da 32ª Sessão Solene da 

Câmara Municipal de Feira 

de Santana, referente à 2ª 

Etapa, do 2º Período, da 19ª 

Legislatura, realizada no dia 

05 de setembro de 2022.                           

 

 

Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e 

vinte e dois, às dezenove horas e cinquenta e seis minutos, 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 trigésima segunda Sessão Solene, referente à 

segunda Etapa, do segundo Período, da décima nona Legislatura, 

com o objetivo de comemorar o DIA NACIONAL DO 

FUTEBOL, atendendo ao Requerimento nº 208/2022, de autoria 

do vereador Valdemir da Silva Santos. A Mesa de Honra desta 

solenidade foi composta, além do Exmo. Vereador Sílvio de 

Oliveira Dias, primeiro Vice-Presidente desta Casa; pelo 

Vereador Valdemir da Silva Santos, proponente desta sessão; pelo 

Sr. Jairo Alfredo Carneiro Filho – Secretário de Esportes, Cultura 

e Lazer; pelo Sr. Emerson da Silva Brito – Diretor de Esportes, da 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Feira de 

Santana; pelo Sr. Juarez Fernandes – Comentarista de Esportes 

Amadores e pelo Sr. Mateus de Oliveira Mônaco Viana, 

Presidente da União de Entidades Esportivas de Feira de Santana 

– UNIEFS. Na sequência, foram convidados a compor o Plenário 

os homenageados da presente Sessão e demais convidados e 

autoridades presentes ou representadas, cujos nomes serão 

arquivados nos anais do Cerimonial desta Casa Legislativa. 

Também presente nesta sessão se encontrava o vereador Petrônio 

Oliveira Lima. Após o vereador Valdemir da Silva Santos 
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declarar aberta a presente Sessão, na forma regimental, foi ouvida 

a execução do Hino Nacional Brasileiro. Na sequência, o edil 

Valdemir da Silva Santos saudou a todos e externou sua alegria 

em propor esta solenidade. Logo após, o comando da Mesa de 

Honra foi transferido para o parlamentar Sílvio de Oliveira Dias, 

primeiro Vice-Presidente desta Casa, o qual saudou os presentes e 

comentou sobre a importância desta sessão em comemoração ao 

dia do futebol, visto que é um esporte muito relevante que muda a 

vida de muitas famílias. Depois, o edil Valdemir da Silva 

Santos, proponente desta sessão, após saudar a Mesa e os 

presentes, externou que no programa do radialista Juarez 

Fernandes foi comentado que sessão com o propósito de 

comemorar o dia do futebol não é comum ocorrer, assim destacou 

que inicialmente seu intuito não era de corrigir essa falta, mas, 

especialmente, de enaltecer esse esporte que é sua paixão. Disse 

que nos finais de semana costuma jogar futebol no bairro 

Baraúnas. Chamou a atenção do poder público para a necessidade 

de investir nas quadras esportivas da cidade, visto que a 

população precisa desse incentivo. Destacou que os 

representantes da prefeitura presentes nesta sessão deveriam 

encaminhar as solicitações ao prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho e agradeceu aos presentes por terem atendido ao seu 

convite. De volta ao comando da Mesa de Honra, o vereador 

Valdemir da Silva Santos franqueou a palavra ao Sr. Emerson 

Brito, Diretor de Esportes, o qual saudou a todos, em especial ao 

ex-jogador “Edinho Jacaré” e sugeriu que a Câmara Municipal e a 

Prefeitura de Feira de Santana promovessem um Simpósio para 

agregar todas as pessoas que participam de esportes nesta cidade. 

Opinou que a classe desportiva é desunida e egoísta porque ainda 

não conseguiu eleger um vereador. Comentou sobre sua atuação 

como Diretor de Esportes da cidade ao destacar as ações que 

promoveu desde que assumiu o cargo. Dando continuidade, a 

palavra foi concedida ao Sr. José Ângelo de Jesus “Ricon”, o 
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qual criticou o fato de poucos vereadores estarem presentes nesta 

sessão, o que, para ele, demonstra falta de compromisso com as 

crianças que esperam conquistar um futuro melhor através do 

esporte. Conclamou os edis a perceberem que o esporte tira vários 

jovens do mundo das drogas e do crime e, desse modo, 

elaborarem projetos que beneficiem as escolinhas de futebol do 

município. Registrou que o esporte está “assassinado” no 

município e questionou se ele não alcançará o esporte sendo 

valorizado. Depois, o Jornalista Juarez Fernandez saudou a 

todos e discorreu que o Sr. “Edinho Jacaré”, campeão brasileiro, 

trouxe muito orgulho para a cidade e desejou que as crianças que 

praticam o futebol consigam estímulo e incentivo para 

continuarem no esporte e conquistarem seus sonhos. Criticou o 

fato deles não conseguirem auxílio na alimentação e vestuários e 

conclamou ao poder público que invista no futebol feirense. 

Posteriormente, o Sr. Joselias da Conceição Pereira “Edinho 

Jacaré”, ex-jogador do Bahia e Campeão Brasileiro de 1988, 

cumprimentou os presentes e destacou que também não teve 

incentivo quando começou a jogar futebol, mas não desistiu do 

seu intento. Desejou que os representantes das escolinhas de 

futebol não desanimem diante das dificuldades. Discorreu sobre 

sua trajetória no futebol, destacando seus triunfos ao longo da 

carreira. Por fim, desejou que o futebol amador feirense 

conseguisse mais apoio. Na sequência, o Sr. Jairo Alfredo 

Carneiro Filho – Secretário de Esportes, Cultura e Lazer, saudou 

a todos, parabenizou o edil Valdemir da Silva Santos e disse que, 

apesar do Brasil ser considerado o país do futebol, este esporte na 

cidade ainda precisa de mais incentivo. Destacou que a secretaria 

que ele dirige fez uma ação de retomada após a pandemia. 

Elogiou o empenho dos Srs. Ricon e Edicarlos. Comentou que o 

prefeito Colbert Martins da Silva Filho está incentivando o 

retorno do esporte e orientou os interessados a elaborarem 

projetos para conseguirem recursos. Externou os eventos que 
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serão realizados em breve e congratulou os jogadores amadores 

presentes na galeria. Neste momento, a palavra foi franqueada ao 

Sr. Mateus de Oliveira Mônaco Viana, Presidente da União de 

Entidades Esportivas de Feira de Santana – UNIEFS, palestrante 

desta sessão, o qual disse que o esporte é uma ferramenta de 

inclusão social. Elogiou os diretores de escolinhas pelo empenho 

empregado na formação dos jovens. Disse que, como gestor 

desportivo, tem o dever de transformar o sonho dos jovens em 

realidade, mas sem o governo e sem as organizações sociais não é 

possível atuar. Comentou sobre o egoísmo que impera nas 

associações, o que dificulta a organização administrativa para 

acessar os projetos. Externou que as associações precisam de uma 

equipe para organizar as questões administrativas e para isso é 

necessário que as mesmas estejam abertas a agregar parcerias. 

Orientou as associações a se organizarem neste sentido para 

conseguirem os recursos necessários. Citou que a comunidade 

respeita o Sr. Edicarlos pois lhe concedeu uma boa votação na 

última eleição. Por fim, comentou sobre a lei que garante 

investimento no esporte e aconselhou aos interessados a deixarem 

de ser “pedintes”, se organizarem administrativamente e 

solicitarem apoio do governo. Depois, o edil Valdemir da Silva 

Santos observou que além do futebol masculino, o feminino não 

recebe nenhum investimento. Registrou que em período eleitoral 

muitos candidatos se aproximam dos desportistas apenas para 

conseguirem votos. Na sequência, o parlamentar Petrônio 

Oliveira Lima congratulou os presentes e teceu comentários 

sobre o futebol amador desta cidade. Logo após, procedeu-se a 

entrega de certificados aos homenageados desta sessão solene, 

conforme listagem a seguir: Sr. José Ângelo de Jesus “Ricon”, 

representante do Projeto Acorda pra Vencer; Sr. Emerson Brito, 

Diretor da União do Desporto da Bahia – UNIBAHIA; Sr. Juarez 

Fernandes – Comentarista de Esportes Amador; Sr. Jairo Carneiro 

Filho – Secretário de Cultura, Esporte e Lazer; Sr. Valdison Braga 
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Cerqueira – Presidente do Time Juventus do bairro viveiros; Sr. 

Joselias da Conceição Pereira “Edinho Jacaré”, Ex-jogador do 

Bahia – Campeão Brasileiro de 1988; Sr. Mateus de Oliveira 

Mônaco Viana, Presidente da União de Entidades Esportivas de 

Feira de Santana – UNIEFS e Sr. Edicarlos Venâncio – Presidente 

da Associação da Comunidade das Baraúnas. Na sequência, foi 

exibido um vídeo em homenagem aos últimos campeões das 

copas de bairros. Posteriormente, na forma regimental, foi ouvida 

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

havendo, o edil Valdemir da Silva Santos declarou encerrada a 

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

Azevêdo, Redatora de Debates, lavrei a presente Ata, que segue 

assinada. 
 


