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Ata da 36ª Sessão Solene da 

Câmara Municipal de Feira 

de Santana referente à 2ª 

Etapa do 2º Período da 19ª 

Legislatura, realizada no dia 

22 de setembro de 2022.                           

 

 

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

e vinte e dois, às vinte horas e três minutos, no Plenário da 

Câmara Municipal de Feira de Santana, situada à Rua Visconde 

do Rio Branco, 122, Centro, nesta cidade, Estado da Bahia, 

realizou-se a trigésima sexta Sessão Solene, referente à segunda 

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

objetivo de comemorar o DIA MUNICIPAL DA BELEZA 

NEGRA na conformidade das Leis nºs 1.952/97 e 3.285/2004, 

bem como do Ofício nº 002/2022 e do Requerimento nº 153/2022, 

ambos de autoria da parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira. A Mesa de Honra desta solenidade foi composta, além do 

parlamentar Ivamberg dos Santos Lima, Presidente desta sessão; 

pela Professora e Jornalista Maria Madalena de Jesus, palestrante 

da sessão; pelo Professor Me. Raimundo Borges Mota Júnior, 

palestrante da sessão; pelo vereador Jhonatas Lima Monteiro; 

pelo Sr. Gilson Souza Santana e pelo Sr. Jairo Carneiro Filho, 

Secretário de Cultura, Esporte e Lazer, representando o prefeito 

municipal Colbert Martins da Silva Filho. Na sequência, foram 

convidados a compor o Plenário os homenageados desta Sessão e 

demais convidados e autoridades presentes ou representadas, 

cujos nomes serão arquivados nos anais do Cerimonial desta Casa 

Legislativa. Também presente a esta solenidade encontrava-se o 

vereador Petrônio Oliveira Lima. Após o edil Ivamberg dos 
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Santos Lima declarar aberta a presente Sessão, na forma 

regimental foi apreciada a execução do Hino Nacional Brasileiro. 

Logo após, o comando da Mesa de Honra foi transferido para o 

vereador Jhonatas Lima Monteiro. Na sequência, a palavra foi 

concedida ao vereador Ivamberg dos Santos Lima, o qual após 

saudar os presentes, discorreu sobre a postura identitária diante do 

padrão de beleza imposto no Brasil ao longo dos anos. Disse que 

a beleza estética do negro foi deturpada na visão mítica da 

miscigenação, pois acabou invisibilizando as raças sob o guarda-

chuva da democracia racial que promove o esquecimento 

proposital dos processos de contradição e lutas sociais em torno 

da raça. Avivou que o apagamento rememora o Brasil Colonial 

em que se imperava um padrão de beleza branco influenciado 

pela Europa. Externou que o cenário começou a mudar na metade 

do século XX a partir da resistência importada do movimento 

negro dos Estados Unidos. Disse que o Brasil procurava uma 

postura identitária no seu modo de vestir, de falar e de agir, assim 

passou a valorizar mais os traços naturais e o cabelo crespo como 

símbolo de resistência. Lembrou que em determinada época, os 

negros, por imposição da mídia e da indústria dos cosméticos, não 

possuíam referências negras nas diversas áreas da sociedade, 

porém hoje já é perceptível uma descolonização. Afirmou que 

hoje nas ruas já é possível ver salões afros com pessoas que 

assumem a negritude. Por fim, disse que o negro deve viver e 

expor sua beleza da forma que quiser, mostrando sua identidade e 

sua resistência. De volta ao comando da Mesa de Honra, o edil 

Ivamberg dos Santos Lima concedeu a oportunidade de discurso 

ao Professor Mestre Raimundo Borges Mota Júnior, 

palestrante da sessão o qual, com apoio de slides, discorreu na 

íntegra: “Boa noite a todas, todos e todes, saúdo a composição da 

Mesa desta noite, a presidência desta casa, as vereadoras e 

vereadores da décima nona Legislatura, aos presentes que aqui 

estão e aqueles/as que nos acompanham virtualmente. É um 
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prazer estar aqui para celebrarmos um dia tão especial e muito 

bem representado que é este evento em alusão ao Dia Municipal 

da Beleza Negra, conforme a lei de número 1.952/97. Irei agora 

realizar a minha áudiodescrição: sou o Raimundo Júnior, um 

homem branco, cisgênero, tenho cabelos pretos e lisos, uso 

óculos, estou vestindo uma camisa branca com um terno preto e 

gravata da cor verde. Estou neste momento posicionado na 

tribuna da Câmara de Vereadoras e Vereadores de Feira de 

Santana, Estado da Bahia. Fui convidado pela vereadora Lu de 

Ronny e pela produtora cultural Lourdes Santana para, no evento 

de hoje, falar algo que se relacionasse com o tema do evento. Já 

que estamos celebrando a beleza negra, esta palestra foi então 

intitulada como: Belezas ecológicas em Feira de Santana-BA: os 

frutos das relações étnico-raciais. Mas o que teria a ver beleza 

com ecologia, e em Feira de Santana? Observemos algumas 

imagens presentes nos slides que mostram que a ecologia é uma 

área de estudo, que busca compreender a relação dos seres vivos 

com o meio ambiente e a natureza. No Hino de nossa cidade, em 

um trecho é dito: “Bem nascida entre verdes colinas Sob o 

encanto de um céu azulado”. A natureza pura nos envolve. O 

nosso município, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, possui dois biomas: Caatinga e Mata 

Atlântica. É uma cidade diversa em sua natureza, mas dados do 

IBGE também apontam que apenas 59,7% dos domicílios 

feirenses apresentam esgotamento sanitário adequado. E que 

apenas arborização de vias públicas só são de 48,3%. Essas 

porcentagens podem até parecer altas, mas não para uma cidade 

de mais de 620 milhões de habitantes.  As perguntas que levanto 

são as seguintes: onde as casas e bairros em que o acesso a um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, de acordo com o 

artigo 225 da constituição federal de 1988, estão na cidade? Elas 

estão nos distritos? Nas comunidades rurais? Nas periferias? 

Sabemos que não! Feira de Santana é uma cidade acolhedora, mas 
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que ainda precisa entender e avançar muito com as relações 

étnico-raciais e ambientais. Essas relações compõem a sociedade 

brasileira e eventos como o desta noite nos faz lembrar a 

importância de lutar pela inclusão e defesa de mulheres negras e 

homens negros independentemente de seu gênero, orientação 

sexual, confissão religiosa ou algo que impeça o acesso a bens 

públicos e ecologicamente sustentáveis. Os seis biomas 

brasileiros, por exemplo, vêm sofrendo grandes perdas por contas 

de sérios avanços realizados pelos humanos. As pessoas negras 

também sofreram e tem sofrido grandes perdas. Ao longo da 

história, muitas coisas afetaram o Meio Ambiente e as populações 

humanas. Infelizmente, as desigualdades, desmatamentos e atos 

perversos contra seres humanos foram e ainda continuam sendo 

realizados. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente de Feira de Santana, em nossa cidade, o bioma caatinga 

é o mais atingido – esses dados são de 2021, mas onde encontrar a 

beleza diante de tantas tristezas, desmatamentos e infelicidades? 

Podemos encontrar a beleza na luta. Na luta de Zumbi e Dandara 

que não se entregaram mesmo com as dificuldades e 

perseguições; na luta por uma sociedade antirracista, pois é 

preciso continuar GRITANDO: “Não basta não ser racista, é 

preciso ser antirracista” – como afirma a intelectual negra Ângela 

Davis. E isso, cabe a nós homens, héteros e brancos também 

defender. Reconhecer nossa posição de privilégio e somar junto 

às pessoas negras, com deficiência, mulheres, trans e as 

diversidades que são a maioria, mas representativamente 

minorias, torna-se uma missão de todas, todos e todes, mas a luta 

não está distante de nós. Nesta noite encontro aqui a beleza nas 

atitudes e fisionomias de mulheres e homens que lutam contra a 

ordem vigente e são os Zumbis e Dandaras de nossa cidade. Na 

beleza de vereadoras comprometidas e vereadores comprometidos 

com a promoção de uma cidade democrática e que expressa pelos 

seus guerreiros e guerreiras bravas considerações como o 
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reconhecimento desta luta. Não poderia deixar de mencionar um 

fato que lamentavelmente projetou a nossa cidade a nível nacional 

nesta semana, que foi um caso de uma estudante de uma 

faculdade privada aqui do município que em suas palavras disse: 

“Odeio Lula porque ele inventou o FIES e colocou um monte de 

desgraça em minha faculdade”. Esse discurso tão perverso é uma 

marca registrada daquelas e daqueles que querem minar uma luta 

histórica que a cada dia combatemos. E isso vai muito mais além 

de questões políticas, partidárias e ideológicas, trata-se de uma 

tentativa de destruir sonhos e vidas que com muita luta estão 

conquistados os espaços de poder em nossa sociedade. Para 

corroborar a frase infeliz que foi dita, outra pessoa 

descaradamente ainda pergunta: “pobre ou preto?”. Podemos 

perceber que além daqueles que são racistas, existem também os 

racistas que colaboram com a perpetuação do racismo sob o 

discurso falso de liberdade de opinião e expressão. Liberdade e 

expressão que a Constituição Brasileira assegura, mas não 

assegura crimes de ódio que são cometidos com a justificativa de 

uma tal liberdade. Inúmeros são os que querem destruir o acesso 

das pessoas negras a espaços privilegiados como a universidade, 

que em qualquer âmbito: estadual, federal, público ou privado 

deve ser um espaço de debate de ideias, pluralidade. Inúmeros são 

os que querem exterminar o meio em que as pessoas estão. Mas 

estamos aqui na luta. Tenho certeza que uma Lourdes Santana da 

vida não vai deixar isso passar. Que um vereador como Ivamberg 

e Jhonatas também não. Muito menos as mulheres e homens que 

estão nesta galeria. Um pensador disse: Os poderosos podem 

matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a 

primavera inteira. A primavera chegou em Feira de Santana, isso 

no sentido político. Mataram Zumbi, mas outros surgiram. 

Perseguiram e levaram a morte Dandara, mas outras surgiram. 

Mataram Mariele, mas outras surgiram. Mataram milhares e 

milhares de jovens, mulheres e homens negros, mas muitos e 
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muitas surgiram e estão por surgir para além de continuarem com 

a luta, adorná-la com a beleza que pertence ao povo negro e 

feirense, afinal, Salve ó terra formosa e bendita”!. Em seguida, a 

palavra foi concedida à Professora e Jornalista Maria 

Madalena de Jesus, palestrante da sessão, a qual saudou os 

presentes e discursou sobre a trajetória da Sra. Maria São Pedro 

de Souza Estrela – Dona Bia, conforme segue na íntegra: “Eu 

confesso que inicialmente não me senti nem um pouco à vontade 

em aceitar o convite de Lurdes Santana para estar aqui, nesta 

tribuna. Certamente eu estaria presente, como sempre estive, em 

todos os eventos que promoveu ao longo de sua trajetória no 

movimento negro. E desde aquele momento fiquei pensando 

sobre o que falaria hoje. Primeiro pensei em propor reflexões 

acerca da dificuldade de inserção da mão de obra negra no 

mercado de trabalho, por meio do olhar de Machado de Assis em 

suas crônicas pós-abolição, lá pelos idos de 1989. Ou contos dele 

que evidenciam a posição socioeconômica bem definida do ex-

escravo, em especial os sexagenários, que já não tinham forças 

para o trabalho remunerado na sociedade ainda com 

comportamento escravocrata. Nada diferente dos dias atuais, diga-

se de passagem, quando o assunto é a mão de obra preta. Pensei 

também em usar a informação entusiasmada do meu neto Lucas, 

de 9 anos, que cursa o terceiro ano e me confessou há algum 

tempo não gostar das aulas de história. Há alguns dias, no entanto, 

ele disse ter começado a gostar da disciplina. “A senhora sabe o 

que é quilombo, vó?”, me inquiriu, quando na verdade ele é que 

daria a resposta. E não é que a escola está falando de um outro 

jeito da nossa história? Não deixa de ser um avanço. E aqui estou. 

Não para falar de legislações, de conquistas ou não, de 

preconceito e discriminação, de Machado de Assis, nem de Lucas. 

E tampouco vou me enveredar pelo crime de racismo – ou injúria 

– que resultou na expulsão de uma estudante de direito de uma 

faculdade da cidade. Eu vou me concentrar em uma história 
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apenas. A história de uma mulher preta que, mesmo quando a 

palavra empoderamento nem sequer existia, ela não só se apossou 

do termo com atitudes e ações práticas, como ensinou aos filhos e 

todos que dela se aproximassem a não abrir mão de entrar em 

qualquer lugar pela porta da frente. Sempre! E a não se calar. 

Nunca! Maria São Pedro Souza Estrela, conhecida como dona 

Bia, mulher preta de origem africana, brasileira, nordestina, 

baiana e feirense, nascida em São Vicente, hoje distrito de 

Tiquaruçu, filha de Paula de Souza Estrela e Gregório 

Nascimento. O nome vem da data de nascimento, 28 de junho. O 

ano era 1929. Ela sempre acreditou que nasceu para brilhar. E 

conseguiu. Do seu jeito, sem estardalhaço, mas com resiliência e 

empatia, palavras de destaque no seu vocabulário inconsciente. 

Uma pessoa que tem estrela. Até no nome. Criada pelo casal 

Julieta Araújo Frutuoso e José Gregório Araújo Frutuoso, veio 

para a cidade ainda jovem. Morou na rua Marechal Deodoro, 

casou com Joaquim Santana, teve oito filhos, três dos quais 

faleceram. Aí estão os representantes desse DNA tão especial: 

Maria de Lourdes, minha amiga Lurdinha, Gilsan, o reggae men 

que saiu do Campo Limpo para o mundo, e as belas Claudia, 

Suely e Ana Rita. Sem falar dos quatro netos, dois bisnetos e uma 

tetraneta. Grande parte de sua história foi escrita no bairro Campo 

Limpo, mais especificamente na rua Monsenhor Moisés do 

Couto, primeiro na casa número 870, depois a 960. No trabalho 

tinha dupla função, como prestadora de serviços gerais e 

merendeira da Escola Estadual Fabiola Vital, onde os filhos 

estudavam. Eu costumo dizer que ela era uma merendeira que 

alimentava almas, pelo dom de acolher, inclusive a mim... Para 

complementar a renda, abriu em frente a sua residência uma 

banca para vender doces e salgados, com a ajuda dos filhos mais 

velhos. Uma mulher à frente do seu tempo, Bia sempre lutou pela 

educação. E nessa batalha, se juntou a outras moradoras do bairro, 

como Crispina Pereira Daltro e Arlene Bento da Silva. Juntas, 
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conseguiram abrir a Escola 16 de Maio na rua Monsenhor Moisés 

do Couto, para as crianças que não estavam matriculadas. Com a 

necessidade de ampliar o projeto, pediram ajuda ao então 

secretário de Educação do Município, Wilson Mascarenhas, e ao 

prefeito à época, José Falcão da Silva. Diante das respostas 

negativas, foram à luta em busca de apoio no próprio bairro. 

Conseguiram um terreno na rua Senai e iniciaram a construção da 

escola hoje conhecida como Escola Nóide Cerqueira. Cada pedra, 

cada tijolo tudo comprado pelos moradores. Somente muito 

tempo depois veio o apoio do Município. O grupo cresceu junto 

com o sonho de tornar as coisas possíveis. E essas coisas 

poderiam ser em qualquer área. Construção de escola ou posto de 

saúde, calçamento de rua, campanhas solidárias, tudo... Lá estava 

“o povo de Dona Bia”, inicialmente formado somente por 

mulheres e que arrebatou até Zeca de Iemanjá e os próprios filhos, 

que acabaram se envolvendo com a educação, a cultura e a 

assistência social. O seu apoio era fundamental no bairro, seja 

para casamentos, aniversários, batizados ou qualquer evento que 

reunisse gente. Era assim que ela sabia viver. Teve o 

reconhecimento por tudo que fez ainda em vida e certamente a 

sua passagem entre nós jamais será esquecida. Não há, por 

aquelas bandas do Campo Limpo, quem não tenha conhecido a 

líder comunitária que acolhia a todos, sem distinção e aceitava 

ajuda de qualquer pessoa, desde que fosse de coração. “Se não 

puder ajudar, não atrapalhe”, dizia ela, atribuindo a citação aos 

seus antepassados. Sempre presente, formou uma legião de 

admiradores que conheceram a sua capacidade de transformar as 

dificuldades da vida em ensinamentos e amor ao próximo. Viveu 

até os 93 anos como uma verdadeira estrela, que espalha luz por 

onde passa. Bia faleceu no dia 31 de maio deste ano, aos 93 anos 

muito bem vividos, espalhando luz. Levou embora o brilho de 

estrela, mas deixou seu exemplo de guerreira. O que me resta 

agora é agradecer a oportunidade e a passagem de Bia entre nós, 
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lembrando que o legado não é o que deixamos para as pessoas, 

mas o que deixamos nas pessoas”. Posteriormente, o Sr. Gilson 

Souza Santana saudou a todos, agradeceu os palestrantes pelos 

discursos e mencionou que este é um momento de exaltar a 

cultura negra e de minar a estrutura racista do país. Discorreu 

sobre a vida da sua mãe, dona Bia, destacando que a mesma 

sempre o incentivou a estudar. Comentou sobre as dificuldades 

enfrentadas pela sua família e agradeceu a sua mãe pelo símbolo 

de resistência e força que ela foi para os seus e para a 

comunidade. Por fim, agradeceu a todos e frisou a importância de 

não aceitar mais o racismo no país e dos negros se emanciparem 

através da educação. Em seguida, o Secretário de Cultura, Esporte 

e Lazer, Sr Jairo Carneiro Filho saudou os presentes e disse que 

comemorar o dia da beleza negra é necessário na atualidade ao 

mencionar o caso recente de racismo em uma faculdade feirense. 

Disse que a cultura africana realça o fascínio desses irmãos que 

fortalece a nação. Salientou que a secretaria que ele representa 

discute políticas públicas para essas pessoas e está sempre à 

disposição. Logo após, a palavra foi franqueada ao vereador 

Jhonatas Lima Monteiro, que, após saudar a todos, mencionou a 

luta da Sra. Lurdes Santana para que esse tema seja sempre 

discutido nesta Casa. Discorreu que o antirracismo é 

protagonizado pelo povo negro, mas deve ser compromisso de 

toda a sociedade. Afirmou que esta sessão solene que está pautada 

em uma lei, mas a vigilância deve ser diária, pois o racismo não 

dá trégua, citando alguns casos mais recentes. Disse que 

apresentou um projeto neste Legislativo e um colega apresentou 

uma emenda contrariando o propósito inicial. Destacou que hoje 

ocorre uma revolução estética, pois as pessoas já assumem seu 

cabelo natural e seus traços negros de forma totalmente diferente 

do que ocorria em outras épocas, no entanto lembrou que essa 

postura foi uma construção ao longo do tempo. Por fim, ressaltou 

que a partir da aceitação da aparência a pessoa se respeita, se 
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gosta e exige respeito. Dando continuidade, a palavra foi 

franqueada ao Dr. Albertony Amorim, o qual saudou a todos, 

em especial ao amigo Gilsan, e destacou que a política brasileira 

criou o pardo político que é o rico e branco que pretende usar as 

“vantagens”. Mencionou o peso de ser negro, disse que esta 

cidade foi criada pelo suor dos negros, porém eles ainda são 

invisíveis. Citou o desemprego e mencionou que o elevador social 

que existe é a educação, por isso incentivou a todos a estudar, 

pois dessa forma os laços de dominação não se perpetuarão. Neste 

momento, o vereador Sílvio de Oliveira Dias, que também 

compareceu à sessão, saudou os presentes e disse que o maior 

crime da humanidade foi a escravidão, sobre a qual discorreu 

brevemente, inclusive sobre suas consequências. Salientou que 

este é o momento de tirarmos do poder um presidente que não 

considera importante políticas públicas para pretos e pobres e 

outras pessoas que precisam. Por fim, enunciou que sessão deste 

tipo mostra de que lado os vereadores estão. Oportunamente, foi 

executada a música “Força do Ilê Ilê Aiyê”, da Banda Transas 

Mil. Neste momento, os vereadores presentes procederam à 

entrega de honrarias aos seguintes homenageados: Senhor 

Albertony Amorim; Senhor Anízio Bispo do Nascimento; 

Senhora Claudia Souza Santana; Senhora Crispina Pereira Daltro; 

Senhora Louise Nunes Arapiraca Amorim; Senhora Lidiane 

Pereira Boaventura; Senhor Jairo Carneiro Filho; Senhora Lívia 

Bezerra Oliveira; Senhora Jackeline Fontoura Jatobá; Dr. Jofre de 

Jesus Lima; Dr. Harrison Oliveira Santiago; Professor Me. Gilson 

Souza Santana; Assistente Social Luciene Valadão; Professora 

Hely Pedreira Santana; Senhora Joana Luciana de Jesus; 

Professora e Jornalista Maria Madalena de Jesus; Professor e 

Contabilista Miguel Ângelo Nery Boaventura; Professor Me. 

Raimundo Borges Mota Junior e Professora, Pesquisadora da 

Cultura de Matriz Africana (Capoeirista), Dra. Suely Paulo Lima; 

Professora Sandra Nívia Soares de Oliveira; Assistente Social 
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Soneide Cristina Oliveira Rios Teixeira; Senhora Suely Souza 

Santana; Senhora Telma Carneiro; Professora Valdineia Santana 

Bastos Paula; Senhora Waldete Barreiros Lima; Senhor José 

Carlos da Silva; Sr. Kaique Lopes; Sra. Railda Neves; Sra. Maria 

Suzana Neves e Senhora Suziane Alcântara Barreiros Dantas. 

Oportunamente, a Senhora Maria de Lourdes Souza Santana, 

Presidente do Odungê, agradeceu a todos pela presença e 

mencionou a importância da sua mãe para a sua comunidade. 

Agradeceu à vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira e 

aos doutores Harrison Oliveira Santiago e Albertony Amorim 

pela ajuda concedida nos momentos que ela mais precisou. Em 

seguida, placas alusivas a esta solenidade foram entregues ao Sr. 

Anízio Bispo do Nascimento, à Professora e Jornalista Maria 

Madalena de Jesus, palestrante desta sessão, ao Professor Me. 

Raimundo Borges Mota Júnior, palestrante da sessão e ao Sr. 

Gilson Souza Santana. Finda a distribuição das honrarias, o 

parlamentar Jhonatas Lima Monteiro, em nome do Presidente 

Fernando Dantas Torres procedeu a entrega de uma orquídea à 

Sra. Maria de Lourdes Souza Santana e na sequência foi entregue 

flores do campo à referida presidente do Odungê, em nome da 

Dra. Caroline Suzart, pelos relevantes serviços prestados em Feira 

de Santana. Em seguida, na forma regimental, foi ouvida a 

execução do Hino à Feira de Santana. Nada mais havendo por 

tratar, o Presidente desta sessão, edil Ivamberg dos Santos Lima, 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente 

Sessão. Para constar eu, Jeany Santos de Carvalho Azevêdo, 

Redatora de Debates deste Legislativo, lavrei esta Ata, que segue 

assinada pelos presentes. 
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