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Ata da 1ª Sessão Especial da 

Câmara Municipal de Feira de 

Santana referente à 1ª Etapa, do      

2º Período, da 19ª Legislatura, 

realizada no dia 07 de março de 

2022.  

                         

 

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

horas e dezessete 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 primeira Sessão Especial referente à 

primeira Etapa, do segundo Período, da décima nona Legislatura, para 

suscitar discussões e possíveis alterações das Lei Municipal nº 

3.527/2015, que regulamenta as “Operaçõs de carga e descarga e a 

circulação de veículos de grande porte, de tratores e de tração animal 

no âmbito do município de Feira de Santana e dá outras providências”, 

atendendo ao Requerimento nº 03/2022, de autoria do vereador Silvio de 

Oliveira Dias. A Mesa de Honra desta Solenidade foi composta pelas 

seguintes autoridades: excelentíssimo vereador Silvio de Oliveira Dias, que 

presidirá esta presente Sessão Especial; senhor Paulo da Silva Filho, 

engenheiro mecânico e responsável técnico na ara de inspeção e segurança 

veicular; senhor Edmon Pires, diretor de Operações da Superintendência 

Municipal de Trânsito; senhor Genildo Melo, presidente a Associação 

Comercial de Feira de Santana – ACEFS; senhor Jaime Feliciano, 

representante do Sindicato de Transportes; senhor José Abrão, chefe 

substituto da Delegacia da Polícia Rodoviária de Feira de Santana; senhor 

Julinésio Santana, chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da 

Polícia Rodoviária Federal, o senhor Rainério Brito, coordenador da 3ª 

Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN; o capitão PM Quintela 

e o tenente coronel Rios, comandante da CPRL. Também presentes a esta 

solenidade encontravam-se os vereadores: Edvaldo Lima dos Santos, José 

Carneiro Neto, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Petrônio Lima, Luiz 
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Ferreira Dias, Josse Paulo Pereira Barbosa e demais convidados e 

autoridades presentes ou representadas. Amparado no Regimento Interno o 

primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, declarou 

aberta a presente Sessão e convidou o parlamentar José Carneiro Rocha 

para assumir o comando da Mesa de trabalho.  Em seguida, o vereador 

José Carneiro Rocha convidou o vereador Silvio 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, em nome da Drª Lorena, o orador agradeceu a atenção e 

observou que a Lei 3.527/2015 cogitava tinha a necessidade de criar áreas 

de restrições para determinados tipos de transportes. Dentre eles caminhões 

com sete metros e meio e largura de dois metros e meio não poderiam 

circular. A legislação fez com que empresas adquirissem veículos 

compatíveis. Mas, no ano passado a fiscalização mais efetiva passou a 

multar os veículos sem discutir com a comunidade as especificidades 

comercias de Feira de Santana. Neste sentido apresentou Projeto de Lei 

Ordinária permitindo que veículo maiores que sete metros e meio 

passassem a circular em algumas vias da cidade. Ponderou que os horários 

permitidos também devem ser flexibilizados a exemplo de Salvador. 

Afirmou que o objetivo do Projeto de Lei apresentado visa discutir e 

aperfeiçoar as necessidades feirenses sem perder o critério de mobilidade 

urbana. Advertiu que não advoga a volta da circulação de carretas no centro 

da cidade. O primeiro Vice-Presidente reassumiu o comando da Mesa e 

concedeu a palavra ao engenheiro Paulo da Silva Filho, que questionou se 

um veículo maior vai poder circular em algumas zonas de Feira de Santana. 

Frisou que em capitais o comprimento permitido de veículos varia entre 

sete metros e vinte e sete metros e meio. Observou como exemplo que 

avenidas como a Nóide Cerqueira podem ser flexibilizados o uso de 

caminhões de maior porte, pois as vias são largas. Em seguida fez uso da 

palavra o senhor Edmon Pires disse que a fiscalização dos veículos de 

transporte não está relacionada ao vídeo monitoramento. Frisou que alguns 

veículos adquiridos por algumas empresas não estavam em concordância 

com a legislação e foi convidada a promover as adequações. Reconheceu 
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que tal fiscalização causou transtornos sem causar penalidades. Mas, 

muitos veículos estavam trafegando em desacordo com a legislação 

vigente. Lembrou que a  Lei 3.527 agregou outras três leis. Mas, não está 

estática e pode ser modificada se espelhando em outros municípios. 

Lembrou que foi convidado pela Associação Comercial para esclarecer a 

aplicação da fiscalização e advertiu que não tem nenhum objetivo de 

prejudicar núcleos empresariais. Revelou que defende a realização de 

audiências públicas para discutir uma formação mais adequada. Adiantou 

que poderá contribuir com a discussão do projeto apresentado pelo edil 

Silvio de Oliveira Dias. Frisou que as notificações foram suspensas para ter 

maior embasamento técnico após a reunião com a Associação Comercial. 

Pontuou que bi trens estão pernoitando nas ruas de Feira de Santana 

infringindo a legislação. Revelou que defenderá a circulação de caminhões 

truk de quatorze metros em determinadas áreas para atender especificidades 

econômicas. Disse que as decisões devem ter parâmetros técnicos, mas 

deve-se levar em conta a participação da sociedade civil organizada. O 

vereador Silvio de Oliveira Dias interrogou se a Superintendência tinha 

algum estudo sobre carga e descarga, o senhor Edmon revelou que há um 

estudo em andamento. O parlamentou solicitou a possibilidade da minuta 

ser enviada à esta Casa e o orador afirmou que enviará o estudo. O edil 

Silvio Dias lembrou que a Câmara não foi convidada para a reunião 

realizada com a CDL. O senhor Edmon disse que foi convidado pela 

Associação Comercial. Em seguida, o senhor Genildo Melo após saudar 

os presentes disse que tal evento é extremamente importante para o setor de 

transporte. Disse que o abastecimento de bens e produtos deve ser discutido 

para encontrar uma maneira de melhor realizar o trânsito. Ressaltou a 

importância da participação da Câmara Municipal no processo de 

elaboração da legislação em questão. Colocou-se a disposição para discutir 

a legislação.  Prosseguindo, o tenente coronel Rios ressaltou que quando 

se trata de trânsito e mercadorias, a Polícia Militar está sempre envolvida 

para assegurar o melhor possível qualidade de vida na fluidez do trânsito de 

veículos e de mercadorias. Em seguida, o policial rodoviário federal José 

Abrão ressaltou que sempre em vésperas de feriados há a proibição de 
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circulação de veículos pesados para evitar acidentes. Afirmou que ser 

preciso melhorar a fluidez do trânsito. Defendeu que qualquer estudo sobre 

trânsito tenha a participação e debate. Na sequencia o representante do 

CREA, Matheus Mônaco, defendeu a participação de engenheiros 

especialistas na área de trânsito com o objetivo de melhorar a vida das 

pessoas. Pois, trânsito envolve sobretudo vida e saúde. Logo após, o 

senhor Ramon Luiz, representante do Centro das Indústrias, disse ser 

necessário pensar flexibilizações em momentos de menor fluidez para 

liberar veículos específicos de cargas. Citou o exemplo de um caminhão 

com postes que ultrapassa sempre a metragem permitida. Na sequência, o 

edil Edvaldo Lima de Oliveira, lembrou que foi motorista de transporte 

pesado, ônibus e caminhões. Interrogou como os feirenses receberão os 

alimentos nos supermercados e mercearias? Como as comerciantes em 

geral receberão as suas cargas? Citou que em Camaçari há um ponto de 

apoio para caminhoneiros para aguardar o horário de descarga 

principalmente para Salvador. Cobrou do governo municipal a construção 

de um local adequado para os caminhoneiros aguardarem o momento de 

descarregar as mercadorias. Disse que se dosar os horários de cargas dá 

para contemplar todos os envolvidos. Reclamou contra a indústria da 

multa.  Logo após, o vereador José Carneiro Rocha parabenizou o edil 

Silvio de Oliveira Dias pela proposta de debate de um tema de extrema 

importância. Disse que a legislação de 2015 já está ultrapassada. Pois, 

novas tecnologias foram adicionadas e que já discutiu a questão com o 

prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho. 

Disse que a Associação Comercial foi deselegante ao não convidar a 

Câmara Municipal para o debate. Pois, tudo que for discutido terá que ser 

aprovado por esta Casa. Adiantou que o Executivo Municipal enviará 

Projeto de Lei para contemplar as demandas do presente. Saudou os 

caminhoneiros presentes na Galeria. O edil Edvaldo Lima dos Santos disse 

não acreditar na benevolência do governo municipal. O edil Jose Carneiro 

afirmou que alguns vereadores carregam magoas pessoais contra o prefeito 

municipal. Em seguida, o empresário Bertulino disse que a falta de apoio 

logístico vai encarecer os produtos. Pois, uma carreta carregada de arroz 
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terá que ser parada para que a carga seja transportada para outros 

caminhões menores. Ressaltou que em Salvador não tem problema com 

transporte. Pois, os horários são predefinidos. Disse que ao não permitir o 

tráfego de carretas, o trânsito fica cheio de caminhões de menor porte.  

Logo após, a advogada Lorena, vice-presidente da subsecção da OAB, 

disse que foi provocada por uma pessoa cobrando melhor ordenamento do 

trânsito no Centro de Abastecimento, às sete horas. Defendeu a 

flexibilização dos horários de acordo com cada realidade local.  Dando 

continuidade, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira disse 

que o tema é muito importante para a cidade de Feira de Santana, pois são 

problemas do cotidiano. Lembrou que quando a Prefeitura Municipal libera 

um alvará de funcionamento deve-se pensar na logística das entregas. 

Afirmou ser necessário colocar-se no lugar do outro para adotar 

providências na resolução dos problemas.  Em seguida, o parlamentar 

Luiz Ferreira Dias após saudar os presentes disse que recebeu reclames de 

diversos caminhoneiros que foram multados devido a questão da carga e 

descarga. Citou que em alguns casos foram mais de dez multas. Advertiu 

que esta legislatura é diferenciada. Pois, agora se debate as questões da 

população e deixou de ser um “puxadinho” da Prefeitura Municipal. Em 

seguida, o primeiro Vice-Presidente abriu oportunidade para participação 

das pessoas na Galeria. O caminhoneiro de prenome Lindomar disse que 

seu caminhão tem cinco metros e mesmo assim foi multado diversas vezes. 

Recorreu e o secretário teria argumentado que teria ocorrido um equivoco. 

Mas, este ano as multas voltaram a ser enviada. Quanto ao pernoite de 

carretas disse que após as vinte e uma horas, os postos de combustíveis não 

aceitam que as carretas estacionem. O edil Silvio Dias acolheu a proposta 

do vereador Edvaldo Lima dos Santos para a construção de um Porto Seco. 

Depois, o senhor Jaime Feliciano Cardoso disse que já apelou diversas 

vezes para a construção de um pátio de descanso para os caminhoneiros 

que sofrem para descarregar mercadorias. Defendeu a construção de dois 

pátios. Pois, caso o caminhoneiro não abasteça no posto terá que pagar R$ 

150,00 de diária. Em seguida, o senhor Zequinha disse que se o Projeto 

sair do gabinete do prefeito não será benéfico para a categoria dos 
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caminhoneiro. Apelou para a Câmara no sentido de aperfeiçoar e adequar a 

legislação. Queastionou qual o critério para multar os caminhões. O 

vereador Silvio Dias apelou para que a Prefeitura Municipal deixe de 

realizar a fiscalização metrológica. O senhor Edmon disse que a 

fiscalização é legal e passou por esta Casa Legislativa. Mas, assegurou que 

se o veículo está adequado a multa não será processada.  Em seguida, o edil 

Josse Paulo Pereira Barbosa disse que o Centro da cidade foi transforado 

em bagunça. Disse que a fiscalização é uma verdadeira indústria de multa. 

Disse que os monitores estão agindo de forma inconstitucional, pois estão 

multado os condutores. Frisou que os caminhoneiros estão sendo multados 

até na avenida Eduardo Fróes da Mota. Disse não acreditar no perdão das 

multas e alguns caminhoneiros estão perdendo o direito de dirigir devido a 

quantidade de pontos na carteira. Mas, nas eleições ficam bonzinhos. O 

senhor Bertulino questionou se os caminhões que estejam fora do padrão, 

mas transportam combustíveis seriam multados? O superintendente Edmon 

Pires disse que apenas aplica a legislação existente. Apelou para que a 

Câmara contribua para que a situação seja legalizada. Antes de decretar o 

encerramento desta Sessão, o edil Silvio de Oliveira Dias leu as 

contribuições como a construção de um Porto Seco, flexibilização para 

cargas especiais, a minuta da superintendência citada pelo senhor Edmon 

Pires. Lembrou que também está sendo cogitada a construção da CEASA e 

teme que seja restringida a circulação de cargas na região do Centro de 

Abastecimento forçando a transferência dos comércios para o novo 

entreposto a ser construído. Logo após, nada mais havendo por tratar, o 

Presidente deste Legislativo, edil Fernando Dantas Torres, 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. 

 

 


