
  

      

 

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 202239 

 

Ata da 39ª Sessão Solene da 

Câmara Municipal de Feira 

de Santana, referente à 2ª 

Etapa, do 2º Período, da 19ª 

Legislatura, realizada no dia 

08 de novembro de 2022.                           

 

 

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e 

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

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

objetivo de comemorar o Dia do Radialista, atendendo ao 

Requerimento nº 017/2022, de autoria do vereador Luiz Augusto 

de Jesus, propositor desta sessão. A Mesa de Honra desta 

solenidade foi composta, além do Exmo. Vereador Luiz Augusto 

de Jesus; pelo Exmo. Vereador Silvio de Oliveira Dias; pelo 

radialista Sr. Itajay Pedra Branca, pelo radialista Sr. Paulo José, 

conhecido como PJ; pela Secretária de Comunicação do 

município de Feira de Santana, representando o Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho, Sra. Renata Maia; pelo Exmo. Deputado 

Estadual Ângelo Almeida. Na sequência, foram convidados a 

compor o Plenário os homenageados da presente Sessão e demais 

convidados e autoridades presentes ou representadas, cujos nomes 

serão arquivados nos anais do Cerimonial desta Casa Legislativa. 

Vale ressaltar que também estavam presentes os vereadores Silvio 

de Oliveira Dias, Pedro Cícero Marcenio Silva, José Carneiro 

Rocha, José Marques de Messias, Josse Paulo Pereira Barbosa, 

Jhonatas Lima Monteiro, Petrônio Oliveira Lima, Luiz Ferreira 

Dias, Ronaldo Almeida Caribé e Valdemir da Silva Santos. Após 
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o vereador Silvio de Oliveira Dias declarar aberta a presente 

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

Nacional Brasileiro. Na sequência, o edil Luiz Augusto de Jesus 

foi convidado a assumir a Presidência da Mesa de Honra e cedeu 

à palavra ao edil Silvio de Oliveira Dias o qual saudou a todos os 

presentes e discorreu sobre a importância do rádio para a cidade 

de Feira de Santana, por possibilitar a transmissão com qualidade 

da informação. Retornando o comando da Mesa de Honra, o edil 

Silvio de Oliveira Dias solicitou registro da presença do Sr. 

Gabriel Dalas, representante do Deputado Estadual José de 

Arimateia e posteriormente cedeu à palavra ao edil Luiz Augusto 

de Jesus o qual discorreu na íntegra: “Excelentíssimos 

vereadores, senhoras e senhores presentes na galeria da Câmara, 

imprensa local, a todos que compõem a Mesa de Honra e demais 

autoridades. Inicialmente desejo agradecer a Deus por ter sido o 

autor do Requerimento aprovado por unanimidade pelos colegas 

edis para realização desta sessão solene em homenagem aos 

radialistas que prestaram e prestam relevantes serviços na 

comunicação com informação de todos os acontecimentos de 

Feira de Santana, da região e do mundo. Gostaria de agradecer, ao 

grande ícone do rádio feirense, o renomado radialista Itajay Pedra 

Branca por ter aceitado ser o palestrante desta Sessão Solene, ao 

competente, carismático e radialista Paulo José, o querido PJ, por 

aceitar fazer a saudação à categoria e a todos aqui presentes. 

Muito obrigado. Então, o Dia do Radialista é comemorado em 

duas datas, em 21 de setembro e 07 de novembro, porém a data 

oficial escolhida para celebrar uma das profissões mais 

importantes na história da comunicação do nosso país, é o dia 07 

de novembro. E hoje, estamos aqui para homenagear homens e 

mulheres que fazem da sua própria voz a matéria prima do rádio e 

destacar a importância desses profissionais que fazem a notícia 

chegar, em tempo real, aos mais diversos lugares. No entanto, não 

tem como falar do radialista sem antes destacar o rádio, que tem 
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como virtude não dificultar a vida de quem deseja exercer o seu 

ofício, ele colabora de forma incisiva na vida do cidadão, até 

porque está presente no dia a dia de todos, além de ter a sua 

existência por inúmeros lugares junto com o seu dinamismo. Seja 

na informação precisa e imediata, no aviso de utilidade pública, 

no lazer proporcionado pelos programas que divertem e deleitam, 

na orientação dada, na cultura difundida, na transmissão dos 

eventos esportivos, nas mensagens de paz e amor e fraternidade, o 

profissional do rádio presta um grande serviço. Já se tratando do 

rádio em Feira de Santana, ele surgiu no final da década de 40, 

quando a população feirense contava com aproximadamente 142 

mil habitantes, mais precisamente em 07 de setembro de 1948, a 

partir da iniciativa do comerciante Pedro Matos, nascia a Rádio 

Sociedade de Feira de Santana, e a partir desse momento diversas 

outras emissoras surgiram, tais como a Rádio Subaé, Rádio 

Carioca (hoje rádio povo), a Cultura, além das FMs. Desde então, 

a nossa cidade respira o rádio. O perfil deste meio de 

comunicação é robusto em nosso município, prova disso, é que no 

ano de 2019 uma pesquisa constatou que 85% dos moradores da 

Princesa do Sertão escutavam em média 3h30 horas por dia de 

rádio, inclusive, eu sou um deles, pois não deixo meu radinho por 

nada, sou ouvinte nato, na minha casa o rádio é ligado vinte 

quatro horas. E com o nascimento do rádio, surgiu uma voz amiga 

que cativava e encantava aos ouvintes: o radialista. Estamos 

falando de um profissional que exerce uma das profissões mais 

importantes do mundo, ele é o protagonista da programação de 

rádio, a voz que está todos os dias na cabeça do ouvinte, que é 

reconhecida pelas suas ideias, jargões e pelo seu timbre, não dá 

pra separar o radialista do rádio e virse e versa, rádio sem 

radialista é só uma lista de músicas e radialista sem rádio é só 

alguém falando sozinho. Radialistas falam a língua dos seus 

ouvintes, algo fundamental para que a comunicação se concretize 

da melhor forma possível. Desse modo, a categoria tem 
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participação decisiva na construção de uma sociedade mais justa, 

onde todos tenham voz e vez, podendo reivindicar seus direitos 

através das ondas do rádio como forma de fácil compreensão, eles 

informam a todas as camadas da sociedade. O radialista é um 

trabalhador incansável e digno de todas as homenagens, pois ele 

presta um valoroso serviço de utilidade pública. São eles os 

primeiros a serem convocados pela população. Hoje, nós 

saudamos todos os profissionais do rádio! Muito obrigado por nos 

informar emocionar, nos fazem rir, chorar. Esse é você radialista, 

que possui tanto poder com a sua voz! Capaz de mexer 

profundamente com os nossos sentimentos. Agradeço a cada um 

de vocês pelos seus serviços! Por sempre estar preocupado em 

nos oferecer um conteúdo de qualidade em um período de tempo 

pequeno e de forma ágil e por também nos presentear com 

momentos de descontração e lazer. Não poderia deixar de 

destacar as mulheres da comunicação, presentes ou não presentes 

nesta sessão. Parabéns mulheres da comunicação feirense. E 

como faço em as todas solenidades em homenagens aos 

radialistas, não abro mão de lembrar de grandes nomes do rádio 

feirense que já se foram, mas que fizeram a diferença no cenário 

da nossa imprensa. Radialistas como José Agnaldo dos Santos, 

mais conhecido como Categó, o saudoso Dorival Oliveira, 

comentarista esportivo impecável, o repórter policial Erivaldo 

Cerqueira, o notável Giberval Lima, também conhecido como 

Tiririca. Do admirado cronista esportivo Valter Sobral, Virgílio 

Porto, também conhecido como Leguelé, o destacado Chico 

Caipira, criador do programa ronda policial da rádio sociedade de 

Feira, além de Luiz Galvão, Edval Souza, Mário Luiz, Maria 

Aparecida, mais conhecida como Cida, Alberto Henrique Santos 

de Oliveira, o grande Joel Magno, conhecido como J. Magno, 

Rogério Santana, Francisco Mário, entre tantos outros nomes que 

marcaram a história do rádio em Feira. Jamais poderíamos deixar 

de lembrar desses nomes que fizeram história. Feira de Santana é 
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a cidade de grandes destaques do rádio. Finalizo afirmando, que 

tem coisas na vida que nos dão alegria e você radialista é uma 

dessas. Você todos os dias animam nossa vida e os males 

espantam é só ligar o rádio e a alma se encanta. Este radialista, 

também tem seus dramas, mas transmite a nós amor e esperança. 

Com sua bela e poderosa voz entrar na nossa casa todos os dias 

alegrando os momentos de solidão. Obrigado por ser uma 

agradável companhia! Parabéns a todas as vozes que denunciam, 

divertem e informam! Parabéns, radialistas!”. Logo após, o Sr. 

Paulo José (PJ) agradeceu pela realização desta sessão e 

relembrou que junto com o Sr. Itajay Pedra Branca vivenciou 

muitos momentos na profissão. Destacou que atualmente as 

tecnologias proporcionam mudanças no trabalho dos jornalistas, 

pois realizam suas atividades com muito mais conforto. Ressaltou 

sua alegria em trabalhar com a rádio, profissão que realiza com 

amor. Por fim, agradeceu ao vereador Luiz Augusto de Jesus pela 

realização desta sessão. Em seguida, a Sra. Renata Maia, 

Secretária de Comunicação Social, afirmou que está muito feliz 

de estar aqui hoje, e saudou o vereador Luiz Augusto de Jesus 

pela realização desta sessão. Afirmou que o radialista trabalha em 

todas as etapas de produção dos programas, pois são diretores, 

roteiristas, produtores, pessoas que acordam cedo e muitas vezes 

vão dormir tarde para levar cultura e informação para a sociedade. 

Destacou a importância do rádio no momento da pandemia e 

parabenizou todos os radialistas pelo seu dia. Em seguida, o 

Deputado Estadual Ângelo Almeida saudou os radialistas de 

Feira de Santana e todos da galeria, pois os feirenses que 

acompanham o dia a dia do município percebem que é uma 

cidade que “vibra muito” e sempre tem novidades. Destacou a 

importância da rádio e do radialista para que Feira de Santana 

esteja sempre em “ebulição” e pulsante. Afirmou que a cidade 

precisa melhorar muito em relação as desigualdades sociais e que 

os radialistas auxiliam no acesso da população à informação. 
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Logo após,  o Sr. Itajay Pedra Branca saudou todas as 

autoridades presentes e afirmou que sua família tem história na 

rádio através do trabalho do seu irmão e de outros membros. 

Declarou que existem duas datas para o Dia do Radialista, e 

afirmou que acorda cedo todos os dias para trabalhar na rádio. 

Relatou brevemente sua trajetória na profissão, destacando o 

acompanhamento de jogos da seleção, em países como Inglaterra, 

Alemanha, Itália, em especial o Vaticano, momento no qual 

vivenciou o momento em que o Papa João Paulo II foi alvejado, 

sendo o primeiro a dar a notícia na América Latina, momento que 

o marcou muito e o fez acompanhar o Papa muitas vezes. 

Declarou que fez sete copas do mundo e conheceu 81 países. 

Afirmou que a declaração de que a televisão sufocaria o rádio não 

procedeu e não procede até hoje, pois o rádio tem seu espaço. 

Disse que possui 14 anos de trabalho na Rádio Povo e declarou 

que a idade não impede o trabalho, mas possibilita aprendizado. 

Oportunamente, o edil Silvio de Oliveira Dias, no comando da 

Mesa de Honra declarou sua admiração pelo palestrante Itajay 

Pedra Branca. Em seguida, foram entregues certificados em 

homenagem ao: Sr. Ângelo Márcio Moreira dos Santos, indicação 

do vereador Valdemir da Silva Santos; Sr. Reginaldo da Cruz 

Nascimento Júnior, indicação do vereador Petrônio Oliveira 

Lima; Sr. Luiz Antônio dos Santos Souza, indicação do Vereador 

José da Costa Correia Filho; Sr. Gilvan Franklin, indicação do 

vereador José Carneiro Rocha; Sr. Fabiano Cerqueira Moreira, 

indicação do vereador Ronaldo Almeida Caribé; Sr. Plínio Pereira  

indicação do vereador Josse Paulo Pereira Barbosa, representado 

pelo Sr. Caio Brito; José das Virgens Fonseca, indicação do 

vereador Jhonatas Lima Monteiro; Sra. Maria de Lourdes da 

Rocha Santos, indicação do vereador José Marques de Messias; 

Sr. Antônio Carlos Valadares da Silva, indicação do vereador 

Silvio de Oliveira Dias; Sr. Carlos Geilson dos Santos Silva, 

indicação do vereador Pedro Cícero Marcenio Silva; Sr. Gilson 
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Ferreira, indicação do vereador Luiz Ferreira Dias; Sr. Sued 

Cordeiro Santos, indicação da vereadora Eremita Mota de Araújo, 

entregue pela Sra. Renata Maia; Melchizedec Neves dos Santos, 

indicação do vereador Luiz Augusto de Jesus; também foram 

homenageados os senhores Itajay Pedra Branca, Paulo José (PJ), 

Fátima Brandão e Rafael Velame.  Logo após, o vereador Silvio 

de Oliveira Dias destacou a importância da imprensa livre para a 

garantia da democracia. Posteriormente, na forma regimental, foi 

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

mais havendo, o edil Silvio de Oliveira Dias declarou encerrada a 

presente Sessão. Para constar, eu, Raquel de Jesus Lima Barros, 

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

 


