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Ata da 35ª Sessão Solene da 

Câmara Municipal de Feira 

de Santana, referente à 2ª 

Etapa, do 2º Período, da 19ª 

Legislatura, realizada no dia 

20 de setembro de 2022.                           

 

  

Aos vinte dias do mês de setembro 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 quinta Sessão Solene, referente à segunda 

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

objetivo de outorgar a Comenda Maria Quitéria ao Sr. Renê de 

Araújo Terra Nova, de acordo com o Decreto Legislativo nº 

071/2019, de lavra do edil Edvaldo Lima dos Santos. A Mesa de 

Honra desta solenidade foi composta, além do segundo Vice-

Presidente desta Casa, edil Josse Paulo Pereira Barbosa, pelo 

parlamentar Edvaldo Lima dos Santos, propositor desta Sessão; 

pelo Sr. Renê de Araújo Terra Nova, homenageado da presente 

Sessão; pela Apóstola Marita Terra Nova; pela Apóstola Simone 

Moura; pelo Apóstolo Luciano Moura, palestrante da presente 

Sessão, e pelo Apóstolo Sóstenes Borges. 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 parlamentares Emerson Costa dos Santos e Pedro 

Cícero Marcenio Silva também estavam presentes nesta Sessão 

Solene. Após o vereador Edvaldo Lima dos Santos, autor do 

Decreto Legislativo nº 071/2022, declarar aberta a presente 

Sessão, na forma regimental, foi executado o Hino Nacional 
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Brasileiro. Em seguida, o edil Edvaldo Lima dos Santos convidou 

o Apóstolo Sóstenes Borges para fazer uma oração. Neste 

momento, o segundo Vice-Presidente desta Casa, vereador Josse 

Paulo Pereira Barbosa, assumiu o comando da Mesa de Honra e 

franqueou a palavra ao vereador Edvaldo Lima dos Santos, que, 

na condição de autor do Decreto Legislativo nº 071/2019, 

agradeceu a presença de todos e discorreu, brevemente, sobre a 

trajetória de vida do Sr. Renê de Araújo Terra Nova, apóstolo e 

homenageado da presente Sessão. Destacou que este nasceu no 

município de Serrinha e, aos oito anos, tornou-se morador de 

Feira de Santana. Salientou que, outrora, o Sr. Renê Terra Nova 

recebeu o Título de Cidadão Feirense nesta Casa Legislativa e 

externou que o referido homenageado ganhava almas para o 

Reino de Deus em diversas localidades e países. Destacou que o 

Sr. Renê Terra Nova trabalhava, efetivamente, para propagar o 

evangelho de Deus no Brasil e mencionou que este recebeu a 

Medalha Jerusalém no ano de dois mil e dezenove, o que 

promoveu o fortalecimento da relação entre este país e Israel. Por 

fim, congratulou o homenageado desta noite ao frisar que este 

seguia os princípios de Deus e colocava sua vida à disposição do 

evangelho. Na sequência, o parlamentar Edvaldo Lima dos 

Santos, propositor desta Sessão, assumiu o comando da Mesa de 

Honra e concedeu oportunidade de pronunciamento ao Apóstolo 

Luciano Moura, que, após saudar os presentes, parabenizou o Sr. 

Renê de Araújo Terra Nova por ser o novo Comendador deste 

município e mencionou trechos bíblicos. Salientou esperar que, 

algum dia, o Brasil fique livre da corrupção e que políticos 

exerçam, verdadeiramente, suas funções. Destacou que todos 

estavam aqui por um propósito divino e referiu-se ao Hino de 

Feira de Santana ao declamar alguns versos. Declarou que Feira 

de Santana, apesar do nome simples, acolhia as pessoas e era 

diferenciada ao comentar, brevemente, sobre a relevância deste 

município no âmbito nacional. Discorreu, brevemente, acerca do 
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desenvolvimento exponencial deste município e afirmou que os 

feirenses eram acolhedores. Comentou, ainda, sobre os aspectos 

geográficos desta cidade e destacou que o Sr. Renê de Araújo 

Terra Nova e a Sra. Marita Terra Nova abençoavam famílias e 

trabalhavam para propagar a palavra de Deus neste país. 

Mencionou, novamente, trechos bíblicos e externou que a 

concessão da Comenda Maria Quitéria ao homenageado desta 

noite também enaltecia o povo de Deus. Destacou que todas as 

coisas ocorriam por permissão divina e frisou que, comumente, os 

evangélicos eram criticados e perseguidos neste país. Exteriorizou 

que, quando um pastor era homenageado nos espaços políticos, 

isto representava um grande avanço e enalteceu o Presidente Jair 

Messias Bolsonaro ao declarar que, através da gestão deste, Deus 

foi exaltado. Ao concluir seu discurso, desejou que o atual 

Presidente da República tivesse êxito no próximo pleito eleitoral a 

fim de modificar, radicalmente, o cenário político deste país. 

Neste momento, o segundo Vice-Presidente desta Casa, edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa, assumiu o comando da Mesa de Honra. 

Posteriormente, o vereador Edvaldo Lima dos Santos, propositor 

desta Sessão, fez a leitura do Decreto Legislativo nº 071/2019, de 

sua autoria, o qual foi entregue ao homenageado da noite. Logo 

após, o vereador Edvaldo Lima dos Santos condecorou o Sr. Renê 

de Araújo Terra Nova com a Comenda Maria Quitéria, entregou a 

medalha e uma placa e afixou o broche de lapela ao traje do 

referido homenageado. Vale registrar que a Sra. Marita Terra 

Nova, esposa do homenageado desta noite, recebeu um buquê de 

flores em demonstração de apreço. Posteriormente, concedeu-se a 

palavra ao Sr. Renê de Araújo Terra Nova, que, na condição de 

novo comendador e homenageado da presente Sessão, agradeceu 

ao edil Edvaldo Lima dos Santos pela homenagem que lhe foi 

prestada, bem como a todos os presentes. Expôs que, ao descobrir 

o valor da honra, passou a valorizar todas as coisas e registrou que 

viajava por todo o país para propagar o evangelho e a palavra de 
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Deus. Salientou que ainda havia muitas pessoas no mundo 

comprometidas com a verdade e comentou que morou no bairro 

Kalilândia com sua família por muitos anos. Destacou que era 

pastor há alguns anos e aprendeu os primeiros passos da vida 

sacerdotal ao liderar uma igreja evangélica. Frisou que sempre foi 

muito abençoado neste município e que, ao seguir para Manaus, 

fez questão de servir à população. Expôs que a história do Brasil 

mudará em breve e comentou sobre a sua trajetória de vida. 

Declarou que, em Israel, as pessoas eram patriotas, no entanto, 

neste país, muitos desrespeitavam a bandeira, um símbolo 

nacional. Destacou a necessidade de o povo brasileiro agir com 

respeito e salientou que, nos últimos anos, foi homenageado 

diversas vezes, mas a Comenda Maria Quitéria muito 

representava para si, pois simbolizava a luta de um povo sofrido 

da heroína Maria Quitéria de Jesus. Discorreu, brevemente, sobre 

a história desta e ressaltou que admirava as pessoas que agiam 

com coragem. Afirmou que muitas mulheres, assim como a citada 

heroína, lutavam pela libertação deste país e registrou que sentia-

se honrado por ser o mais novo comendador de Feira de Santana. 

Por fim, destacou que os políticos, sobretudo os legisladores, 

deveriam respeitar o povo. Na sequência, o Pastor Felipe foi 

convidado para cantar um hino em louvor a Deus. Logo após, na 

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

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

Lima dos 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. 
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