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Ata da 44ª Sessão Solene da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, 

referente à 2ª Etapa, do 2º Período, da 

19ª Legislatura, realizada no dia 14 de 

dezembro de 2022.                           
 

 
Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 

dezenove horas e trinta 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 quarta 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. Alexandre Ferreira Lima, de acordo com o Decreto Legislativo nº 29/2020, de 

lavra do edil José Carneiro Rocha. A Mesa de Honra desta solenidade foi composta pelo 

vereador José Carneiro Rocha, que propôs a sessão; pelo Sr. Alexandre Ferreira Lima, 

homenageado da presente Sessão e por sua mãe, a Sra. Iza Hirley Ferreira Lima. O 

plenário foi composto por demais convidados e autoridades presentes e representados. 

Em seguida, o autor do Decreto Legislativo nº 29/2020,  na condição de Presidente 

desta solenidade, declarou aberta a presente Sessão e, em seguida, na forma regimental, 

foi executado o Hino Nacional Brasileiro. Em seguida, o Presidente desta Sessão 

procedeu à saudação do homenageado, que segue integralmente: “O que é sentimento 

de pertencimento? O sentimento de pertencimento diz respeito à motivação de viés 

emocional e psicológico que os seres humanos têm para procurar e manter laços sociais 

intrínsecos com o ambiente ao qual estão inseridos e, portanto, passa a desenvolver 

capacidades e habilidades essenciais para o progresso coletivo. É nesse contexto que a 

cidadania honorária se encaixa. Um indivíduo recebe esse título de honraria por ter 

prestado relevantes serviços para o desenvolvimento de um município ou, inclusive, de 

um Estado – isso devido à formação do sentimento de pertencimento dessa pessoa. Um 

exemplo prático dessa conduta é do senhor Alexandre Ferreira Lima, nosso 

homenageado de hoje. Empreendedor e cidadão. Nascido na cidade de São Paulo, o 

senhor Alexandre, 38 anos, possui estreitos laços, políticos e familiares com a Bahia, 

mais especificamente com a vossa cidade, Feira de Santana. Seus avós paternos, tios, 

primos e seu pai são feirenses. Ele é neto de Mana Luiza Gomes Lima, uma mulher, 

professora da rede municipal de ensino, que carregava em si uma forte habilidade e 

marcante característica: a resiliência, com a qual foi possível construir uma linda 

história de vida e superar desafios. Também, neto de Arlindo de Oliveira Lima, um 

fazendeiro engajado socialmente com a política feirense e chegou a ser prefeito do 

município de Riachão do Jacuípe. Seu pai é Arlindo de Oliveira Filho, o filho mais 

velho do casal Maria Luiza e Arlindo. Alexandre teve uma forte influência política de 

seu pai. Em sua juventude participou de um grupo de jovens estudantes, em sua maioria, 

insatisfeitos com a ditadura militar e foi por esse estimulo que pegou o gosto por teses 

políticas e passou a estudar sobre o tema para melhor desenvolver sua argumentação. 
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Além disso, é filho da senhora Iza Hirley Ferreira Lima, uma grande empreendedora 

que dedicou seu trabalho a grandes companhias internacionais. Com essas influências 

familiares, é inquestionável negar: Alexandre Lima possui talento na área comercial. 

Iniciou sua carreira como empreendedor aos 13 anos, quando trabalhou como vendedor 

em uma loja de roupas no final de ano. Em 1993, foi convidado a abrir a primeira loja 

da marca de roupas Hering em São Paulo, e hoje em dia é o maior frequentado do país, 

com lojas em dezoito cidades brasileiras. Em síntese, por construir um aclamado projeto 

de vida, Alexandre dedica a formação de suas habilidades para a educação feirense. O 

seu sentimento de pertencimento com a nossa cidade se deve as possibilidades que Feira 

de Santana proporcionou para a sua carreira. Por prometer honrar o nome da família 

Lima em solo baiano e por essa vida dedicada à prestação de serviços à sociedade 

feirense, nada melhor do que o reconhecimento desse cidadão por toda a sua dedicação 

com a concessão do Título de Cidadão Feirense”. Em seguida, o Presidente desta Sessão 

solicitou a leitura do Decreto Legislativo nº29/2022, cuja cópia foi entregue pela Sr. 

Marcele Rocha. Logo após, a Sra. Cleane Oliveira Carneiro foi convidada a entregar o 

TÍTULO DE CIDADÃO FEIRENSE ao Sr. Alexandre Ferreira Lima. Dando 

continuidade, a palavra foi concedida ao homenageado, o Sr. Alexandre Ferreira Lima, 

o mais novo cidadão feirense que, ao longo do seu pronunciamento, agradeceu a 

honraria concedida pela Câmara Municipal de Feira de Santana e, especialmente, ao 

vereador José Carneiro Rocha, que lhe concedeu tão dígna homenagem. Prosseguindo, 

na forma regimental, foi ouvida a execução do Hino a Feira de Santana e, nada mais 

havendo, o vereador José Carneiro Rocha declarou encerrada a presente Sessão. Para 

constar, eu, Rubem José Seixas Cardoso Filho, Redator de Debates, lavrei a presente 

Ata, que segue assinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 


