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Ata da 1ª Audiência Pública da 

Frente Parlamentar de Combate 

à Violência no âmbito do 

município de Feira de Santana, 

da Câmara Municipal de Feira 

de Santana, referente à 2ª Etapa, 

do 1º Período, da 19ª 

Legislatura, realizada no dia 09 

de dezembro de 2021.   

 

 

Aos nove dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e vinte 

e um, às quatorze horas e cinquenta 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 Frente Parlamentar de Combate à Violência no 

âmbito do município de Feira de Santana deste Legislativo, referente 

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

convocada por intermédio do Ofício de autoria da mencionada frente 

parlamentar, a qual é composta pelos vereadores Valdemir da Silva 

Santos - Presidente; Pedro Américo de Santana Silva Lopes - Vice-

Presidente; José da Costa Correia Filho; Jurandy da Cruz Carvalho e 

Sílvio de Oliveira Dias – Membros, com o objetivo de tratar sobre o 

tema: Frente Parlamentar de Combate à Violência no âmbito do 

município de Feira de Santana. Na forma regimental, o Presidente 

da Frente Parlamentar de Combate à Violência no âmbito do 

município de Feira de Santana deste Legislativo, vereador Valdemir 

da Silva Santos, declarou instalada a presente Audiência, salientando 

a importância do tema que a ser debatido. Vale destacar que os 

seguintes parlamentares estavam presentes: Luiz Augusto de Jesus, 
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Petrônio Oliveira Lima e Pedro Cícero Marcenio Silva. Em seguida, 

o Cerimonial desta Casa convidou as seguintes autoridades para 

compor a Mesa desta Audiência: Presidente desta Casa, Edil 

Fernando Dantas Torres, Vereador Valdemir da Silva Santos, 

Presidente da Frente Parlamentar de Combate à Violência no âmbito 

do município de Feira de Santana; Dr. Roberto da Silva Leal, 

Delegado Geral de Polícia Civil de Feira de Santana; Comandante 

do Comando de Policiamento da Região Leste (CPRL), Coronel PM 

Adalberto Oliveira Piton da Silva; Superintendente da Polícia 

Rodoviária Federal – BA, Sr. Virgílio de Paula Tourinho; 

representante do Comandante Major Fernando Cardoso da 

RONDESP – Leste, Sub-Capitão Aquiles Santos de Santana; 

Comandante da Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), 

Major Joílson Lessa. Na sequência, autoridades presentes ou 

representadas também foram convidadas a compor o Plenário e, na 

sequência, o Mestre de Cerimônias desta Casa informou que a 

presente Audiência Pública estava sendo transmitida pelo Youtube 

no canal da Câmara Municipal de Feira de Santana. Após o 

Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres declarar aberta a 

presente Audiência Pública, concedeu a palavra ao Vereador 

Valdemir da Silva Santos, Presidente da Frente Parlamentar de 

Combate à Violência, oportunidade na qual comentou sobre a 

importância desta audiência tendo em vista o crescimento 

exponencial da violência em Feira de Santana. Expôs que, ao 

elaborar o Requerimento que visava a criação da referida frente 

parlamentar, contou com o apoio de seus colegas parlamentares, 

bem como do Presidente desta Casa Legislativa. Agradeceu aos 

presentes e conclamou a todos para, nesta audiência, esquecer-se das 

questões partidárias a fim de encontrar uma solução para o problema 

enfrentado neste município. Salientou que ficava triste por saber dos 

avanços da criminalidade em Feira de Santana e destacou que, por 

conta disto, pensou na criação da Frente Parlamentar de Combate à 
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Violência. Exteriorizou que a causa deveria ser debatida por toda a 

população e mencionou, ainda, a pandemia que assolava o mundo. 

Relatou que a presente Audiência Pública tinha por objetivo 

encontrar soluções para combater a violência com ações sociais, 

igrejas e associações. Ao concluir seu pronunciamento, destacou 

esperar que, em dois mil e vinte e dois, os índices de violência 

diminuam e ressaltou que esta Audiência Pública visava 

impulsionar, sobretudo, a paz. Na sequência, o Presidente da Frente 

Parlamentar de Combate à Violência, edil Valdemir da Silva Santos, 

assumiu o comando da Mesa e, em seguida, concedeu a palavra ao 

Vereador Fernando Dantas Torres, Presidente deste Parlamento, 

oportunidade na qual, após saudar a todos, destacou sua 

preocupação com os avanços da violência em Feira de Santana e 

expôs que cobrava por uma efetiva segurança pública. Destacou que, 

comumente, os parlamentares desta Casa, durante as sessões, 

discutiam acerca da segurança pública e exteriorizou acreditar que a 

segurança não era apenas dever do estado. Comentou que, em uma 

pesquisa, Feira de Santana foi considerada como uma das cidades 

mais violentas do país e enunciou que, mesmo com outros 

municípios com questões sociais e geográficas um pouco parecidas 

com Feira de Santana, ainda assim não se encontravam no topo do 

ranking da supracitada pesquisa. Discorreu sobre a sua trajetória 

política e exteriorizou que, mesmo em meio às mudanças no que 

concernia à segurança pública, a violência em Feira de Santana 

permanecia expressiva. Afirmou que em sua gestão, durante o atual 

período, economizou cerca de dois milhões de reais e salientou que, 

enquanto gestor desta Casa, propôs ao chefe do Poder Executivo 

Municipal a fazer uso do referido valor a fim de propiciar melhorias 

à segurança neste município, contudo, o Prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho não foi favorável. Conclamou o Secretário Municipal de 

Prevenção à Violência, Sr. Moacir Lima, para criar uma comissão 

com o objetivo de tratar com o Prefeito Municipal sobre tal questão. 
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Destacou que, após diálogo com Secretário de Segurança Pública do 

Estado da Bahia, Sr. Ricardo Mandarino, este lhe comunicou que 

novas viaturas transitando neste município não coibiriam na 

violência. Registrou que, ainda assim, devolveria à Prefeitura 

Municipal o valor mencionado. Ao finalizar seu discurso, destacou 

desejar que o referido valor fosse destinado à segurança pública 

neste município. Neste momento, o Presidente deste Legislativo, 

edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa e, logo 

após, cedeu a palavra ao Coronel PM Adalberto Oliveira Piton da 

Silva, Comandante da CPRL, oportunidade na qual, após saudar os 

presentes, destacou que o CPRL atendia cerca de noventa 

municípios e salientou que a criminalidade não possuía fronteiras. 

Salientou que era necessário investir em equipamentos para a Polícia 

Militar, bem como ressaltou que o esporte, o lazer, a educação e a 

arte impediam os avanços da violência e da criminalidade. Registrou 

que muitos jovens não tinham acesso, por exemplo, à educação e 

comentou que era fundamental observar, sobretudo, as questões 

sociais. Registrou que, enquanto atuava em Salvador, esteve em 

locais nos quais a população, principalmente a juventude, era 

cooptada pela criminalidade. Comentou sobre a importância da 

formação profissional e educacional e exteriorizou que era 

necessário estudar o fenômeno da violência para entender que 

políticas públicas eram necessárias para buscar soluções efetivas. 

Expôs que muitos projetos sociais não avançavam no Brasil e 

destacou que, ao instalar uma base comunitária em Salvador, após a 

inauguração, apenas a Polícias Civil e Militar deram continuidade ao 

trabalho. Comentou que, para coibir a violência, todos os órgãos 

municipais e estaduais deveriam trabalhar de forma integral e 

mencionou o trabalho de segurança pública feito durante o carnaval. 

Por fim, registrou que estava empenhado com a segurança pública 

em Feira de Santana. Em seguida, franqueou-se a palavra ao Dr. 

Roberto da Silva Leal, Delegado Geral da Polícia Civil de Feira de 
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Santana, oportunidade na qual, após saudar os presentes, disse que 

todos deveriam fazer a sua parte para combater a violência neste 

município. Mencionou a reforma no Complexo Policial do bairro 

Jomafa, bem como o concurso público para preenchimento de vagas 

na Polícia Civil. Salientou que o tráfico de drogas era o maior 

impulsionador da violência em Feira de Santana e registrou que, nos 

últimos dias, diversas armas foram apreendidas. Destacou, ainda, 

que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu fuzis em Vitória 

da Conquista e exteriorizou que o enfrentamento à violência não 

cabia apenas aos Governos Municipal, Estadual e Federal, mas 

também à Frente Parlamentar de Combate à Violência no âmbito do 

município de Feira de Santana. Enunciou, por fim, que o combate à 

violência era feito, sobretudo, com educação e exteriorizou que a 

propaganda negativa no que concernia à violência em Feira de 

Santana impactava, sobretudo, no desenvolvimento econômico. Ao 

tecer suas considerações finais, salientou que a Policia Militar, a 

Guarda Municipal e a PRF realizavam diversas apreensões. Na 

sequência, o Sr. Moacir Lima dos Santos, Secretário Municipal de 

Prevenção à Violência, após saudar os presentes, destacou a 

importância do tema discutido nesta Audiência Pública, bem como 

salientou que, há alguns anos, Feira de Santana era vista como um 

dos municípios mais violentos deste país. Exteriorizou que tanto o 

Governo Estadual quanto o Governo Municipal se esforçavam para 

combater a violência. Referiu-se ao pronunciamento dos oradores 

que lhe antecederam à tribuna e destacou que o trabalho relativo ao 

combate à violência deveria ser feito por todos. Registrou que 

compreendia a preocupação do Presidente desta Casa em relação à 

criminalidade neste município e comentou sobre a pesquisa feita por 

uma ONG mexicana, através da qual se constatou que este 

município era um dos mais violentos em todo o mundo. Relatou que 

era necessário avaliar, efetivamente, o que estava sendo feito em 

Feira de Santana e destacou que todas as pessoas que atuavam na 



 

 

Câmara Municipal de Feira de Santana 

Casa da Cidadania 
 

 RDAP FPCV 202101 

segurança pública deste município, trabalhavam para combater a 

violência. Mencionou as ações da Prefeitura Municipal, 

especialmente da Secretaria Municipal de Prevenção à Violência, no 

que concernia ao combate da criminalidade e enunciou, ainda, que a 

administração pública municipal contava com o apoio da PRF. 

Salientou que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho atuava, 

efetivamente, no combate à violência e relatou que a ação conjunta 

entre a Policia Militar, a Civil e a secretaria municipal supracitada 

contribuíam no combate à violência. Por fim, expôs que todos 

poderiam contar com a Secretaria Municipal de Prevenção à 

Violência. Logo após, concedeu-se a palavra à Major Lílian 

Nascimento¸ após saudar os presentes, discorreu sobre o 

policiamento previsto para o centro da cidade durante os festejos de 

fim de ano. Exteriorizou que haverá a prevenção de toda e qualquer 

criminalidade, para conceder segurança à sociedade e aos 

comerciantes. Por fim, destacou que a população podia contar com o 

apoio da Policia Militar, Posteriormente, o Major Joílson Lessa, 

Comandante da CIPM, referiu-se ao pronunciamento dos oradores 

que lhe antecederam à tribuna e registrou que não se fazia segurança 

pública apenas com armas e viaturas, mas sim conscientização e 

combate. Discorreu sobre as ações da Policia Militar em algumas 

comunidades deste município e comentou sobre os Conselhos 

Comunitários. Destacou, por fim, que o policiamento estava sendo 

intensificado, sobretudo no centro da cidade. Em seguida, o Coronel 

Luziel Andrade de Oliveira, após saudar os presentes, destacou 

que Feira de Santana precisava de uma integração dos órgãos de 

segurança pública. Registrou, ainda, que, por muito tempo, os 

cidadãos não tinham um feedback dos órgãos em Feira de Santana, 

no entanto, a Prefeitura Municipal passou a trabalhar de forma mais 

integrada. Destacou que se esforçava para contribuir com o combate 

à violência neste município, bem como ressaltou que o CICOM 

deveria funcionar, efetivamente, neste município e registrou que, em 
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Salvador, o referido órgão funcionava de fato. Expôs que a Policia 

Militar trabalhava, arduamente, para combater a criminalidade. 

Destacou que, por muito tempo, houve tentativas de criar conselhos 

comunitários e mencionou a Frente Parlamentar de Combate à 

Violência no âmbito do município de Feira de Santana. Relatou que 

o trabalho no que concernia ao combate à violência deveria ser 

constante e afirmou que todos os municípios tinham que cuidar das 

questões relativas à segurança pública, pois o Governo do Estado 

não tinha como coibir, totalmente, a violência em todos os 

municípios da Bahia. Por fim, reiterou a importância do trabalho 

conjunto no combate à violência. Vale registrar que o Coronel 

Luziel Andrade de Oliveira também compôs a Mesa desta Audiência 

Pública. Na sequência, franqueou-se a palavra ao Vereador 

Petrônio Oliveira Lima que, na oportunidade, após saudar os 

presentes, registrou que, no dia anterior, dialogou com alguns 

comerciantes do bairro Tomba para conhecer as demandas da região. 

Destacou que o Conselho de Segurança de Feira de Santana seria 

fundamental para atender, de fato, as diversas localidades deste 

município, ouvindo os pleitos da população e cobrar aos órgãos de 

segurança pública o efetivo combate à violência. Comentou que, 

para combater a violência, se fazia necessário promover educação, 

arte e políticas públicas. Por fim, salientou que os parlamentares se 

encontravam nesta Casa para cobrar por melhorias em Feira de 

Santana e enalteceu o trabalho da Policia. Na sequência, concedeu-

se oportunidade de pronunciamento ao Parlamentar Pedro cCícero 

Marcenio Silva¸ oportunidade na qual registrou que, como morador 

do Conjunto Viveiros,  sabia que o local carecia de mais segurança 

pública. Indagou o porquê de o Governo do Estado fechar os 

módulos policiais. Salientou que os módulos policiais eram 

fundamentais para o combate à violência nas diversas localidades e 

conclamou o Governador Rui Costa para pensar na reabertura de 

módulos policiais. Por fim, ressaltou que a Policia Militar fazia o 
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seu trabalho, no entanto, cabia ao Governo do Estado pensar na 

retomada das atividades nos módulos policiais. Vale registrar que os 

edis Luiz Ferreira Dias e José Marques de Messias também estavam 

presentes nesta Audiência Pública. Na sequência, concedeu-se a 

palavra ao Edil Luiz Augusto de Jesus registrou que, como 

representante de alguns distritos, sempre declarou que, com o 

fechamento dos módulos policiais, a criminalidade nos distritos 

aumentaria. Salientou que, por conta da violência, as pessoas viviam 

com medo, sentindo-se desprotegidas. Registrou que havia apenas 

três viaturas para transitar em alguns distritos, o que impulsionava a 

criminalidade. Indagou se havia alguma programação, do Governo 

do Estado, em relação ao policiamento nos distritos de Feira de 

Santana. Por fim, registrou que a administração pública municipal 

fazia sua parte. Posteriormente, franqueou-se a palavra ao Coronel 

PM Adalberto Oliveira Piton da Silva que, na oportunidade, 

registrou que, para haver um efetivo trabalho nos módulos policiais, 

seriam necessários quarenta e cinco policiais. Relatou, ainda, que a 

atual dinâmica não permitia a reativação dos módulos policiais para 

que os policiais sejam apenas vigilantes de uma localidade. 

Destacou que, em Salvador, pensou-se na demolição dos módulos 

policiais e mencionou o módulo policial localizado no bairro 

Cabula, o qual servia para atender à comunidade universitária da 

região. Enunciou que a Policia Militar apresentaria outras soluções, 

bem como registrou que o modus operandi nos distritos era diferente 

da zona urbana. Salientou que era necessário fazer um estudo para 

fazer um levantamento dos criminosos nos distritos. Oportunamente, 

o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, conclamou a 

gestão pública municipal para propiciar melhorias neste município. 

Na sequência, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva indagou se não 

seria melhor ouvir a comunidade antes de fechar, efetivamente, os 

módulos policiais. Em resposta, o Coronel PM Adalberto da Silva 

relatou que o objetivo desta audiência era focar em resultados e 
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mencionou que o Governo do Estado investiu na segurança pública. 

Em seguida, o edil Luiz Augusto de Jesus registrou que a Prefeitura 

Municipal realizou uma licitação com o objetivo de trocar as 

lâmpadas deste município. Ressaltou que, no entanto, havia um 

prazo para a gestão pública municipal cumprir. Na sequência, o 

Major Joílson Lessa comentou sobre o Conjunto Viveiro ao dizer 

que havia uma viatura destinada ao local. Salientou que, através de 

reuniões com a comunidade, era possível ouvir as demandas, bem 

como relatou que, nos últimos quinze dias, foi possível constatar a 

redução das ocorrências na região supracitada. Por fim, salientou 

que o Conjunto Viveiros poderia contar com o trabalho da Policia 

Militar. Vale registrar que a parlamentar Luciane Aparecida Silva 

Brito Viera também estava presente nesta Casa. Logo após, 

concedeu-se a palavra ao Vereador Valdemir da Silva Santos, o 

qual discorreu sobre a sua alegria por estar nesta Audiência Pública 

e registrou esperar resultados a partir desta. Por fim, afirmou que a 

Frente Parlamentar de Combate à Violência conclamou o Prefeito 

Municipal e o Presidente desta Casa para ampliar o período daquela. 

Salientou que, se todos contribuírem, será possível combater, 

efetivamente, a violência. Nada mais havendo por tratar, a presente 

Audiência foi encerrada às quatorze horas e trinta e três minutos. 

Para constar, eu, Dayana Jones Nascimento de Jesus Fontes, 

Redatora de Debates, lavrei esta Ata, que segue assinada. 


