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Ata da 1ª Audiência Pública da 

Comissão de Reparação, 

Direitos Humanos, Defesa do 

Consumidor e Proteção à 

Mulher da Câmara Municipal 

de Feira de Santana, referente à 

1ª Etapa, do 3º Período, da 18ª 

Legislatura, realizada no dia 13 

de junho de 2019.   

 

 

 

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, 

às quatorze horas e cinquenta 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 primeira 

Audiência Pública da Comissão de Reparação, Direitos Humanos, 

11, Defesa do Consumidor e Proteção à Mulher, deste Legislativo, 

referente à primeira Etapa, do terceiro Período, da décima oitava 

Legislatura, atendendo ao oficio de autoria da mencionada comissão, 

composta pelos vereadores Isaías dos Santos — Presidente; Ronaldo 

Almeida Caribé - Vice-Presidente e Gerusa Maria Bastos Silva 

Sampaio — Membro; com o objetivo de discutir a situação de 

apreensão e guarda de veículos nas dependências do Complexo 

Policial Investigador Bandeira, tendo em vista que são bens 

particulares cujos valores estão sendo depreciados pela maneira 

imprópria adotada pela gestão, caracterizando uma questão de 

relevância pública em vários aspectos que compete a esta Comissão, 

inclusive este problema tomou dimensão com a proliferação do 
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mosquito Aedes Aegypti, mais conhecido como mosquito da 

dengue. Na forma regimental, o Presidente da Comissão de 

Reparação, Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Proteção à 

Mulher, vereador Isaías dos Santos, declarou instalada a presente 

Audiência, na qual compareceram os vereadores Edvaldo Lima dos 

Santos, Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio, Roberto Luís da Silva 

Tourinho e Ronaldo Almeida Caribé. Em seguida, convidou as 

autoridades para compor a Mesa desta Audiência: Excelentíssimo 

Vereador José Carneiro Rocha, Presidente desta Casa; Sr. Doutor 

Aldo da Silva Rodrigues, Promotor do Ministério Público Estadual, 

Coordenador Regional em Feira de Santana; Sra. Doutora Liliane 

Miranda, Defensora Pública; Sra. Doutora Monia Lopes de Souza 

Ghignone, Promotora de Justiça e o Sr. Doutor Roberto da Silva 

Leal, Coordenador da Polícia Civil de Feira de Santana. Vale 

salientar que foram registradas as presenças de demais convidados e 

autoridades presentes ou representadas, cujos nomes estão listados 

no roteiro do Cerimonial deste Legislativo e arquivados em seus 

Anais. Na sequência, o Presidente da Comissão, vereador Isaías dos 

Santos, fez uso da palavra e discorreu sobre a atual situação do 

Complexo Policial Investigador Bandeira, relatando a necessidade 

da realização desta Audiência Pública. Relatou que essa luta não é 

apenas da Comissão de Reparação, Direitos Humanos, Defesa do 

Consumidor e Proteção à Mulher, mas de todos e destacou o 

empenho do Presidente desta Casa, vereador José Carneiro Rocha, 

no tocante à realização da presente Audiência Pública. Disse ainda 

que precisa do apoio da sociedade e que o combate ao mosquito 

Aedes Aegypti, mais conhecido como mosquito da dengue, não é 

responsabilidade apenas dos agentes de endemias. Finalizou sua fala 

inicial relatando a morte de uma pessoa, vítima do mosquito Aedes 

Aegypti e pediu a ajuda de todos no combate ao referido mosquito. 

Na sequência, concedeu a palavra, durante quinze minutos, às 

seguintes autoridades e representantes inscritos: Sra. Doutora Monia 
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Lopes de Souza Ghignone, que discursou sobre a situação do 

Complexo Investigador Bandeira, relatando a situação caótica na 

qual se encontra a referida Instituição. Destacou que, naquele local, 

há centenas de carros e motos depositados há anos, muitos deles não 

têm sequer uma documentação, dificultando todo o trabalho de 

melhoria do ambiente. Disse ainda que os referidos veículos estão 

armazenados de maneira imprópria, deteriorando os mesmos. 

Ressaltou, ainda, que toda essa situação põe em risco as 

comunidades que residem nas proximidades do Complexo, por se 

tratar de um verdadeiro foco de proliferação do mosquito Aedes 

Aegypti, além da proliferação de outros animais peçonhentos que 

também colocam muitas vidas em risco. Disse ainda que, diante da 

omissão do Estado, os moradores, os trabalhadores, enfim, muitas 

pessoas, estão correndo risco e que, diante de tal situação, o 

Ministério Público precisava tomar uma atitude. Por fim, salientou 

que está à disposição para contribuir no que for preciso. Logo 

depois, a palavra foi franqueada ao Sr. Doutor Roberto da Silva 

Leal, que, inicialmente, falou sobre a pertinência da fala da Sra. 

Doutora Monja Lopes de Souza Ghignone, no tocante ao Complexo 

Policial Investigador Bandeira. Depois teceu comentários acerca da 

situação do referido Complexo, dizendo que o Governo do Estado, 

bem como a Polícia Civil, vem tentando atender às demandas do 

município de Feira de Santana. Disse ainda que qualquer decisão 

que vier a ser tomada requer muita cautela, pois não é apenas o 

referido Complexo, mas também outras entidades estão carentes de 

uma atenção e intervenção. Reconheceu que o Complexo precisa de 

uma limpeza, que está atenta para ouvir e que todas essas demandas 

já foram encaminhadas para o Governo do Estado, incluindo a 

necessidade de uma reforma na referida Instituição. Na sequência, a 

palavra foi franqueada à Sra. Liliane Miranda Amaral, a qual disse 

que a Defensoria Pública está acompanhando essa situação e 

destacou que a Defensoria pode ajudar de várias maneiras, 
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buscandoa quebra de burocracia, no que diz respeito às ações 

voltadas para a resolução de tal situação. Logo em seguida, a palavra 

foi passada para o Sr. Doutor Aldo da Silva Rodrigues, que saudou a 

todos e relatou que esta Audiência Pública é resultado de uma luta 

que vem de muito tempo, antes mesmo do vereador Isaías dos 

Santos procurar o Ministério Público. Continuando, disse que as 

autoridades competentes precisam ser procuradas, para a resolução 

de situações como essa que está sendo debatida na presente 411 

Audiência e que estará sempre à disposição para o que precisar. Na 

sequência, fez uso da palavra o Presidente desta Casa, vereador José 

Carneiro Rocha, que parabenizou a Comissão pela ação e salientou 

que o caso do Complexo Policial Investigador Bandeira já foi 

debatido inúmeras vezes, na Casa da Cidadania e nada foi resolvido. 

Ainda ressaltou que a população merece respeito, que espera uma 

resolução para tal situação e que a cidade de Feira de Santana, hoje, 

já é referência nos casos de dengue. Por fim, parabenizou a 

iniciativa de todos que se empenharam para a realização da presente 

Audiência Pública. Na sequência, a palavra foi franqueada ao 

vereador Roberto Luís da Silva Tourinho, o qual disse que muitos 

dos veículos que estão apreendidos no Complexo Investigador 

Bandeira não têm documentação, que a situação daquela Instituição 

é grave e salientou que o referido Complexo é apenas um dos pontos 

de proliferação do mosquito da dengue, no município. Ainda, 

parabenizou a Comissão que promoveu a presente Audiência 

Pública e conclamou todos para enfrentarem, juntos, tal situação. Na 

sequência, a palavra foi cedida ao vereador Edvaldo Lima dos 

Santos, o qual relatou que já foi várias vezes ao prefeito, buscar 

soluções para esse mesmo problema. Por fim, ressaltou que tem 

certeza de que, após a presente Audiência Pública, novos rumos 

serão tomados, no tocante ao referido Complexo. Logo depois, a 

palavra foi passada para o Sr. Denivaldo Costa, que também 

discorreu acerca da situação do Complexo, relatando que os mais 



 

 

Câmara Municipal de Feira de Santana 

Casa da Cidadania 
 

RDAP CRDHDCPM 202001 

 

5 

prejudicados com tal situação são os moradores daquela região. 

Destacou, ainda, que sente imensa vergonha de trabalhar num local 

naquele estado, onde os funcionários trabalham com medo e que 

toda essa situação é lamentável. Em seguida, fez uso da palavra o Sr. 

Luiz Cláudio, Presidente da Associação dos Agentes de Endemias, o 

qual falou sobre a necessidade de mais apoio, a fim de que os 

agentes de endemias possam fazer um trabalho melhor e mais coeso. 

Em seguida, a palavra foi franqueada à Sr. Francisca Lúcia da Silva 

Oliveira, que discorreu sobre o baixo número de agentes de 

endemias e ressaltou que toda a população precisa estar junta no 

combate ao mosquito Aedes Aegypti. Disse ainda que as forças 

precisam ser somadas e que não adianta os agentes de endemias 

jogarem inseticidas nos focos de proliferação e a população não 

tomar atitudes mais conscientes, no combate à dengue. Logo após, o 

Presidente da Comissão, vereador Isaías dos Santos, agradeceu a 

presença de todos e, nada mais havendo, declarou encerrada a 

presente Audiência Pública. Para constar, eu, Manoel Oliveira de 

Jesus, Redator de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata que 

segue assinada pelo Presidente desta Casa e demais autoridades. 


