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Ata da 2ª Sessão Especial da 

Câmara Municipal de Feira de 

Santana, referente à 2ª Etapa, do      

1º Período, da 19ª Legislatura, 

realizada no dia 25 de agosto de 

2021.  

                         

 

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

dez horas e cinquenta e dois 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 segunda Sessão Especial referente à 

segunda Etapa, do primeiro Período, da décima nona Legislatura, para 

discutir a atual situação enfrentada pela Guarda Civil Municipal de 

Feira de Santana, atendendo ao Requerimento nº 168/2021, de autoria do 

vereador Sílvio de Oliveira Dias. A Mesa de Honra desta Solenidade foi 

composta pelas seguintes autoridades: Excelentíssimo Vereador Fernando 

Dantas Torres, Presidente desta Casa Legislativa; Excelentíssimo Vereador 

Silvio de Oliveira Dias, autor do Requerimento que propôs a presente 

Sessão; Excelentíssimo Vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes, 

Presidente da Comissão referente à Guarda Municipal nesta Casa; os 

Inspetores da Guarda Municipal de Feira de Santana, Srs. Marivaldo 

Rangel e Cristina Pires e o Sr. Israel dos Santos Santana, Presidente da 

Associação dos Guardas Municipais de Feira de Santana. Também 

presentes a esta solenidade encontravam-se os vereadores: Eremita Mota de 

Araújo, Emerson Costa dos Santos, Edvaldo Lima dos Santos, Fernando 

Dantas Torres, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira 

Dias, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Petrônio Oliveira Lima, 

Ronaldo Almeida Caribé, José Marques de Messias, Silvio de Oliveira Dias 

e Valdemir da Silva Santos e demais convidados e autoridades presentes ou 

representadas. Amparado no Regimento Interno, o Presidente desta Casa, 

edil Fernando Dantas Torres, declarou aberta a presente Sessão e anunciou 
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a execução do Hino Nacional Brasileiro. Em Questão de Ordem, o edil 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes informou que o Major Moacir Lima 

dos Santos, Secretário Municipal de Prevenção à Violência, e Srª Cássia 

Dias de Jesus Santos, Comandante da Guarda Municipal de Feira de 

Santana não participariam da presente Sessão devido a um compromisso 

com a Polícia Rodoviária. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa solicitou se ausentar da presente Sessão. Em seguida, o Presidente 

deste Legislativo, edil Fernando Dantas Torres, convidou o Vereador 

Sílvio de Oliveira Dias, autor do Requerimento que propôs esta Sessão, 

para proferir uma saudação em nome deste Legislativo, oportunidade na 

qual, após cumprimentar os presentes, mencionou a importância da Guarda 

Municipal para Feira de Santana, bem como citou o art. 144 da 

Constituição Federal ao discorrer acerca da segurança pública. Destacou 

que muitos municípios baianos não possuíam Guarda Municipal e salientou 

que os direitos dos profissionais desta categoria deveriam ser assegurados. 

Exteriorizou, ainda, os riscos enfrentados pelos guardas municipais e 

ressaltou a necessidade de, no âmbito federal, haver o reconhecimento dos 

profissionais supracitados. Enunciou a necessidade de haver mudança na 

Constituição Federal no que concerne à Guarda Municipal. Conclamou a 

sociedade para apoiar e defender a causa dos guardas municipais e 

exteriorizou que o salário pago aos guardas municipais se encontrava 

defasado diante das adversidades que estes enfrentavam todos os dias. 

Mencionou que, enquanto Policial Rodoviário Federal, por muitas vezes 

contou com o apoio da Guarda Municipal em operações e destacou que os 

profissionais supracitados deveriam receber salários dignos. Destacou que a 

população sentia-se segura ao contar com o trabalho dos guardas 

municipais e salientou que os habitantes da zona rural deveriam contar com 

os referidos profissionais. Salientou que também era necessário valorizar os 

profissionais mencionados através da oferta de cursos para aprimorar as 

práticas. Exprimiu que o objetivo desta Sessão era viabilizar oportunidade 

de discurso aos profissionais da categoria e ações por parte do Poder 

Público Municipal. Por fim, destacou que era necessário propor soluções 

para assegurar os direitos dos profissionais da referida categoria. Na 



 

      

 

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 202102 

sequência, o Presidente, edil Fernando Dantas Torres, agradeceu aos 

Guardas Municipais que prestavam serviço nesta Câmara ao enaltecê-los. 

Logo após, concedeu-se oportunidade de discurso ao edil Pedro Américo 

de Santana Silva Lopes, o qual, após saudar os presentes, discorreu sobre 

a importância dos Guardas Municipais para Feira de Santana e justificou a 

ausência do vereador José da Costa Correia Filho na presente Sessão. 

Destacou que dialogar sobre as demandas dos profissionais da categoria era 

de extrema importância para toda a sociedade. Relatou que, nos últimos 

anos, a situação econômica do país era caótica, de modo que os 

profissionais necessitavam de salários dignos para conseguirem sobreviver. 

Mencionou a Comissão composta, nesta Casa, com o objetivo de tratar as 

demandas dos Guardas Municipais de Feira de Santana e fazer os devidos 

encaminhamentos à Prefeitura Municipal. Salientou que era necessário 

rever o plano de carreira dos profissionais supracitados e enunciou que, no 

ano de dois mil e quinze, ao assumir um cargo na Defesa Civil de Feira de 

Santana, pôde compreender as necessidades dos Guardas Municipais, além 

de debater soluções para estes. Exteriorizou, ainda, o curso de formação 

relativo à progressão da carreira ao salientar que esta ainda não ocorreu 

efetivamente. Declarou que também era necessário pensar a reestruturação 

da segurança pública neste município e relatou que tais servidores 

municipais deveriam receber maior atenção por parte do poder público para 

que soluções concretas fossem, de fato, estabelecidas. Exteriorizou que os 

parlamentares deveriam continuar discutindo sobre segurança pública neste 

Poder Legislativo. Ao tecer suas considerações finais, enunciou que fazer 

política pautava-se em pensar soluções para toda a sociedade e congratulou 

os guardas municipais de Feira de Santana. Posteriormente, o Presidente 

desta Casa congratulou os Guardas Municipais que atuavam nesta Casa 

pelo trabalho prestado e, logo após, franqueou a palavra ao Sr. Israel dos 

Santos Santana, Presidente da Associação dos Guardas Municipais de 

Feira de Santana, o qual congratulou o Presidente desta Casa por pretender 

valorizar os servidores públicos e destacou que tal ação deveria servir de 

incentivo ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Exteriorizou que, em 

agosto do ano em curso, completava quatro anos que a administração 
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pública municipal não cumpria com a regulamentação do plano de carreira 

dos Guardas Municipais. Em seguida, apresentou as seguintes 

reivindicações dos profissionais da categoria supracitada: Atualização da 

tabela de vencimento; Mudanças de referências vertical e horizontal do 

plano anual de cargos e salários, de acordo com o Estatuto da categoria e da 

Lei Municipal 056/2011; Jornada de trabalho semanal e mensal; Adicional 

Noturno; Progressão na aposentadoria; Auxílio Alimentação; Horas Extras; 

Criação do Fundo Municipal de Segurança Pública; Reformulação do 

Estatuto da Guarda Municipal; Lei Municipal 056 e suas alterações, de 

acordo com a Lei Federal 13.022/2014 e 13.675/2018; Auxílio fardamento 

anual ou semestral, para os Guardas Municipais adquirirem seus 

fardamentos e EPI’s regularmente; Auxílio transporte em dinheiro. Em 

seguida, destacou que os salários pagos aos guardas municipais eram 

defasados e apresentou um slide que constava a tabela de cargos e 

vencimentos dos profissionais da categoria mencionada. Conclamou os 

parlamentares desta Casa para apoiarem os pleitos dos guardas municipais 

e indagou os motivos pelos quais o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho 

não concedia as devidas promoções e progressões aos referidos 

profissionais. Destacou que muitos guardas municipais enfrentavam 

dificuldades financeiras por conta dos vencimentos que recebiam e 

salientou que era necessário propiciar reajuste no auxílio refeição. Reiterou 

que o Presidente desta Casa valorizava os servidores efetivos e declarou 

que a gestão pública municipal deveria viabilizar à Guarda Municipal 

novas viaturas e equipamentos de proteção individual. Ao concluir seu 

pronunciamento, declarou que os guardas municipais jamais deveriam 

perder a esperança. Neste momento, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, 

edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa de Honra e 

franqueou a palavra ao parlamentar Edvaldo Lima dos Santos, o qual 

congratulou a Guarda Municipal de Feira de Santana pelo trabalho prestado 

à sociedade.  Discorreu sobre o Projeto de Lei, de sua autoria, que visava 

beneficiar a segurança pública deste município ao propor a transformação 

da Guarda Municipal em Polícia Municipal. Salientou que tal proposta 

tinha por objetivo assegurar a ampliação de direitos aos profissionais da 
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categoria. Por fim, registrou que o poder público municipal deveria 

propiciar melhorias à Guarda Municipal de Feira de Santana. 

Posteriormente, concedeu-se oportunidade de discurso ao vereador 

Jhonatas Lima Monteiro¸ o qual congratulou o edil Silvio de Oliveira 

Dias por propor esta Sessão Especial e destacou que era necessário a 

Prefeitura Municipal conceder os devidos esclarecimentos à Guarda 

Municipal ao salientar que aquela deveria ter estabelecido algum 

representante para dirimir as dúvidas dos profissionais da categoria. 

Relatou que os guardas municipais possuíam uma importante função 

comunitária, no entanto, neste município, atuavam sem que a gestão 

pública municipal os priorizasse de fato. Mencionou que estava à 

disposição para dialogar com os Guardas Municipais. Ao concluir seu 

discurso, externou que era necessário haver reestruturação e atualização 

dos planos de carreira de todos os servidores municipais de Feira de 

Santana. Logo após, o vereador Emerson Costa dos Santos  agradeceu 

aos guardas municipais de Feira Santana pelo trabalho prestado e salientou 

que a Prefeitura Municipal deveria valorizar os profissionais da categoria. 

Enunciou que aqueles que se encontravam amparados na legislação 

apoiavam a causa dos guardas municipais e os vislumbravam como uma 

força necessária à segurança pública municipal. Salientou, por fim, que os 

referidos profissionais protegiam vidas, mas também necessitavam de 

melhorias no que concernia ao plano de carreira. Na sequência, o edil 

Ivamberg dos Santos Lima destacou que os guardas municipais sofriam 

porque a legislação assegurava melhorias, no entanto, estas não eram 

colocadas em prática. Salientou que havia uma desvalorização dos 

servidores municipais de Feira de Santana ao externar que os guardas 

municipais eram de extrema importância para a sociedade. Relatou que os 

parlamentares deste Legislativo deveriam assegurar o cumprimento das leis 

e destacou que os guardas municipais se arriscavam, todos os dias, ao 

trabalhar a favor da segurança pública. Por fim, destacou que todos 

deveriam lutar pelos direitos das categorias. Em seguida, o parlamentar 

Josse Paulo Pereira Barbosa declarou que os Guardas Municipais 

poderiam contar com o apoio dos parlamentares desta Casa e mencionou 



 

      

 

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 202102 

que os profissionais da categoria sofriam, inclusive, com a falta dos 

equipamentos necessários ao trabalho. Destacou que estava triste com a 

ausência da Comandante da Guarda Municipal de Feira de Santana, Srª. 

Cássia Dias. Mencionou as ações propiciadas pela Mesa Diretiva deste 

parlamento aos servidores efetivos e destacou a necessidade de rever o 

plano de carreira dos guardas municipais. Por fim, congratulou os guardas 

municipais pelo trabalho prestado à sociedade. Posteriormente, a 

parlamentar Eremita Mota de Araújo destacou que o Prefeito de uma 

cidade do interior do estado de São Paulo dialogava, constantemente, com 

os guardas municipais ao declarar que o Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho deveria agir do mesmo modo. Salientou que o gestor municipal 

deveria se atentar às demandas das diferentes categorias. Enunciou que esta 

Casa estava disponível para que qualquer categoria se pronunciasse acerca 

das demandas que possuíam. Conclamou os presentes ao expor que os 

vereadores desta Casa estavam à disposição para ouvir os pleitos das 

diferentes categorias. Ao tecer suas considerações finais, exteriorizou que 

era necessário haver empatia, sobretudo, por parte do poder público 

municipal. Logo após, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de 

Oliveira Dias, destacou que os parlamentares se encontravam à disposição 

da Guarda Municipal de Feira de Santana e, na sequência, concedeu 

oportunidade de pronunciamento, mais uma vez, ao Sr. Israel dos Santos 

Santana, Presidente da Associação dos Guardas Municipais de Feira de 

Santana, o qual reiterou que era necessário a Prefeitura Municipal propiciar 

melhorias aos profissionais que atuavam como guardas municipais e 

agradeceu pela possibilidade de fazer uso da palavra neste parlamento. Por 

fim, congratulou todos os guardas municipais pelo trabalho prestado à 

sociedade feirense ao longo dos anos, bem como o apoio desta Casa 

Legislativa e os parlamentares que se preocupavam com as demandas dos 

profissionais da categoria. Em seguida, anunciou-se a execução do Hino a 

Feira de Santana. Em seguida, nada mais havendo por tratar, o primeiro 

Vice-Presidente deste Legislativo, edil Silvio de Oliveira Dias, agradeceu a 

presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Especial. Para 
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constar, eu, Dayana Jones Nascimento de Jesus Fontes, Redatora de 

Debates desta Câmara, lavrei esta ata, que segue assinada pelos presentes. 

 

 


