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Ata da 92ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 2ª Etapa, do 1º Período, 

da 19ª Legislatura, realizada no dia 07 de 

outubro de 2021. 

 

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, à hora regimental, 

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 nonagésima segunda Sessão 

Ordinária, referente à segunda Etapa, do primeiro Período, da décima nona Legislatura, na 

qual compareceram os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, 

Eremita Mota de Araújo, Fabiano Nascimento de Souza, Fernando Dantas Torres, Flávio 

Arruda Morais, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José da Costa Correia 

Filho, José Marques de Messias, Josse Paulo Pereira Barbosa, Jurandy da Cruz Carvalho, 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, 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. Amparado 

pelo Regimento Interno, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, vereador Sílvio de Oliveira 

Dias, declarou aberta a presente Sessão e solicitou a segunda Secretária, parlamentar 

Eremita Mota de Araújo, proceder a leitura da Ata da Sessão anterior. Prosseguindo, o 

primeiro Vice-Presidente, vereador Sílvio de Oliveira Dias, solicitou que a primeira 

Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, procedesse a leitura das 

matérias previamente constantes para o Expediente do Dia, que vão a seguir: <Projeto de 

Lei Ordinária nº 154/2021, de autoria do vereador Luiz Augusto de Jesus, que: “Declara 

de utilidade pública a Organização Não Governamental Somos Todos Aviário, situada no 

município de Feira de Santana, e dá outras providências”. Requerimentos nºs 247 e 

248/2021, ambos de iniciativa do parlamentar Pedro Américo de Santana Silva Lopes. 

Indicações nºs 2.227 a 2.253/2021, de autoria dos parlamentares Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Josse Paulo Pereira Barbosa, Luiz 

Augusto de Jesus e Ivamberg dos Santos Lima. Moções nºs 309 a 316/2021, de iniciativa 

dos vereadores Luciane Aparecida Silva Brito Vieira e Flávio Arruda Moraes. 

Correspondências: Ofício/ALBA Nº 1.903/2021, datado do dia 21 de setembro do ano em 

curso e assinado pelo excelentíssimo deputado Júnior Muniz, encaminhando cópia da 

Moção nº 24.771/2021, de autoria do excelentíssimo deputado Jurandy Oliveira, 
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manifestando congratulações ao município de Feira de Santana>. Durante a leitura do 

Expediente, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para a segunda Secretária, 

vereadora Eremita Mota de Araújo. Logo após, a segunda Secretária, parlamentar Eremita 

Mota de Araújo, submeteu a apreciação do Plenário, a Ata da sessão anterior a qual foi 

aprovada pela unanimidade dos edis presentes. Em seguida, foi solicitado aos líderes 

partidários que fizessem as inscrições para o Horário das Lideranças. Depois, o primeiro 

Vice-Presidente, vereador Sílvio de Oliveira Dias, reassumiu o comando da Mesa Diretiva. 

Ato contínuo foi facultado uso da Tribuna Livra para a senhora Iracy Pereira de Andrade, 

que conduzida até a Tribuna pelos vereadores Emerson Costa dos Santos, Jhonatas Lima 

Monteiro e Flávio Arruda Morais. No uso da palavra, a senhora Iracy Pereira de 

Andrade, presidente da APEDEPI e membro do Coletivo Feirense da Luta 

Antimanicomial, a qual discorreu sobre o Dia Mundial da Saúde Mental, comemorado em 

dez de outubro e relatou que, infelizmente, a reforma psiquiátrica ocorre de forma letárgica. 

Expôs que, neste Município, havia alguns Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), no 

entanto, apenas o CAPS III internava pacientes. Contudo, as pessoas eram atendidas em um 

lugar de condições precárias, ficando em salas sem o devido plantão de profissionais para 

evitar que os pacientes cometessem desatinos. Em seguida, comentou sobre a construção do 

CAPS III, a qual tinha sido iniciada há algum tempo e o prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho lhe assegurou que o referido centro seria entregue no mês de dezembro do ano 

anterior. Entretanto, isto não ocorreu e a obra se encontrava abandonada, talvez por conta 

do governo municipal ter priorizado a revitalização do centro da cidade devido à campanha 

eleitoral. Conclamou os parlamentares da Comissão Permanente de Obras, Urbanismo, 

Infraestrutura Municipal, Agricultura e Meio Ambiente para visitarem a referida obra. Pois, 

foi saqueada e se encontra paralisada prejudicando a população que busca assistência 

psicossocial. Discorreu sobre a campanha “Setembro Amarelo”, que luta contra os altos 

índices de suicídios que ocorrem neste País. Lamentou que, por conta da pandemia, a 

situação se agravou. Expôs que, no Brasil, cerca de 6% da população jovem está propensa a 

cometer suicídio a cada ano e ressaltou a necessidade dos chefes do Poder Executivo 

investirem em saúde mental. Relatou a falta de medicamentos nas unidades de saúde e 

registrou que esteve nesta Casa no mês de maio. Revelou que na oportunidade após o seu 

pronunciamento, recebeu uma ligação do secretário municipal de Saúde, médico Marcelo 

Britto, lhe indagando como ela pôde afirmar que faltavam medicamentos. Registrou que os 

pacientes dos CAPS necessitam de atendimentos com uma equipe multidisciplinar e 

salientou que, há muitos anos, não ocorriam as oficinas de pintura. Salientou que alguns 
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parlamentares desta Casa são comprometidos com os cidadãos e destacou que o poder 

público municipal deveria investir nos CAPS para proporcionar uma terapia mais 

abrangente aos pacientes. Disse que os CAPS atendiam uma quantidade quatro vezes maior 

de pacientes do que o recomendado quando, em outro momento, foram referência nacional. 

Conclamou a Comissão Permanente de Saúde, Assistência Social e Desporto para se atentar 

à cooperativa de saúde que atuava neste Município. Ao concluir seu pronunciamento, 

relatou que fundou uma associação para ajudar as pessoas que sofriam com transtornos 

mentais, mas ainda não a regularizou, e disse que não era possível, no século XXI, alguém 

defender a manutenção dos manicômios.  Prosseguindo no horário reservado às Lideranças 

Partidárias, a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) após parabenizar à senhora 

Iraci Andrade pelo pronunciamento feito na Tribuna Livre, prestou solidariedade à causa 

defendida pela mesma. Disse que os últimos acontecimentos que estão dando lugar a 

diversos comentários na cidade, são fruto da maior autonomia e espaço que esta Casa 

Legislativa vem tendo a partir da gestão do atual Presidente, vereador Fernando Dantas 

Torres. Observou que inicialmente toda mudança provoca reações e estas são naturais. 

Prosseguindo, inquiriu o prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva 

Filho, sobre o que tem feito ao longo dos anos. Salientou entender como conceito do que é 

ser político o diálogo e a atenção. Lembrou que o prefeito é médico, que assim como a 

política, também exige contato próximo com pessoas e sensibilidade para ouvir e buscar 

atender às suas necessidades. Dando continuidade, disse que na condição de representante 

do povo, o político deve ter perfil para lidar com o público e não considerar um entrave esta 

atribuição. Afirmou que o prefeito deveria repensar a sua escolha e, aproveitando a 

experiência obtida com o passar dos anos, escolher outra profissão. Em seguida, o 

parlamentar Edvaldo Lima dos Santos (MDB) invocou o personagem Davi no livro 

bíblico Salmos versículo 3 e 5 no qual coloca a vida em nome de Deus. Solicitou proteção 

contra os homens maus, sanguinários, malignos. Afirmou que Deus protege e cerca contra o 

mal. Frisou que diante do que está acontecendo em Feira de Santana é preciso está 

segurando nas mãos de Deus. Afirmou que vencerá “todas as batalhas”. Criticou o prefeito 

municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, não conversou com a 

sociedade feirense - comerciantes e empresários – e depois teve que revogar um decreto 

que determinava o feriado compensatório do São João no próximo dia onze (11). 

Parabenizou o governo por ter recuado numa posição equivocada. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Fernando Dantas Torres, Presidente deste Parlamento, solicitou suspensão da 

Sessão para realizar uma reunião com a Mesa Diretiva com o objetivo de escolher os 
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membros que comporão a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde. Justificou 

que na próxima semana não haverá tempo hábil para esse procedimento, devido ao 

processo legislativo do Plano Plurianual (PPA) que será pautado, o que impedirá que outros 

projetos sejam apreciados. Em Questão de Ordem, o edil Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes disse que o PPA foi enviado para os edis por e-mail. Porém solicitou que o 

Presidente, edil Fernando Torres, autorizasse a Gerência Legislativa a fazer a impressão do 

mencionando documento. Em resposta, o Presidente desta Câmara disse que não atenderia 

ao pedido, pois a Casa está fazendo economia e se assim autorizasse teria que fazê-lo para 

todos os edis. Em seguida, o primeiro Vice-Presidente, vereador Sílvio de Oliveira Dias, 

acolheu o Pleito do parlamentar Fernando Dantas Torres e suspendeu a presente Sessão por 

quinze minutos. Reaberta a sessão, o Presidente Fernando Dantas Torres, no comando da 

Mesa Diretiva, realizou a chamada nominal, momento em que apenas os edis Luiz Ferreira 

Dias, Pedro Cícero Marcenio Silva e José Marques de Messias não estavam no Plenário. 

Logo após, o Presidente, vereador Fernando Dantas Torres, solicitou a todos ficar de pé 

para a promulgação da Resolução nº 534/2021, que: “Cria a Frente Parlamenta de Combate 

a Violência no âmbito do Município de Feira de Santana, e dá outras providências”, cuja 

leitura foi proferida pela primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira. Em Pela Ordem, o parlamentar Valdemir da Silva Santos disse que, na condição de 

do Projeto de Resolução que criou a Frente Parlamentar de Combate à Violência, desejava 

indicar os nomes de alguns vereadores para compor a referida frente. Em resposta, o 

Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, registrou que, oportunamente, 

consultaria os parlamentares para estabelecer os membros da referida Frente Parlamentar. 

Logo após, em Questão de Ordem, o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes disse 

que a adesão é livre aos vereadores. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira 

Barbosa disse que dará entrada em um Projeto de Lei Ordinária que disciplinará questões 

relativas à escolha do Procurador Geral do Município. Em seguida, o Presidente, edil 

Fernando Dantas Torres, anunciou que os vereadores escolhidos para composição da CPI, 

proposta pelo Requerimento nº 232/2021, conforme a Resolução nº 530/2021, bem como 

do seu Art. 108, são Ivamberg dos Santos Lima, Flávio Arruda Morais, Josse Paulo Pereira 

Barbosa (titulares) e Luciane Aparecida Silva Brito Vieira e Pedro Cícero Marcenio Silva 

(suplentes). Na sequência, em votação plenária, a composição da CPI foi aprovada com 

onze votos favoráveis, oito votos contrários e uma abstenção. Em Pela Ordem, os edis 

Flávio Arruda Morais e Silvio de Oliveira Dias registraram a presença do deputado estadual 

Ângelo Almeida. Neste momento, essa sessão foi transformada em Sessão Especial para 
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discutir e debater a atual situação do Lago Pedra do Cavalo, conforme Requerimento nº 

231/2021, de iniciativa do vereador Jurandy da Cruz Carvalho. Antes, porém, cabe registar 

a possível pauta da Sessão posterior: <Em Redação Final, o Projeto de Lei Ordinária nº 

075/2021, de autoria da vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Em urgência e em 

primeira discussão, o Projeto de Lei ordinária n/nº 143/2021, de iniciativa do Poder 

Executivo Municipal, compareceres das comissões de CCJR e CFOF. Em prioridade e em 

discussão única, o Projeto de Decreto Legislativo nº 0122/2021, de autoria da Mesa 

Diretiva com parecer da CCJR. Em primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 

082/2021, de iniciativa da do vereador Luiz Augusto de Jesus, com parecer da CCJR.  Em 

discussão única, o Projeto de Resolução nº 741/2021, da lavra do parlamentar José da 

Costa Correia Filho. Em discussão única, os Projetos de Decreto Legislativo nºs 014, 016 

e 017/2021, respectivamente de autoria dos vereadores Fernando Dantas Torres, Ivamberg 

dos Santos Lima e Josse Paulo Pereira Barbosa, todos com parecer da Comissão Especial. 

Em votação única, os Requerimentos nºs 233, 234 e 243/2021, todos de autoria do edil 

Edvaldo Lima dos Santos, 240/2021, de iniciativa do parlamentar Emerson Costa dos 

Santos; 241 e 242/2021, ambos de lavra do edil Luiz Augusto de Jesus; 244, 245, 246, 247 

e 248/2021, todos de autoria do vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Em 

votação única, a Moção nº 279/2021, de iniciativa do vereador Edvaldo Lima dos Santos>. 

Na sequência, o Presidente, vereador Fernando Datas Torres, solicitou ao Mestre de 

Cerimônia, radialista Marcos Valentim, que anunciasse a composição da Mesa de Honra 

desta Sessão foi formada pelas seguintes autoridades: vereador Jurandy da Cruz Carvalho; 

excelentíssimo deputado estadual Ângelo Almeida; professora doutora Hilda Costa Talma, 

docente da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB); excelentíssimo secretário 

municipal de Meio Ambiente, vereador licenciado José Carneiro Rocha; excelentíssimo 

secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, senhor Jairo Alfredo Carneiro Filho; 

excelentíssimo secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, advogado Sérgio 

Barradas Carneiro e o senhor Getúlio Andrade, presidente do Sindicato dos Hotéis e 

Restaurantes de Feira de Santana. Prosseguindo, foram chamados a compor o Plenário, os 

demais convidados e autoridades presentes ou representadas, cujos nomes serão arquivados 

nos anais do Cerimonial desta Casa da Cidadania e, na sequência, o Hino Nacional 

Brasileiro foi executado. Logo após, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, 

concedeu oportunidade de discurso ao vereador Jurandy da Cruz Carvalho, autor do 

Requerimento nº 231/2021, que propôs esta Sessão Especial, o qual discorreu sobre o mais 

importante manancial do estado da Bahia, o Lago Pedra do Cavalo, visto que ele é o 
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responsável pelo abastecimento humano de metade da população baiana, cerca de sete 

milhões de pessoas. Citou que o distrito João Durval Carneiro, “Ipuaçu”, possui trinta 

quilômetros de extensão do mencionado Lago. Argumentou que o Lago Pedra do Cavalo 

precisa ser usado não apenas para abastecimento humano, mas também para pesca, 

agricultura e turismo. Conclamou o deputado estadual Ângelo Almeida e a representante da 

deputada Dayane Pimentel que repercutam a importância do supracitado lago por toda a 

Bahia. Externou desejo de que, após ouvir os palestrantes dessa sessão, seja feito um plano 

diretor do Lago Pedra do Cavalo. Expôs que já fez um pedido ao prefeito municipal de 

Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, e o estendeu também ao deputado Ângelo 

Almeida. Recomendou que convoquem os doze prefeitos dos municípios que compreendem 

o citado Lago a fim de realizarem um estudo para seu melhor aproveitamento na área de 

turismo, agricultura e pesca, desenvolvendo assim também o distrito João Durval Carneiro. 

Logo após, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, transferiu o comando da 

Mesa de Honra ao vereador Jurandy da Cruz Carvalho. Vale destacar que os vereadores 

Silvio de Oliveira Dias, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Ivamberg dos Santos Lima, 

Valdemir da Silva Santos, Ronaldo Almeida Caribé, Luiz Augusto de Jesus, José Marques 

de Messias, Luiz Ferreira Dias, Flávio Arruda Morais, Jhonatas Lima Monteiro, Emerson 

Costa dos Santos, Petrônio Oliveira Lima e José da Costa Correia Filho estavam presentes 

no Plenário. Em seguida, o Presidente desta Sessão, edil Jurandy da Cruz Carvalho, 

concedeu a palavra ao palestrante pescador, agricultor e professor João Dias que saudou 

a todos os presentes em especial aos colegas da SEMAN e em seguida destacou que existe 

uma cultura peculiar ao Lago Pedra do Cavalo. Destacou a moqueca de pirarucu ofertada 

por diversos restaurantes na borda do Pedra do Cavalo. Frisou que participou de 

documentário sobre o lago que será exibido pela TV Brasil. Em seguida esclareceu que o 

lago tem o topônimo porque existia uma pedra com o formato de um cavalo. Porém, foi 

coberta pelas águas. Acrescentou que os rios Jacuípe e Paraguaçu são os dois principais 

formadores do lago. Frisou que ambos nascem na Chapada Diamantina. O primeiro com 

extensão de seiscentos 600 quilometro em Barra da Estiva e desagua em Saubara e o 

segundo em Morro do Chapéu com extensão de quatrocentos e noventa quilômetros e 

confluía com o Jacuípe em Conceição da Feira. Relatou que os rios possuem três barragens. 

Apartado, em Mucujê; Itaitê e Pedra do Cavalo (sic). Lembrou que antes da construção de 

Pedra do Cavalo existia a barragem de Bananeiras construída em 1912. Rememorou que na 

década de 70, o governo estadual resolveu construir a barragem de Pedra do Cavalo para 

suprir o fornecimento de água para o agreste e para a região metropolitana de Salvador. 
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Disse que a imprensa feirense foi contra a construção da barragem, mas o então governador 

João Durval foi persistente. Interrogou se a barragem não fosse construída o que seria do 

abastecimento de água para Feira de Santana e Salvador? Informou que o lago acumulou 

mais de seis bilhões de metros cúbicos de água e é maior do que a Baia de Guanabara. 

Disse que o lago foi pensado para o abastecimento humano, dessedentação de animais, 

geração de energia. Frisou que todos esses propósitos iniciais estão funcionando. 

Entretanto, a Sessão de hoje é para discutir o que ainda não está funcionando. Citou 

agricultura irrigada, aquicultura, turismo, esporte e lazer. Destacou que o governo do 

Estado através da APA Pedra do Cavalo está elaborando plano de manejo do lago. 

Registrou que para colocar em prática o plano de manejo é necessário a união de todos os 

municípios que são banhados pelo lago. Cachoeira, Cabaceiras do Paraguaçu, Castro Alves, 

Conceição da Feira, Feira de Santana, Governador Mangabeira, Muritiba, Rafael Jambeiro, 

Santo Estevão, São Felix e São Gonçalo dos Campos. Disse que os royalties pagos pela 

Votorantim deveriam ser empregados para a conservação do lago. Mas, os municípios não 

aplicam os recursos com esta finalidade. Revelou que a empresa fez o mapeamento do 

assoreamento e desmatamento do lago e das suas margens. Solicitou uma reflexão se as 

pessoas sabem de onde vem a água que bebe, a que faz o café ou que lavou a roupa.  

Indicou que a lâmina do lago poderia chegar a 124 metros de altura e hoje está em 112,3 

metros. Ou seja, 7,7 metros abaixo da sua capacidade. Apelou que as questões partidárias 

fiquem de fora da discussão técnica do uso do lago. Defendeu o desenvolvimento da pesca, 

centro de esportes náuticos, competições de vela, caiaque, pesca esportiva e canoagem. 

Reclamou que quando se pensa Feira logo vem à mente, o rebanho bovino e o vaqueiro. 

Mas, se esquecem que a cidade só existe por causa das águas do rio Jacuípe. Registrou a 

ausência de resorts em Feira de Santana e o único que existe em São Gonçalo só aceita 

famílias. Disse que estrangeiros visitam o Brasil para praticar a pesca esportiva do 

tucunaré. Mas, devido a ausência de infraestrutura no lago tal atração turística não é 

explorada. Reconheceu que muitos feirenses usam o lago para passear de jet-ski. Revelou 

que a pousada Sossego na Ilha de São Gonçalo é um dos poucos empreendimentos de 

hotelaria do lago. Exibiu um documentário realizado pela TV Brasil. Antecipou que há um 

projeto de transposição das augas do rio São Francisco para o Paraguaçu e a possível 

implantação de um centro de canoagem que conta com o apoio do deputado estadual 

Ângelo Almeida. Revelou que sob recomendação do secretário municipal de Meio 

Ambiente, José Carneiro Rocha, foi feita a análise da água do Jacuípe. Defendeu que o 

referido centro de canoagem seja construído na localidade Mergulho. Denunciou que há 
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dez canais de esgoto sendo lançados sem tratamento no Jacuípe e, por conseguinte no lago 

que gera dez porcento do PIB baiano. O vereador Jurandy da Cruz Carvalho, Presidente 

desta Sessão, revelou que enviou convite à Embasa, mas a empresa não mandou nenhum 

representante para esta Audiência Pública. Alfinetou que a empresa, maior usuária do lago, 

se furta a debater as questões inerentes ao uso das águas. Dando continuidade, a palavra foi 

concedida ao ex-deputado federal e atual secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, 

advogado Sérgio Barradas Carneiro, o qual, após saudar os presentes, destacou que Feira 

de Santana tem um vetor natural de crescimento entre a BR-324 e a BR-116/Norte, de 

forma que há uma tendência da cidade se aproximar de Salvador. Além disso, de um lado 

está o final do Recôncavo e do outro fica a porta de entrada do sertão, e, desse modo, há 

dois tipos de vegetação e de solo. Lembrou que o Centro Industrial do Subaé (CIS) foi 

instalado naquela localidade na década de 60 porque Feira de Santana não tinha água, era 

abastecida por quatro poços artesianos da Lagoa Grande e à época, o então prefeito João 

Durval Carneiro decidiu pela instalação do CIS naquela região para que a indústria 

perfurasse um posto e obtivesse água enquanto procurava firmar parceria com o então 

governador Luiz Viana para que a cidade utilizasse a água do Rio Paraguaçu e a energia de 

Paulo Afonso, bem como fosse criado o CIS e a UEFS. E, dessa forma, foram assentadas as 

bases para o crescimento de Feira de Santana. Disse que, na década de 80, foi criado o Lago 

Pedra do Cavalo, o qual não é utilizado nos diversos usos que a água pode nos trazer, tais 

como a geração de energia, o abastecimento de água da região metropolitana de Salvador, 

uma psicultura melhor aproveitada e uma agricultura irrigada por gotejamento. Destacou 

que, como Pedra do Cavalo banha doze municípios, seria necessário que o governo do 

Estado fizesse um Plano Diretor para o mencionado lago com todos os usos citados. 

Salientou que há uma série de ideias que precisam ser pensadas e amadurecidas com 

relação ao lago. No entanto, deve-se ter o cuidado para que os usos implementados não o 

poluam. Rememorou frase citada pelo seu pai “Minha geração fracassou na questão 

ambiental, pois legou às atuais gerações um Meio Ambiente extremamente degradado, sob 

vários aspectos”. Salientou que precisamos pensar o desenvolvimento com 

sustentabilidade. Disse que quando trabalhou na Secretaria de Meio Ambiente, juntamente 

com o senhor João Dias, elaboraram um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) pedindo uma 

compensação ao município para a Lagoa da Conceição e, assim, a mesma está sendo 

recuperada e, posteriormente, outras lagoas serão revigoradas também. Findando seu 

discurso, o orador mencionou que é um militante da preservação ambienta. Parabenizou o 

senhor João Dias pelo trabalho diário, bem como o vereador Jurandy Carvalho pela 
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propositura desta sessão. Em seguida, foi franqueada a palavra a doutora Hilda Costa 

Talma, professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) que após 

saudar a Mesa reclamou da pouca representatividade feminina nos eventos. Destacou que 

em todos os espaços declara o seu amor ao Lago Pedra do Cavalo e ao meio ambiente. 

Afirmou que para amar é preciso conhecer e ter pertencimento e por isso convidou a todos 

a conhecer o lago. Revelou que depois que conheceu João Dias ficou encantada com os 

lugares belíssimos do lago. Destacou que um dos objetivos da construção da barragem era o 

controle das cheias do rio Paraguaçu e as inundações nas cidades de Cachoeira e São Félix. 

Revelou que a barragem foi inaugurada em 1985 e apenas em 1989 houve inundações nas 

referidas cidades. Frisou que em 2002 a barragem passou a ser operada pelo grupo 

Votorantim e em 2014 teve início a geração de energia elétrica. Lembrou que no início a 

população era contra a construção da barragem. Mas, questionou como seria feito o 

abastecimento de grande parte da população baiana se não houvesse Pedra do Cavalo. 

Defendeu a implantação da agricultura. Porém com o manjo por gotejamento. Propalou a 

preservação dos recursos ambientais através da APA de Pedra do Cavalo. Denunciou que 

há uma série de irregularidades na utilização do lago. Mas, o mais preocupante é o 

lançamento de esgoto sem tratamento. Afirmou ser uma estupidez lançar excrementos no 

meio ambiente que depois terá que ser tratado. Lembrou que a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos estabeleceu prazos para acabar com lixões até 2014, mas o prazo foi 

estendido. Disse que a poluição é visual e em alguns casos não precisa nem de análise. 

Denunciou a existência de resíduos sólidos no entorno da ponte do Rio Jacuípe. Revelou 

que os moradores do Iguape reclamam como a APA Pedra do Cavalo é gerenciada. Cobrou 

maior responsabilidade da empresa Votorantim quanto ao gerenciamento do lago. Pregou a 

educação ambiental como meio de preservar o meio ambiente e ação da sociedade civil 

organizada. Em seguida, o Presidente desta Sessão Especial, vereador Jurandy da Cruz 

Carvalho, franqueou-se a palavra ao deputado estadual Ângelo Almeida  ̧ o qual, após 

saudar os presentes, disse que, desde o início de sua vida pública, sempre destacou que o 

político deveria ter sabedoria para recepcionar as provocações da sociedade civil, buscando 

contemplar os pleitos da população. Relatou que o tema discorrido nesta sessão é 

importante para Feira de Santana e regiões circunvizinhas. Referiu-se ao secretário 

municipal de Desenvolvimento Urbano, senhor Sérgio Barradas Carneiro, ao expor que, 

atualmente, tratar sobre o meio ambiente era essencial para discutir sobre o futuro do 

mundo. Destacou que este município, no que concerne ao meio ambiente, estava sendo 

destruído. Relatou que ninguém sabia contar quantas nascentes feirenses foram destruídas. 
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Exteriorizou que cabia à Prefeitura Municipal se comprometer em cuidar da barragem 

Pedra do Cavalo. Salientou que propôs a realização de uma Audiência Pública no próximo 

dia quatorze, às nove horas, na Câmara de Dirigentes Lojistas de Feira de Santana, para 

tratar sobre o estudo do ciclo da vida das espécies aquáticas do Lago Pedra do Cavalo. 

Reclamou que não havia como a colônia de pescadores de Feira de Santana ser tratada de 

forma desigual em relação a outras colônias. Comentou que os políticos tinham a obrigação 

de cuidar das minorias e enunciou que, há vinte anos, não se conseguia produzir um estudo 

relativo às espécies presentes no referido bioma para apresentá-lo ao Ministério da Pesca e 

Aquicultura de modo a assegurar direitos aos pescadores. Relatou que estava empenhado e 

seguiu para diversos órgãos, tais como Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(INEMA), Bahia Pesca, CERB e Embasa para buscar explicações acerca de qual destes 

seria o responsável para propiciar a realização do estudo supracitado. Disse, ainda, que não 

havia compensação ambiental nestes órgãos e destacou que todos deveriam tratar sobre a 

barragem Pedra do Cavalo. Por fim, salientou que dialogou com o governador Rui Costa e 

aproveitou a oportunidade para propor a construção de um Centro de Treinamento de 

Canoagem para o Lago Pedra do Cavalo, bem como dialogou com o Presidente da 

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB), juntamente com o 

secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, senhor Jairo Alfredo Carneiro Filho, 

oportunidade na qual aquele comentou que o Lago Pedra do Cavalo era um dos locais mais 

propícios para trabalhar com esportes náuticos, o que geraria renda, empregos e lazer. Em 

seguida, o Presidente desta Sessão, edil Jurandy da Cruz Carvalho disse que o deputado 

estadual Ângelo Almeida lutava pela causa dos pescadores e lhe agradeceu pelo apoio. Na 

sequência, foi concedida a palavra ao senhor Getúlio Andrade, presidente do Sindicato 

dos Hotéis e Restaurantes de Feira de Santana, que após saudar a todos, externou sua 

satisfação em presenciar essa discussão neste Legislativo. Disse que em torno da indústria 

do turismo existe uma cadeia econômica composta por cinquenta e duas atividades. Sugeriu 

que outras entidades fossem convidadas para discutir esse assunto. Por fim, agradeceu o 

convite e parabenizou o vereador Jurandy da Cruz Carvalho e demais vereadores. Na 

sequência foi franqueada a palavra ao secretário municipal de Cultura Esporte e Lazer, 

senhor Jairo Carneiro Filho, que parabenizou o vereador Jurandy da Cruz Carvalho pela 

iniciativa desta Sessão Especial. Em seguida, ressaltou o potencial de utilização do Lago 

Pedra do Cavalo e lamentou o desgaste ambiental do manancial. Lembrou que foi 

desenvolvida uma matéria jornalística demonstrando as potencialidades de utilização do 

lago. Desde a pesca esportiva a hotelaria. Ensejou a iniciativa do deputado estadual Ângelo 
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Almeida que busca a implantação de um centro de canoagem em Feira de Santana. 

Ressaltou a ação conjunta dos secretários municipais de cultura do lago. Prosseguindo, o 

secretário municipal de Meio Ambiente, vereador licenciado José Carneiro Rocha, 

ressaltou a importância do Lago Pedra do Cavalo e a necessidade de se criar projetos que 

venham trazer geração de emprego e renda. Disse que cada um contribui a sua maneira para 

a preservação do lago. Antecipou que em breve estará de volta para cumprir o mandato de 

vereador nesta Casa Legislativa. Logo após, o vereador Jhonatas Monteiro disse acreditar 

que Feira de Santana é abençoada pelos mananciais. Por isso que no passado era chamada 

de Santana dos Olhos D’Águas. Mas, infelizmente no processo de ocupação do solo as 

pessoas transformaram o que seria uma dádiva em uma maldição. Pois, voltaram-se contra 

a população em transtornos ou vetor de doenças. Por isso é importante discutir as questões 

relacionadas ao lago que beneficia aproximadamente quatro milhões de baianos. Alertou 

que as comunidades tradicionais não são escutadas nos processos decisórios e de gestão. 

Ressaltou que os problemas não serão resolvidos ouvindo apenas empresas e empresários e 

deixando de lado os pequenos. Reclamou que a usina de Pedra de Cavalo opera sem 

licenciamento. Disse que o PDDU tem um conjunto de decisões sobre o Lago de Pedra do 

Cavalo que ainda não foram colocadas em prática. Destacou que o PDDU prevê dentre 

outras iniciativas, a preservação ambiental, a regularização fundiária e a implantação do 

museu da memória ribeirinha. Recomendou que o governo municipal cumpra a lei. Quanto 

a Embasa, recomendou que a agência reguladora municipal exija o cumprimento do 

contrato com a concessionária. Em seguida, o vereador Emerson Costa dos Santos 

congratulou o Presidente desta Sessão Especial, edil Jurandy da Cruz Carvalho, por 

incentivar o desenvolvimento econômico e social do Lago Pedra do Cavalo e exteriorizou 

que outras questões locais também deveriam ser colocadas em destaque, tal como a 

poluição. Expôs que representantes da Embasa deveriam estar na presente sessão para ouvir 

os palestrantes e ter conhecimento dos pleitos da sociedade. Relatou a necessidade de 

propiciar o desenvolvimento sustentável na região supracitada e ressaltou que a proposta do 

deputado estadual Ângelo Almeida, para construção de um Centro de Treinamento de 

Canoagem, gerará emprego, renda e turismo no Lago Pedra do Cavalo. Mas, salientou que 

a Embasa e outros órgãos de controle deveriam contribuir com iniciativas de preservação 

ambiental. Disse que, independentemente de ideologias partidárias, todos deveriam se unir 

para lutar pelo desenvolvimento econômico e social. Por fim, relatou que o Lago Pedra do 

Cavalo, infelizmente, estava sendo subutilizado. Logo após, não havendo mais oradores, foi 

executado o Hino a Feira de Santana. Na sequência, o senhor João Dias de Santana 
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informou que possuía um vídeo da construção da barragem Pedra do Cavalo e informou 

que poderia compartilhá-lo com os presentes. Registrou, ainda, que a barragem Pedra do 

Cavalo estava aberta para receber visitas às quintas-feiras. Em seguida, o Presidente desta 

Sessão Especial, edil Jurandy da Cruz Carvalho, lamentou a ausência do secretário 

municipal de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, senhor Sebastião Eduardo 

da Cunha, bem como de representantes da Embasa na presente Sessão Especial. Relatou, 

por fim, que convidaria os parlamentares para visitarem o distrito Ipuaçu. Nada mais 

havendo por tratar, o Presidente da Mesa desta Sessão Especial, vereador Jurandy da Cruz 

Carvalho, declarou encerrada a presente Sessão, às doze horas e seis minutos, convocando 

outra para o próximo dia treze de outubro do corrente ano, uma quarta-feira. Para constar, 

eu, José Joaquim de Oliveira Neto, Técnico Legislativo a disposição do Setor de Redação e 

Atas, lavrei a presente Ata que segue à apreciação plenária, na forma regimental.      

 

 

 

       


