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Ata da 2ª Sessão Especial da 

Câmara Municipal de Feira de 

Santana, referente à 1ª Etapa, do      

2º Período, da 19ª Legislatura, 

realizada no dia 08 de março de 

2022.  

                         

 

Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 

dez horas e vinte e um minutos, no Plenário da Câmara de Vereadores de 

Feira de Santana, situada à Rua Visconde do Rio Branco, nº 122, nesta 

cidade, Estado da Bahia, realizou-se a segunda Sessão Especial referente à 

primeira Etapa, do segundo Período, da décima nona Legislatura, para 

comemorar o Dia Internacional da Mulher, com o tema “Março de Luta 

pela Vida das Mulheres”, atendendo ao Requerimento nº 009/2022, de 

autoria do vereador Jhonatas Lima Monteiro, em parceria com o Núcleo de 

Mulheres do PSOL. A Mesa de Honra desta Solenidade foi composta pelas 

seguintes autoridades: Excelentíssimo Vereador Fernando Dantas Torres, 

Presidente desta Casa Legislativa; Excelentíssimo Deputado Estadual José 

de Arimateia; Excelentíssimo Vereador Jhonatas Lima Monteiro, autor do 

Requerimento que propôs a presente Sessão; Professora Vânia Pereira 

Moraes Lopes – Doutoranda em Educação pela Universidade Federal da 

Bahia e professora da Educação Básica em Feira de Santana – Palestrante 

desta Sessão; Excelentíssima Vereadora Eremita Mota de Araújo e 

Excelentíssima Vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Também 

presentes a esta solenidade encontravam-se os vereadores: Edvaldo Lima 

dos Santos, Emerson Costa dos Santos, Flávio Arruda Morais, Ivamberg 

dos Santos Lima, José Carneiro Rocha, José da Costa Correia Filho, José 

Marques de Messias, Josse Paulo Pereira Barbosa, Jurandy da Cruz 

Carvalho, Luiz Augusto de Jesus, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, 

Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida 

Caribé, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos e demais 

convidados e autoridades presentes ou representadas. Amparado pelo 
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Regimento Interno, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres 

declarou aberta a presente Sessão. Logo após, a Sra. Conceição Borges, 

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais prestou 

uma homenagem ao Presidente deste Legislativo, vereador Fernando 

Dantas Torres. Em seguida, o comando da Mesa de Honra foi transferido 

para a segunda Secretária, Vereadora Eremita Mota de Araújo, a qual 

anunciou a execução do Hino Nacional Brasileiro. Na sequência, foi 

concedida oportunidade de discurso ao Vereador Jhonatas Lima 

Monteiro, autor do Requerimento que propôs esta Sessão que, após 

parabenizar as servidoras desta Casa, discorreu sobre os obstáculos 

existentes na vida das mulheres, bem como a respeito da falta de execução 

de políticas públicas conquistadas para o público feminino. Enunciou que, 

para além de um dia de homenagens, esse também é um dia de luta contra a 

violência doméstica e o feminicídio. Expôs que, em função do racismo, as 

mulheres negras tem menos garantia de direitos. Comentou a respeito da 

perseguição a vereadoras, tal como ocorreu com Marieli Franco. Por fim, 

disse que a luta pelas mulheres não encerra nesta sessão, mas terá espaço 

nesta Casa o ano todo, inclusive será pauta de uma Audiência Pública que 

ocorrerá ainda neste mês. Logo após, a oportunidade foi concedida à Dra. 

Lorena Peixoto, primeira Vice-Presidente da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB- subseção Feira de Santana), a qual falou da sua alegria de ser 

a primeira mulher a ocupar este posto em Feira de Santana, após diversas 

lutas. Disse que as conquistas das mulheres é fruto de um trabalho 

incessante. Expôs sua definição sobre o que é ser mulher. Fez uma 

retrospectiva sobre as maiores conquistas do público feminino ao longo da 

história, citou nomes de mulheres que se destacam em Feira de Santana e 

conclamou as mulheres a ocuparem todos os espaços da sociedade. Na 

sequência, a Vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira discursou 

que o dia de hoje é um marco na luta feminina. Enunciou direitos 

conquistados pelas mulheres ao longo da história e comentou sobre as 

desigualdades ainda existentes com relação ao público masculino. 

Comentou sobre a violência contra a mulher tão frequente no país. Expôs 

dados estatísticos que comprovam a violência sofrida pelo público 
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feminino no Brasil, bem como citou projetos de sua autoria que são 

voltados para as mulheres. Por fim, a oradora agradeceu o apoio da sua 

sogra que será homenageada por ela nesta solenidade. Neste momento, o 

comando da Mesa de Honra foi transferido para a vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira. Logo após, a Parlamentar Eremita Mota de 

Araújo demonstrou sua emoção pela presença de diversas mulheres nesta 

sessão e comentou sobre a força que o público feminino possui. Externou 

que as mulheres fazem o mundo se mover. Disse que admira sua colega 

Luciane Aparecida e comentou que são autoras de um Projeto já aprovado 

por esta Câmara que cria a Procuradoria da Mulher com o intuito de 

acolher as mulheres, o qual será promulgado nesta Casa, mesmo sem o aval 

do prefeito. Por fim, externou que homenageará a esposa do Presidente 

Fernando Dantas Torres, Sra. Alessandra Torres. De volta ao comando dos 

trabalhos, a vereadora Eremita Mota de Araújo concedeu a oportunidade de 

discurso ao Edil Fernando Dantas Torres que apresentou as mulheres que 

serão homenageadas pelos vereadores posteriormente. Depois, comentou 

que homenageará sua avó que faleceu há pouco tempo, a qual sempre se 

preocupou sobre o caminho politico que ele resolveu seguir e destacou que 

ela proporcionou muita alegria à sua família. Posteriormente, a palavra foi 

franqueada à Professora Vânia Pereira Moraes Lopes – Doutoranda em 

Educação pela Universidade Federal da Bahia e professora da Educação 

Básica em Feira de Santana – Palestrante desta Sessão Especial, a qual 

parabenizou esta Câmara por atuar de forma autônoma, em especial ao 

vereador Jhonatas Lima Monteiro. Depois, externou que esta data precisa 

ser celebrada, pois surgiu devido à luta feminina ao longo da história, tal 

como a que ocorreu na Revolução Industrial com a participação das 

trabalhadoras das fábricas que não tinham seus direitos garantidos. 

Comentou sobre a luta do movimento feminista que possibilitou o sufrágio 

feminino e abriu caminhos para que as mulheres hoje pudessem ocupar os 

espaços na sociedade e continuar lutando por seus direitos. Expôs os 

motivos pelos quais milita pelo “Fora Bolsonaro”. Por fim, citou momentos 

em que as mulheres feirenses se sentem ameaçadas: pagamento parcelado 

de salário às professoras municipais, falta de creches para as crianças e 
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direito ao trabalho. Por fim, frisou que hoje é dia de luta. Na sequência, o 

edil Ronaldo Almeida Caribé entregou buquês de flores às vereadoras 

Eremita Mota de Araújo e Luciane Aparecida Silva Brito Vieira para 

homenageá-las. Logo após, a palavra foi franqueada à Sra. Roberta 

Roma, a qual parabenizou a todas as mulheres pela data comemorativa, leu 

um texto sobre o “Ser Mulher” e lembrou a todos que lugar de mulher é 

onde ela quiser. Dando prosseguimento, os vereadores foram convidados a 

prestarem uma homenagem alusiva ao Dia Internacional da Mulher às suas 

respectivas homenageadas, que na oportunidade receberam flores e uma 

placa comemorativa, sendo elas: Sra. Edinalva Souza Santos – Edil 

Valdemir da Silva Santos; Sra. Jéssica Santana Correia – Vereador José da 

Costa Correia Filho; Sra. Jaqueline Alves Fonseca – Parlamentar Jhonatas 

Lima Monteiro; Sra. Magali de Sá Souza Vieira – Vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira; Sra. Leislyani Costa da Silva Vieira – Edil 

Ivamberg dos Santos Lima; Sra. Maria de Fátima Souza – Vereador Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes; Sra. Maria Madalena Cunha de Sobral – 

Parlamentar Luiz Augusto de Jesus; Sra. Roberta de Araújo Costa Roma – 

Edil Ronaldo Almeida Caribé; Sra. Tamires Santana dos Santos – Vereador 

José Marques de Messias; Sra. Maridélia Jalles Ccohim Moreira – Edil 

Petrônio Oliveira Lima; Sra. Dilzete Santos Silva – Vereador Emerson 

Costa dos Santos; Sra. Alessandra Carneiro Roriz Torres – Vereadora 

Eremita Mota de Araújo; Sra. Norma Machado da Purificação – Edil José 

Carneiro Rocha; Sra. Antonieta de Oliveira Barbosa – Parlamentar Josse 

Paulo Pereira Barbosa; Sra. Clonilda Santos Miranda Cruz – Edil Luiz 

Ferreira Dias; Sra. Adriana Lima Nascimento de Jesus – Vereador Jurandy 

da Cruz Carvalho; Sra. Joana Batista Marcênio Silva – Parlamentar Pedro 

Cícero Marcênio Silva; Sra. Flora Santos Nogueira – Vereador Flávio 

Arruda Morais; Sra. Maria Perpétua Barreiros Dantas – Vereador Fernando 

Dantas Torres; Sras. Maristela Pereira Freitas e Iraci Leite – Vereador 

Sílvio de Oliveira Dias. Posteriormente, o vereador Jhonatas Lima 

Monteiro entregou um buquê de flores à Professora Vânia Pereira Moraes 

Lopes em agradecimento pela brilhante palestra proferida. Na sequência, 

foi exibido um vídeo institucional em homenagem ao Dia Internacional da 
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Mulher. Dando continuidade, o Deputado Estadual José de Arimateia 

parabenizou as mulheres pelo seu dia, em especial à sua esposa. Depois, 

citou um trecho bíblico para explicar a importância da mulher na 

sociedade. Em seguida, foi executado o Hino à Feira de Santana pela 

cantora Célia Zaim, desta feita caracterizada como Maria Quitéria. Logo 

após, nada mais havendo por tratar, a segunda Secretária, vereadora 

Eremita Mota de Araújo, agradeceu a presença de todos e declarou 

encerrada a presente Sessão Especial. Para constar, eu, Jeany Santos de 

Carvalho Azevêdo, Redatora de Debates desta Câmara, lavrei esta ata, que 

segue assinada pelos presentes. 

 

 


