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Ata da 1ª Audiência Pública da 

Comissão de Obras, Urbanismo, 

Infraestrutura Municipal, 

Agricultura e Meio Ambiente 

da Câmara Municipal de Feira 

de Santana, referente à 1ª Etapa, 

do 4º Período, da 18ª 

Legislatura, realizada no dia 20 

de fevereiro de 2020.   

 

 

Aos vinte dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte, 

às nove horas e sete 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 primeira Audiência 

Pública da Comissão de Obras, Urbanismo, Infraestrutura 

Municipal, Agricultura e Meio Ambiente deste Legislativo, referente 

à primeira Etapa, do quarto 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 

“Parceria Público Privado (PPP) da Iluminação Pública”. 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 Gilmar 

Amorim de Oliveira, Eremita Mota de Araújo, Cadmiel 

Mascarenhas Pereira, Alberto Matos Nery e José Menezes Santa 

Rosa. Em seguida, o Presidente da Comissão convidou as 
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autoridades para compor a Mesa desta Audiência, as quais foram: 

senhor Justiniano Oliveira França, secretário municipal de Serviços 

Públicos; senhor Ricardo Alves, coordenador de Projetos da Caixa 

Econômica Federal de Brasília; senhor Carlos Alberto de Oliveira 

Brito, secretário municipal de Planejamento; senhor Diego Santana 

de Oliveira, chefe de gabinete da Secretaria municipal da Fazenda; e 

senhora Elza da Cunha Boina, gerente da filial executiva de governo 

da Caixa Econômica Federal e senhor Edmilson Assis, gerente 

regional da Caixa Econômica Federal. Em seguida, o Presidente 

desta Audiência concedeu a palavra ao senhor Justiniano Oliveira 

França destacou a importância da implantação da PPP para a 

modernização do setor de iluminação. Frisou que nos últimos dias 

constatou a satisfação da população com a implantação da 

iluminação de lâmpadas LED. Pois, a iluminação contempla os 

habitantes que não precisarão complementar a iluminação com 

lâmpadas internas. Adiantou que o prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho está confiante na implantação da PPP e a segurança jurídica do 

formato. Destacou que a iluminação LED além de ser econômica, 

reduzindo o consumo de energia, tem uma sobrevida de dez anos de 

garantia. Agradeceu a Caixa Econômica Federal por ter 

disponibilizado o primeiro projeto de PPP para iluminação para o 

Norte/Nordeste. Prosseguindo fez o uso da palavra o senhor 

Edmilson Assis, disse ser muito importante a parceria com o 

município de Feira de Santana. Lembrou que foi implantada 

iniciativa de fomento público com a Prefeitura de Feira de Santana. 

Revelou que de todos os projetos a serem implantados na Bahia, o 

de Feira de Santana é o que se encontra mais adiantado.  Agradeceu 

ao governo municipal na pessoa do secretário Carlos Brito. Logo 

após, a senhora Eliza da Cunha Boina, disse que a PPP é um 

marco importante para Feira de Santana. Confessou que a equipe da 

Prefeitura se esforçou para entregar um projeto de grande 

importância. Pois, vai interferir na qualidade de vida da população. 
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Logo em seguida, o senhor Ricardo Alves, pontou que a inovação da 

iluminação LED impactará na qualidade do serviço a ser ofertado. 

Mas, para que isso aconteça é preciso que o setor privado invista a 

longo prazo em bons projetos. Revelou que o projeto foi construído 

em conjunto com a Prefeitura, pois os municípios ainda não têm 

experiência na formação de PPP. Ressaltou que para isso é 

necessário que o projeto seja competitivo, tenha fonte segura de 

financiamento, ambiente regulatório definido e participação de entes 

subnacionais. Frisou que desta forma a população terá em retorno 

um serviço de qualidade. Antecipou que o prazo de implantação será 

de dezoito meses. Revelou que a captação dos recursos foi colhida 

através do Fundo de Apoio a Estrutura de Projetos – FEP da Caixa 

Econômica Federal. Assegurou que o projeto de Feira de Santana foi 

aprovado por ser viável. Disse que o FEP tem amparo legal na Lei 

13.529/17 e decreto 9.217/17 sendo executado pela Caixa 

Econômica Federal.  Acrescentou que o FEP trabalha com resíduos 

sólidos e iluminação pública. Esclareceu que a maioria dos projetos 

anteriores não tinham sucesso devido o modelo de financiamento. Já 

os recursos para o estudo da PPP são oriundos do Banco Mundial. 

Continuando, a senhora Maria Eduarda Berto informou que o 

objetivo do projeto é melhorar a qualidade de vida da população 

através da melhoria e modernização da rede de iluminação, aumento 

da segurança redução de consumo de energia em 53%, eficiência 

nos gastos. A implantação do projeto custar R$ 70 milhões sendo 

que a Prefeitura desembolsará R$ 20 milhões anuais com prazo de 

treze anos. Segundo o cronograma tem como meta cobrir 20 mil 

pontos de iluminação. A implantação terá um centro de controle 

operacional para controlar a expansão e correção de erros.  Adiantou 

que os pontos turísticos e de patrimônio públicos terão prioridade na 

implantação. Em seguida, o senhor Fernando Galote esclareceu que 

a PPP não é privatização. Pois, ao final do contrato toda a 

infraestrutura ficará com o município. Ressaltou que o prazo do 
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contrato é de treze anos, pois é a media de vida dos equipamentos. 

Ressaltou que a tecnologia LED trouxe uma mudança radical na 

iluminação. Ressaltou que a empresa só receberá se prestar o 

serviço. O formato permite a constituição de consórcios de 

empresas, fundos de pensão nacionais ou estrangeiros. Frisou que 

vencerá a concorrência que ofertar o valor máximo de 

contraprestação mensal.  Novamente a senhora Maria Eduarda 

Berto, ressaltou que a empresa terá que obedecer a critérios de 

disponibilidade, qualidade, operacional, conformidade e 

eficientização. Ressaltou que com a PPP a prefeitura não precisará 

utilizar recursos exclusivos para a iluminação pública. Ato continuo, 

o Presidente desta Audiência concedeu a palavra aos vereadores 

sendo a parlamentar Eremita Mota, a primeira a se pronunciar 

agradecendo a parceria da Caixa Econômica Federal e o banco 

Mundial pela iniciativa. Disse que será uma preocupação amenos 

para os administradores de bairros e distritos com a eficiência do 

serviço de iluminação. Ressaltou que a população será a grande 

beneficiada com a PPP. Agradeceu ao secretário Justiniano França e 

ao diretor João Marcelo.  O edil Alberto Matos Nery disse que para 

cobrar e criticar é necessário conhecer o formato da PPP. Solicitou 

informação sobre a fonte de financiando e fiscalização da 

implantação do projeto. Foi informado que o investimento será de 

R$ 20 milhões anuais. O senhor Carlos Brito será a ponte entre o 

Banco Mundial e a Prefeitura, mas fiscalizará apenas a implantação 

da PPP. Ressaltou que a credibilidade das instituições afugenta 

aventureiros. Revelou que o projeto será pago pelo cidadão que paga 

TIP. Em seguida, o vereador Cadmiel Pereira, após saudar a todos 

disse que as suas perguntas já foram formuladas e respondidas. Pois, 

questionaria o formato e o financiamento. Questionou os critérios de 

participação das empresas no processo de PPP da Iluminação. Pois, 

houve judicialização do atual processo de serviço de iluminação. 

Depois questionou o cronograma de aplicação e se haverá correlação 
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entre o meio urbano e rural. Tais questionamentos foram 

pontualmente esclarecidos pelos membros da mesa. Em seguida, o 

vereador José Menezes Santa Rosa reconheceu que o prazo de 

dezoito meses é razoável. Mas terá que ser esclarecida. Quanto ao 

pagamento da TIP interrogou se com a redução do consumo haverá 

também redução da taxa? Disse ser importante a implantação da 

iluminação LED, mas seria bom que reduzisse a alíquota da TIP. O 

Presidente da presente Audiência parabenizou a todos presentes e 

ressaltou a importância da implantação da PPP. Em seguida, o 

senhor Silvio Tito ressaltou que a deputada federal Daiane Pimentel 

tem preocupação com a segurança pública e questionou se a 

implantação do monitoramento nas áreas pública está prevista no 

projeto. Na sequência, o major Fernando Cardoso disse que os 

pequenos ajustes podem surtir grandes efeitos na área de segurança 

pública. Uma delas é a iluminação eficiente que inclui além desta 

iniciativa a inclusão social desde a ocupação regular do solo, 

educação, saúde, lazer.  Citou o caso da Lagoa do Prato Raso como 

local de ocupação irregular do solo e solicitou a possível 

urbanização nos moldes da Lagoa Grande. Destacou a importância 

da PM com a segurança e a ação da Companhia 67ª que venceu um 

concurso nacional na área de mediação de conflito do Conselho 

Nacional de Justiça. O Presidente justificou a ausência da vereadora 

Aldney Bastos que se submeteu a uma cirurgia. Logo após, o senhor 

Fábio Silva, disse que a iluminação LED é um sonho que está sendo 

realizado. Pois, os distritos também serão agraciados. Em seguida, o 

senhor Rafael da Silva ressaltou que com a PPP a agilidade do 

serviço e a longevidade das lâmpadas, a população será a grande 

beneficiada. Prosseguindo, o senhor Valdir dos Santos agradeceu 

ao prefeito Colbert Martins da Silva Filho pela iniciativa de 

implantar a PPP da iluminação pública. Logo após, o senhor 

Manoel Teles Ferreira discorreu sobre a importância da iluminação 

pública. A senhora Maria registrou que a iluminação transforma e 
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promove a união das pessoas que habitam o espaço urbano 

oportunizado trabalho e lazer. Em seguida, o Presidente franqueou a 

palavra aos membros da Mesa para as considerações finais que 

responderam pontualmente aos questionamentos formulados. Na 

sequência, o vereador Luiz Augusto de Jesus, declarou encerrada a 

presente Audiência Pública, às onze horas e vinte minutos. Para 

constar, eu, José Joaquim de Oliveira Neto, Técnico Legislativo a 

disposição do Setor de Redação e Atas, lavrei a presente Ata, que 

segue assinada pelos membros da Comissão e demais autoridades.   


