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Ata da 41ª Sessão Solene da 

Câmara Municipal de Feira 

de Santana, referente à 2ª 

Etapa, do 2º Período, da 19ª 

Legislatura, realizada no dia 

19 de novembro de 2022.                           

 

 

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

mil e vinte e dois, às dezenove horas e quarenta e nove 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 quadragésima primeira 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. 

José Marinaldo Mota, de acordo com o Decreto Legislativo nº 

031/2022, de lavra do edil Josse Paulo Pereira Barbosa. A Mesa 

de Honra desta solenidade foi composta, além do segundo Vice-

Presidente desta Casa e autor do decreto que propôs a presente 

Sessão, edil Josse Paulo Pereira Barbosa; pela primeira Secretária 

desta Casa, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira; pelo 

Sr. José Marinaldo Mota, homenageado da presente Sessão, e sua 

esposa, Sra. Carmem Mota; pelo Sr. José Ronaldo de Carvalho, 

ex-Prefeito Municipal de Feira de Santana; pelo Excelentíssimo 

Prefeito Municipal de Anguera, Sr. Mauro Selmo Oliveira Vieira, 

e pelo Presidente da Câmara de Boa Vista do Tupim, Sr. João 

Itajair Alves de Aragão. 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. Vale registrar que os edis 

Ronaldo Almeida Caribé e Pedro Cícero Marcenio Silva também 

estavam presentes nesta Sessão Solene. Após o segundo Vice-



  

      

 

Câmara Municipal de Feira de Santana 

Casa da Cidadania 
 

Rua Visconde do Rio Branco,122 
Fone: (75) 33218739 - Fax: (75) 32218718 

Feira de Santana-Bahia 
 

RDS 202241 

Presidente e autor do Decreto Legislativo nº 031/2022, edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa, declarar aberta a presente Sessão, na 

forma regimental, foi executado o Hino Nacional Brasileiro. 

Neste momento, a primeira Secretária desta Casa, parlamentar 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, assumiu o comando da 

Mesa de Honra. Em seguida, após saudar os presentes, o 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa, na condição de autor do 

Decreto Legislativo nº 031/2022, discorreu, brevemente, sobre a 

sua alegria por conceder o Título de Cidadão Feirense ao Sr. José 

Marinaldo Mota. Comentou sobre a trajetória de vida e o trabalho 

prestado por este em diversos municípios baianos. Afirmou que o 

homenageado desta Sessão muito lutou pelo distrito de Jaguara, 

bem como registrou que os habitantes deste faziam questão de 

enaltecê-lo. Mencionou as muitas ações realizadas pelo Sr. José 

Marinaldo Mota neste município, assim como relatou que o 

referido distrito passou por diversas melhorias nos últimos anos. 

Destacou que o Projeto de Decreto Legislativo que originou o 

Decreto mencionado foi aprovado, oportunamente, por 

unanimidade. Referiu-se ao ex-Prefeito José Ronaldo de 

Carvalho, bem como ao Prefeito Municipal de Anguera, Sr. 

Mauro Vieira, e declarou que estava honrado por ser o autor do 

decreto supracitado. Por fim, congratulou o homenageado da 

noite e aproveitou a oportunidade para agradecê-lo pelos 

benefícios propiciados no distrito de Jaguara. Neste momento, o 

segundo Vice-Presidente desta Casa, edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa, reassumiu o comando da Mesa de Honra. Logo após, 

concedeu-se oportunidade de pronunciamento ao Sr. João Itajair 

Alves de Aragão, Presidente da Câmara de Boa Vista do Tupim, 

o qual discorreu, brevemente, sobre o seu contentamento por estar 

nesta Casa, bem como enalteceu o homenageado da presente 

Sessão Solene. Congratulou Feira de Santana pelo mais novo 

cidadão feirense, Sr. José Marinaldo Mota. Comentou sobre a 

trajetória de vida deste e mencionou algumas ações realizadas 
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pelo homenageado desta noite. Ao concluir seu pronunciamento, 

congratulou o Sr. José Marinaldo Mota. Na sequência, concedeu-

se a palavra ao Sr. José Marinaldo Mota, homenageado da 

presente Sessão, o qual discorreu sobre a sua alegria por estar 

nesta Casa Legislativa. Agradeceu a presença de todos, bem como 

relatou que se sentia honrado por esta homenagem. Comentou, 

brevemente, sobre o trabalho realizado pelo ex-Prefeito José 

Ronaldo de Carvalho, bem como pelo Prefeito Municipal de 

Anguera, Sr. Mauro Vieira. Mencionou algumas pessoas 

presentes no Plenário, assim como agradeceu aos seus familiares 

e amigos. Declarou que ficou emocionado com as palavras 

proferidas pelo edil Josse Paulo Pereira Barbosa anteriormente e 

discorreu sobre a sua trajetória de vida, bem como acerca das 

dificuldades enfrentadas por si ao longo dos anos. Expôs que era 

necessário ter humildade, dedicação e amor ao próximo a fim de 

desenvolver e fortalecer os laços de amizade. Afirmou que apesar 

de não ter pretensões políticas, era um homem politizado e 

compreendia a importância de eleger legítimos representantes do 

povo. Registrou que o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa 

preocupava-se, efetivamente, com o distrito de Jaguara e com os 

cidadãos feirenses. Disse que, durante a pandemia, apoiou seu 

amigo e ex-Prefeito Municipal de Feira de Santana, Sr. José 

Ronaldo de Carvalho, e o candidato deste nas últimas eleições 

municipais. Ressaltou que sempre agia de modo consciente, bem 

como frisou que o referido edil criou um grupo no WhatsApp para 

tratar sobre os problemas que ocorriam no distrito de Jaguara. 

Externou que prezava pela educação e pela união ao salientar que 

era necessário aceitar as diferenças. Agradeceu à sua esposa, Sra. 

Carmem Mota, às suas filhas, genros e neta. Mencionou, ainda, o 

Sr. Paulo Mota e o companheirismo deste, assim como referiu-se 

aos seus demais irmãos ao registrar que alguns destes se 

encontravam no Plenário desta Casa. Ao concluir seu 

pronunciamento, agradeceu ao vereador Josse Paulo Pereira 
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Barbosa pelo Título de Cidadão Feirense que lhe foi destinado. 

Posteriormente, franqueou-se a palavra ao Sr. Joselito Mota, 

irmão do homenageado da presente Sessão, o qual registrou que 

estava feliz ao discorrer, brevemente, sobre a trajetória de sua 

família e o reconhecimento desta pelos diversos serviços 

prestados ao longo dos anos. Citou, ainda, a sua trajetória 

enquanto engenheiro agrônomo e as diversas homenagens que lhe 

foram concedidas. Por fim, salientou que era necessário cultivar a 

esperança, o amor e a fraternidade em um país marcado pela 

desigualdade. Posteriormente, a primeira Secretária desta Casa, 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, fez a leitura do 

Decreto Legislativo nº 031/2022, de autoria do edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa, o qual foi entregue ao homenageado da presente 

Sessão. Logo após, a primeira Secretária desta Casa, vereadora 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira assumiu o comando da 

Mesa de Honra e o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa 

outorgou o Título de Cidadão Feirense ao Sr. José Marinaldo 

Mota. Na sequência, o vereador Pedro Cícero Marcenio Silva 

assumiu o comando da Mesa de Honra e a primeira Secretária, 

parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, entregou um 

buquê de flores, em demonstração de apreço, à Sra. Carmem 

Mota, esposa do homenageado da presente Sessão. Neste 

momento, o segundo Vice-Presidente deste Legislativo reassumiu 

o comando da Mesa de Honra. Em seguida, na forma regimental, 

foi ouvida a execução do Hino a Feira de Santana, após o quê, 

nada mais havendo, o segundo Vice-Presidente desta Casa, 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa, declarou encerrada a 

presente Sessão. Para constar, eu, Dayana Jones Nascimento de 

Jesus Fontes, Redatora de Debates, lavrei a presente Ata, que 

segue assinada. 
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