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Ata da 42ª Sessão Solene da 

Câmara Municipal de Feira 

de Santana referente à 2ª 

Etapa, do 2º Período, da 19ª 

Legislatura, realizada no dia 

1º de dezembro de 2022.                           

 

 

Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e 

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

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

com o objetivo de comemorar o DIA MUNICIPAL DA 

CONSCIÊNCIA EVANGÉLICA, atendendo à Lei nº 3.210, 

bem como ao Requerimento nº 020/2022, de autoria do vereador 

Valdemir da Silva Santos. A Mesa de Honra desta solenidade foi 

composta pelo Vereador Valdemir da Silva Santos, autor do 

Requerimento que propôs esta Sessão; pelo Apóstolo José Ribeiro 

Santana, Presidente da Associação de Missionários, Pastores e 

Evangelistas – AMIPE; pelo ex-Prefeito Municipal de Feira de 

Santana, Sr. José Ronaldo de Carvalho; pelo Deputado Estadual 

José de Arimateia; pelo Pastor Ricardo Francisco de Arruda 

Barbagelata, Presidente da Associação de Ministros Evangélicos 

de Feira de Santana – AME e palestrante desta Sessão; pelo 

Apóstolo Antônio Marcos Macedo Sampaio, Presidente da 

Associação Origem, e pelo Bispo Roque Hudson Calumby 

Mamona, Presidente do Ministério Adulão. Na sequência, foram 

convidados a compor o Plenário os homenageados desta Sessão 

Solene e demais convidados e autoridades presentes ou 

representadas, cujos nomes serão arquivados nos anais do 
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Cerimonial desta Casa Legislativa. Vale registrar que o seguinte 

parlamentar se encontrava nesta Sessão: Petrônio Oliveira Lima. 

Após o Vereador Valdemir da Silva Santos, autor do 

Requerimento que propôs esta homenagem, declarar aberta a 

presente Sessão, na forma regimental, foi ouvida a execução do 

Hino Nacional Brasileiro. Em seguida, o vereador Valdemir da 

Silva Santos expressou a sua alegria pela comemoração do Dia 

Municipal da Consciência Evangélica, bem como agradeceu a 

Deus e a todos os presentes. Saudou, ainda, o edil Petrônio 

Oliveira Lima e o vereador licenciado e Secretário Municipal de 

Serviços Públicos, Sr. Eliziário Ribeiro. Frisou que, nesta Sessão, 

pensou em homenagear aqueles que, diariamente, acompanhavam 

o trabalho dos pastores. Salientou que, por isto, presidentes de 

associações seriam homenageados nesta noite e mencionou a 

atuação destes nas instituições. Por fim, comentou sobre o 

trabalho prestado pelos evangélicos à sociedade. Logo após, o edil 

Valdemir da Silva Santos, autor do Requerimento que propôs esta 

Sessão, convidou a Sra. Rafaela de Santana Lima, levita, para 

cantar um louvor a Deus. Na sequência, concedeu-se a palavra ao 

Pastor José Ribeiro¸ que mencionou trechos bíblicos antes de 

salientar que Deus era poderoso e capaz de realizar milagres. 

Discorreu, brevemente, sobre a sua trajetória de vida ao destacar 

que teve a oportunidade de conhecer o evangelho neste 

município. Declarou que Jesus Cristo transformou a sua vida, 

bem como comentou sobre a sua atuação enquanto pastor. Disse 

que Feira de Santana seria transformada através do evangelho, 

bem como ressaltou a importância da união da Igreja de Cristo. 

Ao concluir seu discurso, disse que a unidade refletia o caráter e a 

glória de Deus. Posteriormente, franqueou-se a palavra ao 

Apóstolo Antônio Marcos Macedo Sampaio, Presidente da 

Associação Origem, o qual discorreu sobre as sete compreensões 

da unidade e ressaltou a importância desta na igreja. Ao concluir 

seu pronunciamento, comentou sobre a necessidade de se 
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comprometer com a oração, bem como externou que os ministros 

não poderiam dar continuidade às condutas pecaminosas, assim 

como deveriam prezar por valores fundamentais para os 

evangélicos. Em seguida, concedeu-se oportunidade de 

pronunciamento ao Pastor Edson reiterou as palavras dos 

oradores que lhe antecederam, bem como abençoou a todos os 

presentes. Logo após, franqueou-se a palavra ao Bispo Roque 

Hudson Calumby Mamona, Presidente do Ministério Adulão, o 

qual discorreu sobre o papel dos evangélicos na sociedade, assim 

como comentou sobre a importância da autoridade e da 

propagação do evangelho de Cristo. Por fim, salientou a 

importância da unidade ao destacar que a presente Sessão era um 

marco na história feirense. Na sequência, concedeu-se 

oportunidade de discurso à Apóstola Mary Ângela Brito Alves, 

Presidente do Conselho Federal de Mulheres Ministras do 

Evangelho e Femininas – COMMFE, que discorreu sobre a 

missão deste e a necessidade de resgatar o ministério masculino 

através da atuação das mulheres. Ao finalizar, mencionou as 

regiões onde o COMMFE atuava ao comentar que a presente 

Sessão concedeu a devida visibilidade a este. Posteriormente, 

franqueou-se a palavra ao Pastor Ricardo Francisco de Arruda 

Barbagelata, Presidente da Associação de Ministros Evangélicos 

de Feira de Santana – AME e palestrante desta Sessão, declarou 

que, atualmente, as pessoas buscavam seus próprios interesses e 

referiu-se aos pronunciamentos feitos pelos oradores que lhe 

antecederam. Comentou sobre o fato de as associações 

evangélicas receberem a homenagem devida na presente Sessão, 

bem como comentou que todos os presentes tinham que superar 

as divisões e separações em meio à Igreja de Cristo. Discorreu 

sobre a importância do amor e do companheirismo antes de 

externar, brevemente, a sua trajetória de vida. Afirmou que Jesus 

Cristo libertava e frisou que os evangélicos estavam na sociedade 

para lutar pelos princípios cristãos. Destacou a relevância de Feira 
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de Santana no cenário nacional, bem como mencionou trechos 

bíblicos ao externar que era necessário confiar em Deus. Em 

seguida, o Deputado Estadual José de Arimateia registrou a sua 

felicidade por conta desta Sessão e congratulou o edil Valdemir 

da Silva Santos, autor do requerimento que propôs esta 

homenagem. Comentou, brevemente, sobre a sua trajetória na 

política e salientou que fazia questão de pregar o evangelho a toda 

a criatura, assim como Deus determinou. Destacou que esteve em 

Israel e, na oportunidade, refletiu acerca das responsabilidades 

dos cristãos. Disse que as pessoas eram abençoadas quando 

ouviam e seguiam a palavra de Deus e externou que era 

necessário propagar o evangelho a fim de alcançar as vidas. Por 

fim, comentou sobre suas vivências na Assembleia Legislativa da 

Bahia – ALBA. Logo após, concedeu-se oportunidade de 

pronunciamento ao ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho, o 

qual destacou a sua alegria por estar nesta Casa, assim como 

congratulou o vereador Valdemir da Silva Santos, autor do 

requerimento que propôs esta Sessão. Referiu-se, ainda, aos 

oradores que lhe antecederam à tribuna e aos pronunciamentos 

destes. Por fim, comentou que a humildade era fundamental para 

a união e citou situações vivenciadas por si ao longo dos anos na 

política. Neste momento, o edil Petrônio Oliveira Lima assumiu o 

comando da Mesa de Honra. Posteriormente, foram concedidos 

certificados alusivos ao Dia Municipal da Consciência Evangélica 

às seguintes pessoas: AMIPE – Associação de Missionários, 

Pastores e Evangelistas: Pastora Anailza Gonçalves de Freitas, 

Pastor Valdir Oliveira de Freitas, Pastora Ligia Bezerra Deiró 

Costa, Evangelista Ademário Pereira dos Santos, Pastor Paulo 

Jorge Oliveira Araújo, Pastor Aluísio Vieira de Magalhães; AME 

– Associação de Ministros Evangélicos de Feira de Santana: 

Pastor Carlos Fernandes Neto, Pastor Gilmar Bezerra da Silva, 

Pastor Ricardo Francisco de Arruda Barbagelata, Diretor de 

Intercessão José Maria da Silva, Pastora Jamyla Matos Costa 



  

      

 

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 202242 

Cedraz, Sr. José Alberto dos Santos Bispo; Associação Origem: 

Pastor Tiago Gernan de Andrade Rêgo, Pastora Monique Correia 

de Andrade, Apóstolo Itamar Alexandre da Silva Melo, Bispa 

Eliana Nogueira Melo, Diaconisa Daniela Costa de Souza Silva, 

Diácono José Antônio Lemos da Silva; Ministério Caverna do 

Adulão: Sr. Deraldo Sena Moreira Passos, Sra. Neuraci Leal 

Barbosa Moreira Passos, Pastor Domicío Lima Oliveira, Pastora 

Rosimeire Reis Teles Oliveira, Pastora Marilene Rodrigues da 

Costa e Pastor Valdir Silva dos Santos; COMMFE: Conselho 

Federal de Mulheres Ministras do Evangelho e Femininas: 

Apóstola Mary Ângela Brito Alves, Bispa Sonete de Jesus Santos, 

Pastora Patrícia Cerqueira de Araújo Pereira, Pastora Elda Gomes 

Batista Santos, Pastora Anaildes Lobo, Pastora Rose Portugal e 

Pastora Eliene dos Santos Brito.  Neste momento, o edil Valdemir 

da Silva Santos reassumiu o comando da Mesa de Honra. Em 

seguida, o Secretário Municipal Eliziário Ribeiro mencionou 

trechos bíblicos e orou a Deus em agradecimento à presente 

Sessão. Logo após, na forma regimental, foi ouvida a execução do 

Hino a Feira de Santana, após o quê, nada mais havendo, o 

vereador Valdemir da Silva Santos declarou encerrada a presente 

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

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

assinada. 

 

 

 

 

 

 
 


