
 

      

 

Câmara Municipal de Feira de Santana 

Casa da Cidadania 
 

Rua Visconde do Rio Branco,122 

Fone: (75) 33218739 - Fax: (75) 32218718 

Feira de Santana-Bahia 
 

RDE 202210 

 

Ata da 10ª Sessão Especial da 

Câmara Municipal de Feira de 

Santana referente à 2ª Etapa, do      

2º Período, da 19ª Legislatura, 

realizada no dia 29 de agosto de 

2022.  

                         

 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às 

nove horas e quarenta 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 décima Sessão Especial referente à 

segunda Etapa, do segundo Período, da décima nona Legislatura, de acordo 

com o Requerimento nº 210/2022, de iniciativa do vereador Jurandy da 

Cruz Fernandes, subscrito por diversos parlamentares com o objetivo de 

discutir a Regularização Fundiária Urbana (REURB) no município de 

Feira de Santana. A Mesa de Honra desta Solenidade foi composta pelas 

seguintes autoridades: excelentíssimo vereadores Jurandy da Cruz Carvalho 

e Valdemir da Silva Santos, o advogado Fidel Antonio de Carvalho e 

senhor Rafael Brito Silva, representando nesta solenidade a tabeliã Lucy 

Silva Oliveira, do primeiro Tabelionato de Notas e a advogada Cristiner 

Nascimento. Também foram convidadas pessoas para comporem o 

Plenário, cujos nomes ficarão registados nos anais do Cerimonial desta 

Casa Legislativa. Amparado no Regimento Interno, o edil Jurandy da Cruz 

Carvalho, declarou aberta a presente Sessão e lamentou a ausência da 

secretária municipal  de Habitação, Cintia Daltro Machado, ato contínuo 

foi executado o Hino Nacional Brasileiro. Logo destacou que muitos 

feirenses estão com situação precária, inclusive a propriedade de seu pai no 

distrito João Durval Carneiro. Afirmou que metade dos imóveis do referido 

distrito não tem documentação da titularidade da terra. Relatou que alguns 

bairros a a exemplo do Rua Nova também muitos imóveis não tem 

documentação legal. Em seguida, vereador Jurandy da Cruz Carvalho 

franqueou a palavra ao advogado Fidel Antonio de Carvalho que após 
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saudar os presentes disse que a presente Sessão discorreu sobre o programa 

do governo federal Regularização Fundiária Urbana (REURB) no 

município de Feira de Santana. Lembrou que há trinta milhões de imóveis 

irregulares no Brasil e que precisam de segurança jurídica para produzir. 

Ressaltou a importância dos cartórios feirenses para a regularização 

fundiária através da Lei nº 13465/2017 que visa regularizar os imoveis. 

Mas precisa da iniciativa do prefeito municipal de Feira de Santana, 

Colbert Martins da Silva e os dois cartórios de registro de imóveis. 

Destacou a importância política do Município.  Relatou que os conjuntos 

Sergio Carneiro, Feria IV e Jomafa não possuem registro dos imóveis. Mais 

uma vez disse que cabe ao governo municipal tocar a atuação da lei e que 

depende de vontade política para ser implementada. Disse que tais 

iniciativa vão alavancar o PIB feirense, pois as pessoas e empresas terão 

segurança jurídica para investirem. Elogiou a iniciativa do mandato do 

vereador Jurandy da Cruz Carvalho. Destacou que o REURB vai alavancar 

os setores de saneamento e investimentos privados. Acrescentou que o 

REURB alcança os moradores da zona rural. Destacou que o orçamento 

feirense é superior a R$ 1 bilhão e é maior do que muitas capitais 

brasileiras. Assinalou que muitas pessoas estão lhe procurando para 

regularizar os seus imóveis. Cobrou a implantação por parte do Executivo 

Municipal uma Comissão Municipal de Regularização Fundiária. Frisou 

que a REURB foi criada no governo do ex-Presidente, Michel Temer, que 

tem um cunho social muito forte. Orientou que as pessoas poderão procurar 

o Banco do Nordeste para financiar a regularização fundiária. Destacou a 

generosidade do povo brasileiro e lembrou que o desembargador Salomão 

Resedá em 2010 na comarca de Conceição do Coité. Disse que a justiça 

baiana dá todo suporte ao REURB. Afirmou que o PIB feirense poderá 

pular de R$ 20 bilhões para R$ 30 bilhões. Em seguida, a advogada 

Cristiner Nascimento agradeceu a oportunidade e saudou a todos os 

presentes. Em seguida, destacou que a cidade cresceu sem planeamento e 

que a documentação das terras é precária principalmente na zona rural. 

Frisou que muitas pessoas só procuram regularizar a documentação dos 

imóveis quando ocorre um inventário. Destacou o prejuízo fiscal, pois sem 
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a regularização fiscal o IPTU e o ITR não são cobrados. Quando insistem 

na irregularidade as pessoas passam a desmembrar as terras de maneira 

informal com um contrato de compra e venda. Relatou o caso do povoado 

Ponte, distrito Governador João Durval Carneiro, em torno de um 

manancial que não pode receber políticas públicas devido a ilegalidade das 

terras. Assinalou que a falta da posse da terra as pessoas ficam sem acesso 

a financiamento bancário e a assistência técnica plena. Lembrou que 

localidade como os bairros Aviário e Aeroporto há uma confusão quanto a 

nomenclatura do imóvel. Se zona rural ou urbana fato que prejudica os 

moradores de terem a acesso a políticas públicas de saúde e de educação. 

lembrou que a Lei 11326/2006 destaca o conceito de sustentabilidade 

social. Pois, através dela fica claro as áreas que poderão ser incluídas em 

preservação ambiental. Identificou o caso da ocupação da Lagoa do Prato 

Raso, bairro Queimadinha, na qual não existe saneamento, pois as 

habitações estão inseridas em área de manancial. O mesmo ocorre na 

localidade Lagoa Grande. Destacou que erroneamente as pessoas pensam 

que a sucessão da posse dos avôs lhes dá a garantia da terra. Relatou que a 

Prefeitura Municipal de Salvador já fez o convenio do REURB.  Destacou 

que decisão do STJ aventou a possibilidade de imóveis rurais incluídos em 

áreas urbanas terem que pagar o Imposto Territorial Rural (ITR). Lembrou 

que está havendo a redução da arrecadação do IPTU e que com a 

regularização poderá haver um aumento. Recomendo o acompanhamento 

das ocupações das áreas de risco para que as intempéries da natureza não 

causem danos aos seus ocupantes. O edil Jurandy da Cruz Carvalho 

disse que conversou com a secretária Cintia Daltro Machado que teria 

reclamando das dificuldades impostas pelos cartórios para a regularização 

fundiária. Lembrou dos imóveis da zona rural, do bairro Rua Nova e dos 

conjuntos construídos pela Urbis que não tem documento legal da posse 

dos imóveis. Assinalou que não pretende enganar os eleitores. Pois, não 

comprou votos e não se vendeu. Frisou que Feira de Santana é uma cidade 

importante devido ao comércio. Por isso precisa melhorar os serviços 

prestados e a infraestrutura, a exemplo da duplicação da avenida Eduardo 

Froes da Mota. Disse que tem o compromisso de melhorar a vida dos 
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moradores. Prosseguindo franqueou a palavra ao senhor Jonatas Bastos 

disse que não é verdade que há dificuldade dos cartórios na regularização 

fundiária. Pois, haverá um incremento nos negócios. Lembrou que o 

município de Salvador fez o convenio do REURB e que o Tribunal de 

Justiça da Bahia está aberto a todos os municípios visando a regularização 

fundiária. Lembrou que o processo inicial não é feito pelos cartórios de 

notas e sim dos municípios. Acrescentou que o referido tribunal tem 

interesse no REURB entretanto, os governos municípios precisam dar 

início ao convenio.  Logo após, o bancário Eraldo Ferreira que 

agradeceu a oportunidade e elogiou a iniciativa do vereador Jurandy da 

Cruz Carvalho. Destacou que o Banco do Nordeste está aberto a participar 

do REURB como fomentador e indutor do processo. Lembrou que há 

dificuldade dos municípios, mas a burocracia precisa ser cumprida para que 

as pessoas possam ter acesso aos financiamentos. Revelou que o banco está 

procurando os feirantes para financiar a produção. Logo após, o senhor 

Rafael Brito Silva disse que a lei não é nova e já tem experiencia em 

regularização fundiária. Destacou o caso de Andaraí que tem um bairro 

cujos imóveis foram erguidos em terras da diocese de Rui Barbosa. Por isso 

é necessário a presença do poder público principalmente das Prefeituras. 

Assinalou que há irregularidades fiscais de lançamento de IPTU acarreta 

prejuízos para os municípios. Colocou-se a disposição do mandato do 

vereador Jurandy da Cruz Carvalho para assessorar na questão de 

regularização fundiária. Destacou que pessoas e empresas precisam ter 

segurança jurídica para construir. Em seguida, foi facultada a apalavra ao 

vereador Valdemir da Silva Santos que destacou a importância da 

presente Sessão devido o alcance social que beneficiará muitas pessoas a 

exemplo de moradores dos bairros Rua Nova e Galileia. Disse que a posse 

da terra trará tranquilidade para os seus habitantes. Afirmou que outros 

iniciaram tal empreitada e deixaram para traz. Mas, pretende junto com o 

edil Jurandy da Cruz Carvalho levar a diante a empreitada. Propôs a criação 

de uma comissão para levar adiante a questão da regularização fundiária. 

Disse esperar que a regularização seja concretizada. O vereador Jurandy da 

Cruz Crvalhi adiantou que a secretária municipal  de Habitação, Cintia 
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Machado, para discutir a regularização fundiária. Pois, 65% dos imóveis 

carecem de regularização fundiária. Em seguida foi executado o Hino a 

Feira e nada mais havendo por tratar, o Vereador Jurandy da Cruz 

Carvalho, em nome desse Legislativo, agradeceu a presença de todos e 

declarou encerrada a presente Sessão Especial. Para constar, eu, José 

Joaquim de Oliveira Neto, Técnico Legislativo a disposição do Setor de 

Redação e Atas, lavrei esta ata, que segue assinada pelos presentes. 

 

   
 


