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Ata da 2ª Audiência Pública da 

Comissão de Obras, Urbanismo, 

Infraestrutura Municipal, 

Agricultura e Meio Ambiente 

da Câmara Municipal de Feira 

de Santana, referente à 2ª Etapa, 

do 3º Período, da 18ª 

Legislatura, realizada no dia 18 

de outubro de 2019.   

 

 

Aos dezoito dias do mês de outubro, do ano de dois mil e 

dezenove, às nove horas e quarenta e um minutos, no Plenário da 

Câmara de Municipal de Feira de Santana, situada à rua Visconde do 

Rio Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a 

segunda Audiência Pública da Comissão de Obras, Urbanismo, 

Infraestrutura Municipal, Agricultura e Meio Ambiente deste 

Legislativo, referente à segunda Etapa, do terceiro Período, da 

décima oitava Legislatura, convocada por intermédio de ofício de 

autoria da mencionada comissão, a qual é composta pelos 

vereadores Luiz Augusto de Jesus - Presidente; Aldney Bastos 

Marques - Vice-Presidente e Gilmar Amorim de Oliveira – Membro, 

com o objetivo de discutir a segurança pública em Feira de 

Santana, em especial na área do Centro de Abastecimento, assim 

como discutir a infraestrutura do referido local. Na forma 

regimental, o Presidente da Comissão de Obras, Urbanismo, 

Infraestrutura Municipal, Agricultura e Meio Ambiente deste 

Legislativo, vereador Luiz Augusto de Jesus, declarou instalada a 

presente Audiência, na qual compareceram os parlamentares 

Cadmiel Mascarenhas Pereira, João dos Santos, Roberto Luís da 
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Silva Tourinho, Gilmar Amorim de Oliveira, Aldney Bastos 

Marques, Luiz Ferreira Dias, Edvaldo Lima dos Santos, Ronaldo 

Caribé, Fabiano Nascimento de Souza, José Marques de Messias, e 

Edvaldo Lima dos Santos. Em seguida, o Presidente da Comissão 

convidou as autoridades para compor a Mesa desta Audiência, as 

quais foram: senhor José Nunes, deputado federal; senhor Antonio 

Carlos Borges Junior, secretário municipal de Trabalho, Turismo e 

Desenvolvimento Econômico; senhor José Ferreira Pinheiro, 

secretário municipal de Desenvolvimento Urbano; coronel Luziel 

Andrade, comandante do Comando de Policiamento Regional Leste; 

senhor Antonio Elio Neris dos Santos, comandante da Guarda 

Municipal de Feira de Santana, representando o secretário municipal 

de Prevenção a Violência e Promoção dos Direitos Humanos, senhor 

Benilton Pereira de Brito; senhor Cristiano dos Santos Gonçalves, 

diretor do Centro de abastecimento, delegado Roberto Silva Leal, 

delegado regional de Feira de Santana e o senhor José Neto, 

deputado federal. Na sequência, o Presidente da referida Comissão 

desta Audiência listou a presença dos convidados que se assentaram 

no Plenário, cujos nomes estão arquivados nos anais do Cerimonial 

desta Casa e esclareceu os procedimentos de uso da tribuna. 

Correspondência: Ofício 213/219, datado de 16 do corrente mês e 

assinado pelo vereador José Menezes Santa Rosa, justificando 

ausência nesta audiência em virtude de está representando esta Casa 

na outorga da Comenda Dois de Julho ao senador Otto Alencar na 

Fundação Luís Eduardo Magalhaes, na capital do Estado. 

Prosseguindo, concedeu a palavra ao senhor Cristiano dos Santos 

Gonçalves, disse que no pouco tempo que tem a frente do Centro de 

Abastecimento sabe que para o entreposto funcionar necessita de 

segurança e ordem. lembrou da morte do delegado de Polícia. 

Relatou assalto de uma comerciante que perdeu R$ 4 mil. Frisou que 

o Estado assim como os permissionários devem fazer o seu papel. 

Defendeu que o entreposto não pode ficar aberto o tempo todo. Pois, 
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desta forma as forças de segurança não terão controle. Pois, não 

adiante ficar chamando a PM se não houver ordem de 

funcionamento. Por isso, a Prefeitura construirá um muro e os 

carregadores serão cadastrados e identificados, assim como os 

funcionários dos permissionários. Enfatizou que tal ação também é 

uma proteção para quem trabalha. Disse compreender a situação dos 

proprietários de bares, mas não é um local para se ficar bêbado e 

armado. Relatou que ontem uma pessoa bêbada e armada o procurou 

ameaçando-lhe de morte. Acrescentou que já foi aberto um boletim 

de ocorrência. Logo após, o senhor Antonio Elio Neris dos Santos, 

observou que no Centro de Abastecimento transita diariamente dez 

mil pessoas. Portanto a segurança pública não deve ser na base da 

força e sim da inteligência. Disse que cabe a todos zelar pela 

segurança Policia Militar, Guarda Municipal, comerciantes e 

usuários. Disse que uma base da Guarda Municipal é importante 

para dar agilidade de ação e prevenção. Antecipou que um 

grupamento está sendo treinado para atuar no Centro de 

Abastecimento para fazer o policiamento ostensivo a pé. Defendeu a 

ação conjunta com a PM e com os comerciantes. Relatou que os 

cinquenta guardas que ingressaram na corporação através de 

concurso serão treinados para dar mais suporte a segurança em Feira 

de Santana. Defendeu a construção do muro como forma de 

controle. Assinalou que a missão de dotar o Centro de 

Abastecimento é árdua mais não é impossível. Acrescentou que por 

sérum local que circula muito dinheiro atrai os marginais. 

Continuando foi franqueada a palavra ao senhor José Pinheiro 

relatou ações para controlar o fluxo de pessoas no Centro de 

Abastecimento. Disse que a secretaria de Desenvolvimento Urbano 

está a disposição para contribuir com a segurança do Centro de 

Abastecimento. Em seguida, fez uso da palavra o senhor Antonio 

Carlos Borges Júnior ressaltou a importância econômica do Centro 

de Abastecimento. Destacou que é necessário posicionamento para 
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propiciar melhorias ao referido entreposto comercial. Expôs que a 

violência não é exclusiva ao local, mas que também ocorre em 

outras regiões da cidade. Mencionou que nunca soube de blitzen 

para apreensão de armas nas adjacências do empreendimento, muito 

menos averiguação e cadastramento das pessoas que trabalham e 

transitam nele. Relatou que se deve garantir a fiscalização e a 

presença de policiais no Centro de Abastecimento devido ao número 

de pessoas que o frequentam, salientando os problemas enfrentados, 

sobretudo, por cidadãos que vendem seus produtos no local. 

Salientou que a populaço deve cobrar melhorias e, ao tecer suas 

considerações finais, disse que o centro da cidade necessita de 

atenção institucional e de segurança, pois o comércio de Feira de 

Santana é reconhecido nacionalmente. Logo após, o senhor 

Roberto da Silva Leal, Coordenador Regional da Polícia Civil, 

declarou que o apoio da sociedade é fundamental para propiciar 

soluções aos problemas relativos à segurança pública no município. 

Salientou que as adjacências do entreposto comercial supracitado 

sofrem com a presença de facções e altos índices de violência. 

Mencionou que o prefeito municipal Colbert Martins da Silva Filho 

se preocupa com a segurança pública e expôs que medidas serão 

tomadas para aumentar o efetivo de policiais no local. Destacou os 

problemas de muitos bairros de Feira de Santana quanto ao aumento 

da criminalidade. Frisou que a DEAM receberá um local adequado 

para atender as vítimas de violência doméstica. Anunciou que os 

veículos que se encontram no pátio da delegacia localizada no bairro 

Jomafa serão leiloados e o problema sanando. Afirmou que o 

controle de acesso das pessoas no Centro de Abastecimento será 

uma medida salutar na segurança do local. Logo após, fez uso da 

palavra o coronel Luziel Andrade, que afirmou não conseguir 

sozinho resolver o problema de segurança do Centro de 

Abastecimento. Lembrou que desde que chegou em Feira de Santana 

listou como problema do entreposto, o livre acesso de pessoas e o 
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uso de bebidas alcoólicas. Disse que foi criticado ao redimensionar 

as companhias ao criar uma especifica para o policiamento dos 

distritos e das cidades de Tanquinho e São Gonçalo dos Campos. 

Antecipou que os pelotões ficarão encarregados de bairros que 

criarão conselhos de segurança para aproximar a população da 

corporação. Revelou que um dos grandes gastos da PM em Feira de 

Santana é o aluguel de imóveis. Mas, proporá ao comando da PM o 

deslocamento da Companhia 64 para o Centro de Abastecimento. 

Disse que o deputado federal José Neto apresentou emenda para a 

implantação de bases da PM em Feira de Santana. Argumentou que 

no Centro de Abastecimento já foram presos foragidos e pessoas 

alcoolizadas, portando afirmar que a PM não atua é incorreto. 

Lembrou que grande parte das escolas feirenses tem bares que 

vendem bebidas alcoólicas no seu entorno e não existe lei para 

coibir tal pratica. Afirmou que a PM estará sempre a disposição de 

trabalhar em prol da Segurança Pública. Em seguida, o deputado 

federal José Neto defendeu a instalação de uma companhia no 

entorno da Lagoa Grande e outro no Centro de Abastecimento com a 

verba destinada à Feira de Santana. Disse que sempre atuou em 

defesa da cidade e que as disputas são nos palanques, mas depois os 

políticos têm que se unir em torno da resolução dos problemas 

feirenses. Lembrou que nos últimos vinte anos, o Centro de 

Abastecimento foi violentado. Acrescentou que tinha filas de ônibus 

para turistas visitarem o entreposto comercial. Pois era vibrante e 

limpo. Mas, ficou degradante e afastou as pessoas. Enfatizou a 

necessidade da construção do Centro de Abastecimento para o 

controle das pessoas que ingressam no local. Adiantou que firmará 

parceria com o deputado José Nunes para implantar emendas 

coletivas destinadas à Polícia Militar. Revelou que na semana 

passada defendeu a duplicação do Anel de Contorno. Citou o 

destaque que o PT conseguiu retirar no corpo da Reforma da 

Previdência que prejudicaria os policiais militares. Quanto ao 
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movimento grevista da PM defendeu o diálogo para superar os 

impasses. Ponderou a dificuldade de dotar de segurança o segundo 

anel rodoviário do País por onde conflui coisas boas e ruins como a 

apreensão de drogas. Criticou a transferência de R$ 130 milhões 

para a empresa construir o Shopping Popular e a cessão do terreno 

no valor de R$ 20 milhões. Defendeu a causa dos ambulantes.na 

sequencia fez uso da palavra o deputado federal José Nunes 

ressaltou a importância desta audiência pública. Lembrou que 

recentemente participou de audiência com o secretário de Segurança 

Pública, Maurício Barbosa, junto com vereadores para discutir a 

questão da segurança no Centro de Abastecimento. Destacou a 

implantação do Shopping Popular e a necessidade de dotar o local 

de segurança. Afirmou que algumas ações já estão sendo adotadas. 

Advertiu que segurança não se faz apenas com efetivos nas ruas, 

pois antes, o povo necessita ser educado não apenas nas escolas. 

Mas sobretudo nas famílias. Frisou que o governador Rui Costa fez 

um chamamento as famílias quanto a questão das drogas, um dos 

focos da violência na sociedade atual. Defendeu que a implantação 

de tecnologia de ponta tal como o reconhecimento facial implantado 

em Salvador seja extensiva a outros municípios. Disse que junto 

com o deputado José Neto defenderá os interesses de Feira de 

Santana, a exemplo da duplicação do Anel de Contorno com as 

emendas de bancadas e as impositivas. Assinalou que todas as 

semanas passam por Feira de Santana. Avivou que estudou e 

trabalhou em Feira de Santana na sua juventude. Logo após, o 

Presidente desta audiência facultou a palavra aos vereadores. Sendo 

o primeiro, o edil Fabiano Nascimento de Souza que reclamou 

contra o fechamento do posto da Polícia Rodoviária Federal no 

distrito Humildes. Conclamou os deputados federais José Neto e 

José Nunes a encampar a permanência do posto. Frisou que no local 

ocorre muitos acidentes e necessita de policiais para orientar o 

trânsito. Ressaltou que a Polícia Rodoviária Federal também precisa 
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contribuir com a segurança feirense. Os deputados José Nunes e 

José Neto solicitaram licença para se ausentar desta audiência 

devido a compromissos previamente agendados. O comando da 

Mesa Diretiva passou para a vereadora Aldney Bastos. Continuando 

fez uso da palavra, o vereador Edvaldo Lima disse que não apenas 

a segurança militar deve ser levada em conta. Pois, não há controle 

no espaço. Acrescentou que se a viatura entre pelo norte, os 

meliantes sarem pelo sul. Por isso, o prefeito municipal Colbert 

Martins da Silva deveria destacar a atuação da Guarda Municipal no 

Centro de Abastecimento. Continuando, o vereador Cadmiel Pereira 

criticou a ausência de autoridades estaduais neste evento. Pois, deve 

delimitar se há preocupação com segurança ou não quando forem 

estabelecer o orçamento estadual. Criticou as blitzen realizadas pela 

PM, pois averiguam apenas se os documentos estão em dia. 

Observou que nas rodovias federais, o motorista só vai ter um posto 

nas imediações de Juazeiro. Recomendou a realização blitzen no 

entorno do Centro de Abastecimento para coibir o porte de armas. 

Criticou a baixa resolução dos crimes ocorridos em Feira de 

Santana.  Prosseguindo, o parlamentar Roberto Tourinho lembrou 

que nos seus sente mandatos sempre escuta as reclamações contra o 

Centro de Abastecimento. Disse que as autoridades de segurança 

não devem ser responsabilizadas pela falta de segurança. Lembrou 

que há um galpão de ferragem abandonado há sete anos que está 

ocupado pelo tráfico de drogas e a Prefeitura Municipal. Avivou que 

um estacionamento foi explorado por três anos por um ex-policial. 

Relatou que quando o ex-prefeito Tarcízio Pimenta era prefeito uma 

pessoa invadiu um terreno após trinta e seis anos de inaugurado a 

mesma pessoa construiu um galpão. Já o secretário José Pinheiro em 

audiência com vereadores e comerciantes disse que não taparia os 

buracos do Centro de Abastecimento e não tapou mesmo. Já o 

secretário Antonio Carlos Borges Junior está no posto a quatorze 

anos e nada fez para coibir os problemas. Assinalou que os 
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responsáveis pelos problemas são o ex-prefeito Jose Ronaldo e o 

atual Colbert Martins. Em seguida, o vereador João dos Santos 

parabenizou a Polícia Militar da Bahia por sua atuação no estado. 

Discorreu sobre a violência no Centro de Abastecimento e 

mencionou não admitir que a população seja prejudicada com o 

aumento dos índices de criminalidade. Destacou que os 

comerciantes merecem respeito e apoio para continuarem exercendo 

seus trabalhos. Na sequência, o parlamentar Luiz Ferreira Dias 

disse que a segurança precisa melhorar muito. Acredita que com a 

construção do muro, a ação da PM e da Guarda Municipal serão 

facilitadas. Destacou que segurança, saúde e educação são os pilares 

da sociedade democrática. Elogiou a atuação do prefeito Colbert 

Martins e do comandante Luziel Almeida. Porém, relatou que as 

pessoas estão sobressaltadas em frequentar e trabalhar no Centro de 

Abastecimento. Logo após, o vereador Luiz Augusto de Jesus, 

destacou que neste momento deve-se esquecer o passado. Pois, o 

vereador Roberto Tourinho fez apenas acusações e não propôs 

ações. Atentou que o ex-prefeito fez muitas melhorias no Centro de 

Abastecimento como reforma de sanitários e a câmara frigorífica. 

Defendeu a união das forças para resolver os problemas do 

entreposto. Os feirantes, os políticos, os agentes de segurança unidos 

sem mágoas no coração. O comando da Mesa desta audiência voltou 

para o vereador Luiz Augusto de Jesus. Em seguida, a vereadora 

Aldney Bastos, disse que a reorganização das companhias ainda não 

foi processada pelos moradores. Pois, sentem-se desorganizados. 

Revelou que os moradores do conjunto Feira VII estão lhe 

procurado para saber como ficará. Assinalou que sem a segurança as 

pessoas se sentem perdidas. Destacou que as drogas invadiram o 

distrito Bomfim de Feira está levando insegurança a zona rural. 

Agradeceu as forças policiais que protegem Feira de Santana. 

Depois a senhora Edmaria, presidente da Associação dos Feirantes 

do Centro de Abastecimento disse que o horário da audiência 
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coincide com o pico de vendas no entreposto. Por isso, muitos 

comerciantes não estão presentes. Criticou que todos apresentaram 

propostas sem ouvirem os mais envolvidos, os comerciantes. 

Refletiu que o passado é muito importante para verificar quais foram 

os erros cometidos. Por isso tem que se olhar para traz. Relatou que 

já buscou ajuda desde 2016, mas as postas se fecharam. Pois, o 

Conselho de Segurança não se reuniu para discutir os problemas. 

Atentou que a PM não conseguirá dar segurança sem o 

envolvimento dos demais autores. Frisou que os comerciantes 

chegam ao entreposto às 2h, pois os clientes são de outras cidades. 

Frisou que falta vontade politica para resolver os problemas. Pois, 

para contornar o problema de um esgoto foi cogitado até a atuação 

de um topógrafo. Continuando, o senhor Paulo Lima destacou o 

trabalho da PM no bairro Alto do Rosário. Mas, devido ao 

crescimento populacional aumentou o número de crimes 

prejudicando comerciantes e população em geral. Em seguida, o 

senhor Nivaldo Vieira, disse que desde 1977 o Centro de 

Abastecimento é chamado de “Centro de Aborrecimento”. Relatou 

que muitas pessoas se afastaram do entreposto comercial devido a 

politicagem. Interrogou quanto é arrecadado, pois parte poderia ser 

revertida para aplicar na conservação e melhorias. Defendeu mais 

controle na entrada do Centro de Abastecimento. Cobrou 

criatividade da equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal. 

Pois, sem projetos não haverá investimentos. Afirmou que a cidade 

deve ter prioridade. Logo após, o senhor Mario Silva declarou que 

os índices de violência em Feira de Santana têm aumentado ao longo 

dos últimos anos. Salientou que muitos pais e mães de família 

perderam suas vidas no Centro de Abastecimento e indagou qual 

será a devida providência para solucionar os problemas relativos à 

segurança pública nesta cidade. Em seguida, a senhora Valéria 

Silva, Jornalista, discorreu que as intervenções na segurança pública 

devem ser prioritárias para sanar os problemas na cidade. Destacou, 
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ainda, que é necessário promover a atenção psicológica aos policiais 

militares, pois muitos enfrentam transtornos emocionais. Relatou 

que não há associação no bairro onde o Centro de Abastecimento 

está localizado para propiciar melhorias à comunidade. Logo após, o 

Comandante Luziel Andrade salientou que a blitz é necessária 

para promover a segurança na cidade. Na sequência, o Presidente da 

Mesa, vereador Luiz Augusto de Jesus, declarou encerrada a 

presente Audiência Pública. Para constar, eu, José Joaquim de 

Oliveira Neto, Técnico Legislativo a disposição do Setor de Redação 

e Atas, lavrei a presente que segue assinada pelos membros da 

Comissão e demais autoridades.   


