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Ata da 33ª Sessão Solene da 

Câmara Municipal de Feira 

de Santana, referente à 2ª 

Etapa, do 2º Período, da 19ª 

Legislatura, realizada no dia 

09 de setembro de 2022.                           

 

 

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e 

dois, às dezenove horas e cinquenta e cinco 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 terceira Sessão Solene, referente à segunda 

Etapa, do segundo Período, da décima nona Legislatura, com o 

objetivo de outorgar o Título de Cidadão Feirense ao Sr. 

Jailson Couto Ribeiro, de acordo com o Decreto Legislativo nº 

020/2022, de lavra do edil Jurandy da Cruz Carvalho.  A Mesa de 

Honra desta solenidade foi composta, além do parlamentar 

Jurandy da Cruz Carvalho, propositor desta Sessão, pelo Sr. 

Jailson Couto Ribeiro, homenageado da presente Sessão; pelo Sr. 

Antônio Maurício Santana de Carvalho, Superintendente da 

Superintendência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor 

– PROCON/FSA, nesta oportunidade representando o 

Excelentíssimo Prefeito Municipal de Feira de Santana, Dr. 

Colbert Martins da Silva Filho; pela Sra. Heldezuite de Farias, 

Promotora de Justiça; pela Sra. Kaellya Leal dos Santos e pelo Sr. 

Genildo Melo, Presidente da Associação Comercial de Feira de 

Santana. Na sequência, foram convidados a compor o Plenário os 

demais convidados e autoridades presentes ou representadas, 

cujos nomes serão arquivados nos anais do Cerimonial desta Casa 

Legislativa. Após o vereador Jurandy da Cruz Carvalho, autor do 

Decreto Legislativo nº 020/2022, declarar aberta a presente 
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Sessão, na forma regimental, foi executado o Hino Nacional 

Brasileiro. Em seguida, após saudar os presentes, o vereador 

Jurandy da Cruz Carvalho, na condição de autor do Decreto 

Legislativo nº 020/2022, discorreu, brevemente, sobre a trajetória 

de vida do homenageado da presente Sessão e registrou que este 

trabalhou arduamente para deixar um legado em Feira de Santana. 

Declarou que o Sr. Jailson Couto Ribeiro, enquanto empresário, 

gerava emprego, renda e desenvolvimento neste município. 

Relatou que, por conta de seus feitos, o referido homenageado 

merecia receber o Título de Cidadão Feirense e salientou que 

tinha muito em comum com o Sr. Jailson Couto Ribeiro, pois 

ambos eram oriundos da zona rural. Por fim, ressaltou que sentia-

se honrado em conceder o referido título ao homenageado desta 

noite. Logo após, concedeu-se oportunidade de pronunciamento 

ao Sr. Antônio Maurício Santana de Carvalho, 

Superintendente da Superintendência Municipal de Proteção e 

Defesa do Consumidor – PROCON/FSA, que declarou que estava 

nesta Casa para prestar uma singela homenagem ao Sr. Jailson 

Couto Ribeiro ao salientar que este era merecedor por conta do 

trabalho prestado neste município. Comentou, brevemente, sobre 

a sua trajetória no período em que foi vereador deste Parlamento e 

deu continuidade ao seu pronunciamento ao enaltecer o 

homenageado da presente Sessão. Congratulou, ainda, o edil 

Jurandy da Cruz Carvalho, autor do Decreto Legislativo que 

propôs a presente Sessão Solene. Ao concluir seu 

pronunciamento, agradeceu pela oportunidade de tecer breves 

comentários acerca do Sr. Jailson Couto Ribeiro. Na sequência, 

concedeu-se oportunidade de discurso ao Sr. Genildo Melo, 

Presidente da Associação Comercial de Feira de Santana, que 

destacou que a presente homenagem era justa por conta da 

história, do trabalho e do legado do Sr. Jailson Couto Ribeiro, que 

muito contribuiu ao gerar emprego e renda em Feira de Santana. 

Discorreu, brevemente, sobre a trajetória do homenageado da 
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presente Sessão. Por fim, desejou a todos uma excelente noite. 

Em seguida, franqueou-se a palavra ao Sr. Valter Vieira, 

radialista, que, na oportunidade, enalteceu o homenageado da 

presente Sessão Solene ao destacar que este impulsionava a 

geração de emprego e renda neste município. Posteriormente, o 

vereador Jurandy da Cruz Carvalho agradeceu a todos pela 

presença. Posteriormente, o Mestre de Cerimônias desta Casa, Sr. 

Marcos Valentim, fez a leitura do Decreto Legislativo nº 

020/2022, de autoria do edil Jurandy da Cruz Carvalho, o qual foi 

entregue ao homenageado da presente Sessão. Logo após, o 

vereador Jurandy da Cruz Carvalho outorgou o Título de Cidadão 

Feirense ao Sr. Jailson Couto Ribeiro. Na sequência, a Sra. Zenite 

Souza Couto, mãe do Sr. Jailson Couto Ribeiro, recebeu um 

buquê de flores em demonstração de apreço. Na sequência, 

concedeu-se a palavra ao Sr. Jailson Couto Ribeiro, que, na 

condição de novo cidadão feirense e homenageado da presente 

Sessão, agradeceu, primeiramente, a Deus e, em seguida, ao 

parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho, propositor da presente 

Sessão, Destacou que a pessoa mais importante da sua vida era a 

Sra. Zenite Souza Couto, sua mãe, e comentou sobre a sua 

trajetória de vida, Salientou que nasceu na zona rural e que, ao 

longo da vida, enfrentou diversas dificuldades. Relatou que 

sempre acreditou que prosperaria e que seria abençoado por Deus, 

de modo que, aos dezoito anos, decidiu ir para a zona urbana a 

fim de trabalhar e lutar por um futuro melhor. Enalteceu a Sra. 

Kaellya Leal dos Santos, sua esposa, bem como seus filhos ao 

salientar que estes eram importantíssimos em sua vida. Afirmou 

que, ao longo de sua trajetória profissional, recebeu prêmios e foi 

homenageado, e salientou seu orgulho em ser brasileiro. Externou 

que sempre sonhou em receber o Título de Cidadão Feirense, pois 

construiu uma linda história neste município. Por fim, agradeceu 

ao Sr. Matheus Carvalho. Na sequência, na forma regimental, foi 

ouvida a execução do Hino a Feira de Santana, após o quê, nada 
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mais havendo, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho declarou 

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

Nascimento de Jesus Fontes, Redatora de Debates, lavrei a 

presente Ata, que segue assinada. 


