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Ata da 4ª Sessão Especial da 

Câmara Municipal de Feira de 

Santana referente à 2ª Etapa, do      

1º Período, da 19ª Legislatura, 

realizada no dia 27 de outubro de 

2021.  

                    

 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e 

um, às dez horas e quatro 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 quarta Sessão Especial da Câmara 

Municipal de Feira de Santana referente à segunda Etapa, do primeiro 

Período, da décima nona Legislatura, para tratar sobre a situação da 

instituição Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, atendendo 

ao Requerimento nº 261/2021, de autoria da Comissão de Saúde, 

Assistência Social e Desporto. A Mesa de Honra desta Solenidade foi 

composta pelas seguintes autoridades: Exmo. Vereador Fernando Dantas 

Torres, Presidente desta Casa; Exmo. Vereador Emerson Costa dos Santos, 

propositor desta Sessão; Sra. Sandra Peggy, Exmo. Vereador Josse Paulo 

Pereira Barbosa, integrante da Comissão de Saúde e Desportos desta Casa; 

Exmo. Vereador Luiz Ferreira Dias, integrante da Comissão de Saúde e 

Desportos deste Parlamento; Diretora do Hospital Dom Pedro de Alcântara; 

Sr. Luiz Carlos de Souza Seixas, Provedor da Santa Casa de Misericórdia, 

Sr. Edval Gomes dos Santos Júnior e Evandro Vieira, consultor 

administrativo da Santa Casa da Misericórdia. Também presente a esta 

solenidade encontrava-se os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson 

Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo, Fabiano Nascimento de Souza, 

Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, Ivamberg dos Santos 

Lima, José da Costa Correia Filho, José Marques de Messias, Josse Paulo 

Pereira Barbosa, Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes, Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida Caribé, 
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Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos. Prosseguindo, foram 

chamados a compor o Plenário os demais convidados e autoridades 

presentes ou representadas. Após declarar aberta a presente sessão, o 

Presidente, edil Fernando Dantas Torres, anunciou execução do Hino 

Nacional Brasileiro. Em seguida, a palavra foi concedida ao parlamentar 

Emerson Costa dos Santos, propositor desta sessão, o qual após 

cumprimentar os presentes, na condição de Presidente da Comissão de 

Saúde desta Casa, disse que esta Sessão Especial objetiva dar 

conhecimento aos presentes acerca do efetivo funcionamento da Santa Casa 

de Misericórdia do Hospital Dom Pedro de Alcântara, a fim de dirimir 

dúvidas e evitar prejulgamentos, no passado feitos inclusive por este 

vereador, em razão de verdadeiramente não conhecer a dinâmica desta 

unidade hospitalar, que atende não só pacientes de Feira de Santana, como 

também de toda a nossa macrorregião. Dando continuidade, agradeceu ao 

Dr. Edval Gomes pelos esclarecimentos a ele prestados quando lá esteve, 

juntamente com os demais membros da citada Comissão, bem como em 

outras duas oportunidades, nas quais constatou que a maior parte das 

pessoas ali atendidas são de outras cidades, e não só de Feira de Santana, 

que por não possuir um hospital municipal, conta com a relevante 

colaboração da Santa Casa para prestar assistência a toda a sua 

macrorregião. Prosseguindo, disse que apesar das diversas críticas dirigidas 

ao Hospital Dom Pedro, inclusive por ele, também constatou que o 

atendimento prestado pela Santa Casa não é compatível com os recursos 

repassados à instituição pelo SUS, fazendo com que as contas não fechem, 

razão pela qual esta Comissão propôs a realização desta Sessão, que 

também visa, com o apoio já demonstrado pelos vereadores deste 

Legislativo, angariar recursos e propor soluções que viabilizem melhores 

condições de funcionamento da Santa Casa, que a seu ver pode ser 

contemplada inclusive com fundos oriundos de subvenções indicadas por 

estes vereadores. Finalizando, agradeceu a presença de todos.  

Posteriormente, a palavra foi franqueada à Sra. Sandra Peggy, diretora do 

Hospital Dom Pedro de Alcântara, que, após saudar a todos os presentes 

agradeceu a oportunidade de estar discorrendo em Tribuna nesta Egrégia 
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Casa. Informou que a Santa Casa de Misericórdia tem um contrato de 

prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS), firmado com o 

Município de Feira de Santana e toda Macrorregião Centro-Leste através e 

um Programa de Parceria para Investimentos (PPI). Salientou a importância 

de estar presente nessa Sessão Especial com principal intuito de tratar sobre 

a Santa Casa de Misericórdia e exprimiu agradecimentos por ter sido 

convocada para fazer parte de algo de extrema importância. Logo após, o 

Sr. Luiz Carlos de Souza Seixas, provedor da Santa Casa de Misericórdia, 

após saudar os presentes, expressou que é uma honra para a supracitada 

instituição participar de uma sessão especial pela primeira vez, a convite de 

um vereador. Disse que, de modo geral, os vereadores com mais tempo de 

atuação sabem das dificuldades que as Santas Casas enfrentam. Comunicou 

que nesta pandemia, a instituição recebeu ajuda de deputados para 

construção de uma UTI, a qual foi montada em tempo recorde. Externou 

que a Santa Casa é uma sociedade civil de caráter privado, por isso, antigos 

provedores silenciavam sobre o que ocorria no local. No entanto, o orador 

disse que, de forma diferente, ele e os companheiros de gestão acreditam 

que, por prestarem serviço ao público, é preciso agir de forma transparente. 

Expôs que a Comissão de Saúde visitou a supracitada instituição e 

conheceu de perto as demandas do local. Afirmou ainda que divulgou na 

imprensa os feitos da Santa Casa e os projetos futuros. Por fim, agradeceu o 

convite, solicitou ajuda para a instituição e divulgação das ações praticadas 

pela mesma. Dando continuidade, o Dr. Edval Gomes dos Santos, 

coordenador da Santa Casa de Misericórdia, saudou a todos e disse que a 

presença de representantes da Santa Casa de Misericórdia nesta Sessão 

trará mais credibilidade para a instituição. Discorreu que a Santa Casa 

possui mais de 160 anos de existência e no decorrer dos anos atendeu a 

população mais carente, visto que o Sistema Único de Saúde (SUS), que 

hoje também presta esse serviço, só foi implantado na década de 90, de 

modo que hoje a Santa Casa de Misericórdia e as entidades filantrópicas 

presta assistência a mais de cinquenta por cento dos pacientes do SUS. 

Afirmou que, em quase vinte por cento dos municípios do país, os serviços 

de saúde são prestados por Santas Casas e instituições filantrópicas. 
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Explicou que as Santas Casas atuam em procedimentos de alta 

complexidade, como oncologia, cardiologia e transplantes. Salientou que a 

instituição não atende apenas Feira de Santana, mas uma macrorregião 

composta por 72 municípios. Citou que, em um ano convencional, são 

realizados cerca de quinhentos mil procedimentos entre cirurgias, 

consultas, transplantes, pronto atendimento e quimioterapias. Expôs que 

para realizar todo atendimento a instituição recebe dois milhões setecentos 

e cinquenta mil reais apenas. Salientou que os profissionais são altamente 

competentes. Ressaltou que a capacidade do hospital pode ser ampliada se 

houver mais investimento. Por fim, frisou que a Santa Casa de Misericórdia 

é de Feira de Santana e elogiou a preocupação deste Legislativo com a 

instituição.  Prosseguindo, o Presidente Fernando Dantas Torres facultou o 

uso da palavra ao Senhor Evandro Vieira, consultor administrativo da 

Santa Casa da Misericórdia, que, após saudar a todos os presentes, 

agradeceu a oportunidade de fala em Tribuna. Inicialmente, apresentou um 

levantamento de dados através de slides, realizado por ele e sua equipe 

administrativa da Santa Casa da Misericórdia, onde constavam dados sobre 

o acordo PPI estabelecido em Feira de Santana que permite a prestação de 

serviços ao Sistema Único de Saúde. Discorreu, sobre os levantamentos de 

dados realizados e a extensibilidade do acordo PPI, que atinge as macro e 

microrregiões localizadas ao redor do Município de Feira de Santana. 

Destacou que os valores recebidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) não 

são suficientes para realizar os procedimentos. Assinalou que devido a 

pandemia os valores de alguns insumos se elevaram até quatrocentos 

porcento, a exemplo das luvas cirúrgicas. Comparou os valores abissais de 

dos exames e cirurgias realizadas através de planos de saúde e através do 

SUS. Destacou o caráter filantrópico da Santa Casa de Misericórdia. 

Atentou que primeiro o Hospital D. Pedro de Alcantara (HDPA) realiza os 

procedimentos para depois a Santa Casa de Misericórdia cobrar pelos 

procedimentos. Lembrou que são ofertadas cirurgias de transplante de rins 

e implantação de marca-passo advertindo que se não fossem realizadas tais 

pacientes provavelmente viriam a óbito. Em seguida, o Presidente deste 

Legislativo, vereador Fernando Dantas Torres, franqueou a palavra aos 
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parlamentares para formular perguntas aos palestrantes Josse Paulo Pereira 

Barbosa, Luiz Ferreira Dias, Edvaldo Lima dos Santos, Ivamberg Lima dos 

Santos, Silvio Oliveira Dias, Jurandy da Cruz Carvalho, Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes, José Correia Filho, José Marques de Messias, Eremita 

Mota de Araújo, Ronaldo Almeida Caribé e Emerson Costa dos Santos que 

foram pontualmente respondidas pelos palestrantes. Cabe registar que o 

edil Luiz Ferreira Dias sugeriu que os parlamentares desta Casa 

destinassem R$ 100 mil da verba de subvenções sociais para a Santa Casa 

da Misericórdia de Feira de Santana. Já o edil Jurandy da Cruz Carvalho 

sugeriu que o valor fosse de R$ 200 mil. Logo após, o vereador Fernando 

Dantas Torres anunciou a execução do Hino a Feira de Santana, em seguida 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Para 

constar, eu, Jeany Santos de Carvalho Azevêdo, Redatora de Debates desta 

Casa, lavrei esta ata, que segue assinada. 

 

 


