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Ata da 45ª Sessão Solene da 

Câmara Municipal de Feira 

de Santana, referente à 2ª 

Etapa, do 2º Período, da 19ª 

Legislatura, realizada no dia 

15 de dezembro de 2022.                           

 

 

Aos quinze dias do mês de dezembro 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 quadragésima quinta Sessão Solene, referente à 

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

com o objetivo de outorgar a o Título de Cidadã Feirense à Sra. 

Edna Maria Amorim de Queiroz e condecorar com a 

Comenda Maria Quitéria a Sra. Mary Diva Portugal 

Makhoul, de acordo, respectivamente, com os Decretos 

Legislativos nºs 024 e 026/2022, ambos de autoria do edil 

Emerson Costa dos Santos. A Mesa de Honra desta solenidade foi 

composta, além do Exmo. Vereador Sílvio de Oliveira Dias, 

primeiro Vice-Presidente desta Casa; pelo Vereador Emerson 

Costa dos Santos, autor dos Decretos Legislativos supracitados; 

pelo Edil Jhonatas Lima Monteiro; pelo Deputado Estadual 

Ângelo Almeida; pelo ex-Prefeito Municipal de Feira de Santana, 

Sr. José Ronaldo de Carvalho, e pelas Sras. Mary Diva Portugal 

Makhoul e Edna Maria Amorim de Queiroz, homenageadas da 

presente Sessão.  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 

Pedro Cícero Marcenio Silva e  Petrônio Oliveira Lima também 
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se encontravam na presente Sessão. Após o vereador Jhonatas 

Lima Monteiro declarar aberta a presente Sessão, na forma 

regimental, foi ouvida a execução do Hino Nacional Brasileiro. 

Em seguida, concedeu-se a palavra ao Vereador Emerson Costa 

dos Santos que, na condição de autor dos Decretos Legislativos 

nºs 026 e 024/2022, salientou que estava feliz por ter proposto a 

presente Sessão, bem como registrou que as homenageadas desta 

noite prestavam um trabalho louvável à frente da Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE em Feira de Santana. 

Teceu elogios às Sras. Edna Maria Amorim de Queiroz e Mary 

Diva Portugal Makhoul e destacou que aquela era mãe de um 

jovem especial, o que a motivou a atuar na citada instituição. 

Discorreu, brevemente, sobre a trajetória das homenageadas da 

presente Sessão à frente da APAE, bem como externou que ambas 

atuavam nesta com amor e dedicação, zelando pela vida de 

crianças e jovens como se estes fossem seus filhos. Destacou que 

ambas prezavam a inclusão, assim como frisou que a APAE 

servia a população e assegurava direitos aos excepcionais. 

Comentou, ainda, sobre os serviços ofertados pela referida 

instituição, bem como registrou que esta atendia cerca de mil e 

quinhentas pessoas. Convidou a população feirense para conhecer 

o trabalho da APAE ao frisar que esta promovia a reabilitação, 

qualidade de vida e autonomia com o auxílio de diversos 

profissionais, os quais dedicavam-se diariamente, ao trabalho e à 

inclusão. Discorreu sobre a necessidade de fomentar políticas 

públicas a fim de incentivar a inclusão social e declarou que o 

poder público deveria destinar recursos financeiros para a APAE 

com o objetivo de assegurar a continuidade das ações promovidas 

pela instituição. Ao finalizar seu pronunciamento, declarou que a 

APAE poderia contar com o apoio desta Casa Legislativa. Logo 

após, o edil Jhonatas Lima Monteiro, no comando da Mesa de 

Honra, destacou a necessidade de os políticos destinarem recursos 

para a APAE e congratulou o vereador Emerson Costa dos 
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Santos, autor dos Decretos Legislativos nºs 024 e 026/2022. Logo 

após, franqueou-se a palavra ao Sr. José Ronaldo de Carvalho, 

ex-Prefeito Municipal de Feira de Santana, que, após saudar os 

presentes, destacou a importância da APAE para a sociedade e 

salientou que os profissionais que atuavam na instituição 

dedicavam-se diariamente. Por fim, teceu elogios às 

homenageadas da presente Sessão.  Na sequência, o vereador 

Jhonatas Lima Monteiro convidou o Deputado Estadual José de 

Arimateia para ocupar a Mesa de Honra. Posteriormente, 

franqueou-se a palavra ao Deputado Estadual Ângelo Almeida, 

que destacou a importância do trabalho prestado pelas Sras. Edna 

Maria Amorim de Queiroz e Mary Diva Portugal Makhoul à 

frente da APAE, bem como salientou a relevância desta 

instituição para a sociedade. Por fim, destacou que, enquanto 

político, sempre lutou pela inclusão social e citou outras 

instituições que prestavam trabalho voluntário. Na sequência, 

concedeu-se oportunidade de discurso ao Deputado Estadual 

José de Arimateia, que congratulou as homenageadas da 

presente Sessão Solene e destacou a importância do trabalho 

prestado por estas na APAE. Comentou que muitas instituições 

contribuíam com o desenvolvimento da sociedade, de modo que 

deveriam receber o apoio dos representantes do povo e do poder 

público. Afirmou que, infelizmente, as emendas parlamentares 

não eram efetivamente liberadas para assegurar benefícios às 

instituições e registrou que tentou destinar cerca de cinco milhões 

de reais a fim de propiciar o desenvolvimento de Feira de 

Santana. Por fim, disse que, no próximo ano, lutará para garantir 

que as emendas parlamentares sejam destinadas à APAE.  

Posteriormente, franqueou-se a palavra ao vereador Sílvio de 

Oliveira Dias, que comentou sobre o relevante trabalho prestado 

à sociedade pelas Sras. Edna Maria Amorim de Queiroz e Mary 

Diva Portugal Makhoul, bem como frisou a importância da APAE 

para a população. Por fim, comentou sobre a necessidade de 
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incentivar a inclusão social e congratulou o edil Emerson Costa 

dos Santos, autor dos Decretos Legislativos nºs 024 e 026/2022, 

bem como as homenageadas desta Sessão Solene. Posteriormente, 

o Mestre de Cerimônias, Sr. Marcos Valentim, fez a leitura dos 

Decretos Legislativos nºs 026 e 024/2022, ambos de lavra do edil 

Emerson Costa dos Santos, que concedem, respectivamente, a 

Comenda Maria Quitéria à Sra. Mary Diva Portugal Makhoul e o 

Título de Cidadã Feirense à Sra. Edna Maria Amorim de Queiroz. 

Em seguida, o referido parlamentar condecorou com a Comenda 

Maria Quitéria e outorgou o Título de Cidadã Feirense, na devida 

ordem, as Sras. Mary Diva Portugal Makhoul e Edna Maria 

Amorim de Queiroz. Na sequência, franqueou-se a palavra à Sra. 

Edna Maria Amorim de Queiroz, que, na condição de nova 

cidadã feirense, após saudar a todos, destacou que estava feliz por 

se encontrar nesta Casa, bem como agradeceu a todos pela 

presença. Agradeceu a Deus e, em seguida, aos edis Emerson 

Costa dos Santos e Jhonatas Lima Monteiro. Elogiou a equipe que 

atuava na APAE e salientou que era grata à homenagem que lhe 

foi prestada. Solicitou que os presentes contribuíssem com a 

referida instituição ao mencionar o trabalho prestado por esta. Por 

fim, mencionou a presença de seu filho nesta Casa. Logo após, 

concedeu-se oportunidade de pronunciamento à Sra. Mary Diva 

Portugal Makhoul, que, na condição de comendadora, 

cumprimentou os presentes e agradeceu ao vereador Emerson 

Costa dos Santos pela homenagem que lhe foi prestada. Destacou 

que estava grata e emocionada por ser homenageada com a 

Comenda Maria Quitéria e comentou, brevemente, sobre a 

trajetória da heroína feirense. Agradeceu a Deus, seus familiares e 

a todas as pessoas que, de alguma forma, fizeram parte de sua 

vida. Agradeceu, ainda, ao seu esposo e filhas, bem como 

discorreu, brevemente, sobre a sua atuação na APAE. Agradeceu 

aos seus colegas da APAE ao frisar que a instituição era um local 

de partilha e serviço. Por fim, homenageou as mulheres que 
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lutavam pela inclusão social e citou o saudoso cantor Erasmo 

Carlos. Vale registrar que, oportunamente, as homenageadas da 

noite receberam flores em demonstração de apreço. Em seguida, 

na forma regimental, foi ouvida a execução do Hino a Feira de 

Santana, após o quê, nada mais havendo, o vereador Jhonatas 

Lima Monteiro declarou encerrada a presente Sessão. Para 

constar, eu, Dayana Jones Nascimento de Jesus Fontes, Redatora 

de Debates, lavrei a presente Ata, que segue assinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


