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Ata da 34ª Sessão Solene da 

Câmara Municipal de Feira 

de Santana, referente à 2ª 

Etapa, do 2º Período, da 19ª 

Legislatura, realizada no dia 

14 de setembro de 2022.                           

 

 

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e 

vinte e dois, às dezenove horas e quarenta 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 quarta Sessão Solene, referente à segunda Etapa, do 

segundo Período, da décima nona Legislatura, com o objetivo de 

outorgar a Comenda Maria Quitéria ao Sr. João Dias de 

Santana, de acordo com o Decreto Legislativo nº 039/2022 de 

autoria do edil Valdemir da Silva Santos. A Mesa de Honra desta 

solenidade foi composta, além do parlamentar Valdemir da Silva 

Santos, propositor desta sessão; pelo Exmo. Vereador Jurandy da 

Cruz Carvalho, pelo Exmo. Sr. Sérgio Barradas Carneiro, 

representando o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, pela 

Exma. Sra. Norma Cardoso, Assistente Social do Conder 

(Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional), pela 

Exma. Professora Dra. Hilda Talma, representante da 

Universidade Federal da Bahia, pela Exma. Sra. Leidiane Queiroz 

representando a UNIFACS, e pelo Sr. João Dias de Santana, 

homenageado desta noite. 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. Após o propositor desta 

sessão, vereador Valdemir da Silva Santos, declarar aberta a 

presente sessão, na forma regimental, foi executado o Hino 
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Nacional Brasileiro. Posteriormente, a senhora Célia Zaim foi 

convidada a cantar o Hino a Feira de Santana. Em seguida, o edil 

Jurandy da Cruz Carvalho proferiu seu discurso na Tribuna 

afirmando que o homenageado entrou na vida pública “pelas suas 

mãos” e sabe o valor e a competência que este tem, pois traz 

resultados. Acrescentou que o Sr. João Dias de Santana 

transformou a Secretaria de Meio Ambiente da cidade em um 

lugar de visibilidade, realizando um trabalho técnico em defesa 

dos rios e riachos. Afirmou que ao abrir os sites e jornais constam 

muitas informações sobre ele e seu trabalho. Ressaltou que para 

ele é um prazer tê-lo como companheiro e parceiro. Disse que 

antes de ser vereador é produtor rural, frase repetida pelo 

homenageado, pois ambos vieram do Distrito de Ipuaçu e brigam 

pelo pescador e pelos que mais precisam. Destacou algumas 

personalidades que vieram do referido distrito e agradeceu por 

fazer parte deste momento e poder prestar esta homenagem. Logo 

após, o vereador Valdemir da Silva Santos teceu elogios ao Sr. 

Sérgio Carneiro e o homenageado João Dias de Santana, que 

segundo ele, sempre o atende quando preciso. Em seguida, a 

Professora Dra. Hilda Talma, representante da Universidade 

Federal da Bahia proferiu algumas palavras no púlpito sobre o 

companheirismo do homenageado e da sua atuação na causa 

ambiental. Afirmou que o Sr. João Dias de Santana se preocupa e 

trabalha pelo meio ambiente, não atuando apenas para o 

município de Feira de Santana, mas para todo o planeta. Declarou 

sentir orgulho de estar presente neste momento e poder 

compartilhar desta felicidade. Em seguida, o edil Valdemir da 

Silva Santos, no comando da Mesa de Honra, afirmou que a 

mulher exerce um papel importante ao lado homem, o que não 

poderia ser diferente com o homenageado, desta forma convidou 

a esposa do homenageado, Sra. Norma Cardoso, Assistente 

Social do Conder (Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento Regional) para proferir algumas palavras no 
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púlpito, tendo discorrido que o Sr. João Dias de Santana é um 

homem muito amigo, comprometido e engajado com a causa 

ambiental, realizando seu trabalho com prazer e ensinando sua 

família a manter a mesma proteção e cuidado com o meio 

ambiente. Expressou a paixão do homenageado pela cidade de 

Feira de Santana, em especial pelo Distrito de Ipuaçu e 

considerou esta homenagem bem merecida. Logo após, o 

vereador Valdemir da Silva Santos declarou que ele e o Sr. João 

Dias de Santana estão comprometidos com a restauração do 

Tanque da Matinha e que vale a pena lutar pelo meio ambiente. 

Em seguida, assumiu a palavra o homenageado da noite, Sr. João 

Dias de Santana, o qual afirmou que recebeu muitas ligações de 

pessoas que não puderam vir por questões políticas, reuniões e 

atividades de campanha. Destacou que está muito feliz pela 

presença de todos nesta sessão, ressaltando a presença de algumas 

pessoas queridas que fizeram e fazem parte da sua história. 

Narrou histórias de sua alfabetização e de sua trajetória em 

Salvador, suas dificuldades e processo de crescimento 

profissional e pessoal. Em seguida, afirmou que veio morar em 

Feira de Santana e que por intermédio do ex-Prefeito José 

Ronaldo de Carvalho iniciou sua trajetória na Secretaria de Meio 

Ambiente através da Cooperativa Coopersade, tendo alcançado 

promoções até chegar ao cargo de diretor. Logo após, a pedido do 

homenageado foi transmitido no plenário um vídeo com imagens 

das lagoas de Feira de Santana e região e do Rio Jacuípe. Em 

seguida, o vereador Valdemir da Silva Santos solicitou que fosse 

exibido um vídeo sobre a história de vida do homenageado. 

Posteriormente, o Mestre de Cerimônia, Marcos Valentim, 

realizou a leitura do Decreto Legislativo nº 039/2022, o qual 

confere a Comenda Maria Quitéria ao Sr. João Dias de Santana, e 

logo após o homenageado recebeu a medalha correspondente ao 

título das mãos do edil Jurandy Carvalho e do Sr. Sérgio Barradas 

Carneiro. Posteriormente, o Sr. João Dias de Santana discorreu 
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um pequeno poema em agradecimento pela homenagem. Na 

sequência, na forma regimental, o vereador Valdemir da Silva 

Santos declarou encerrada a presente Sessão. Para constar, eu, 

Raquel de Jesus Lima Barros, Redatora de Debates, lavrei a 

presente Ata, que segue assinada. 

 

 

 

 

 

 

 


