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Ata da 3ª Sessão Especial da 

Câmara Municipal de Feira de 

Santana referente à 1ª Etapa, do      

2º Período, da 19ª Legislatura, 

realizada no dia 24 de março de 

2022.  

                         

 

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

dez horas e quarenta e cinco 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 terceira Sessão Especial 

referente à primeira Etapa, do segundo Período, da décima nona 

Legislatura, provocada pelo mandato do vereador Jhonatas Monteiro 

(PSOL), em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto 

e Meio Ambiente do Estado da Bahia (SINDAE), com objetivo de discutir 

o Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março, com o tema 

Água, um direito de todos - Não à privatização. A Mesa de Honra desta 

Solenidade foi composta pelas seguintes autoridades: excelentíssimo 

parlamentar Jhonatas Lima Monteiro; senhor Grigório Maurício Rocha, 

Coordenador Geral do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e 

Meio Ambiente do Estado da Bahia (SINDAE); Luís Geovane Andrade 

Santana, Federação Regional dos Urbanitários do Nordeste (FRUNE). 

Também presentes a esta solenidade encontravam-se os vereadores: José da 

Costa Correia Filho, Emerson Costa dos Santos, Flavio Arruda Morais, 

Ivamberg dos Santos Lima, José Carneiro Rocha, Jurandy da Cruz 

Carvalho, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Ferreira Dais, Luiz 

Augusto de Jesus, Josse Paulo Pereira Barbosa, Pedro Américo, Pedro 

Cícero, Petrônio Oliveira Lima, Luiz Ferreira Dias, Ronaldo Almeida 

Caribé, Silvio de Oliveira Dias, Valdemir Santos e José Marques de 

Messias e demais convidados e autoridades presentes ou representadas. 

Amparado no Regimento Interno, o primeiro vereador Jhonatas Lima 

Monteiro, declarou aberta a presente Sessão e convidou o parlamentar 
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Silvio de Oliveira Dias para assumir o comando da Mesa de trabalho.  Em 

seguida, vereador Silvio de Oliveira Dias, convidou o autor do 

Requerimento que propôs esta Sessão, parlamentar Jhonatas Lima 

Monteiro para proferir uma saudação em nome deste Legislativo, este 

ressaltou o caráter essencial da água para a humanidade. Lamentou que 

apesar dos riscos para a sociedade está em curso um processo de 

mercantilização da água. Por isso a discursão não pode ser comemorativo e 

sim discutir o risco de privatização da Embasa. Pois, implica em qualidade 

de vida e de viabilizar atividades econômicas. Listou que há duas ameaças. 

Primeiro que a região de Feira de Santana foi escolhida para ser o modelo 

piloto da privatização baseada na Parceria Público Privada PPP. Lembrou 

dos riscos que se tem caso a Embasa seja privatizada. Pois, descaracteriza a 

água como um direito e passa a ser uma mercadoria. Agradeceu a presença 

das pessoas em especial dos sindicalistas presentes. Disse não a 

privatização, pois água é um direito de todos. Prosseguindo, o edil Jhonatas 

Lima Monteiro reassumiu o comando dos trabalhos e concedeu a palavra 

ao senhor Grigório Maurício Rocha que agradeceu o convite ao edil 

Jhonatas Lima Monteiro e advertiu que há um projeto que coloca Feira de 

Santana como modelo de PPP dentro do Conselho de Administração da 

Embasa. Ressaltou o trabalho do representante dos trabalhadores no 

conselho, Abelardo Oliveira, para trazer o debate ao público. Assinalou que 

a PPP não deve prosperar e lembrou que na década de 90 do século passado 

também houve uma tentativa de privatização da Embasa. Mas, devido a 

ação do sindicato e da sociedade civil, a privatização foi barrada. Alertou 

que a Bahia é um estado pobre economicamente e a população vai sofrer 

com a privatização. Pois, hoje é mantida com a tarifa progressiva. 

Observou que o objetivo do lucro da empresa é ampliar cada vez mais os 

serviços e alcançar a universalidade da oferta de água e de esgoto. Previu 

que vão privatizar as zonas mais lucrativas e deixar a descoberto o setor 

desfavorável das cidades. Prognosticou a exclusão social da oferta dos 

serviços. Lembrou que a privatização do setor de petróleo que elevou o 

preço dos combustíveis. Pois, não se preocupam com o bem-estar dos 

baianos. Advertiu que Feira de Santana não é autossuficiente em água, pois 
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o abastecimento vem de outro município. Salientou que na lógica da 

Embasa a qualidade do serviço seja igual em toda a Bahia. Ressaltou que 

caso a Embasa seja privatizada o serviço continuará sendo monopolista. 

Rememorou que a maioria dos fundos que controlam as privatizações são 

de capital internacional e vão tão somente buscar o lucro. Durante o 

pronunciamento anterior, o deputado estadual Hilton Coelho adentrou ao 

Plenário e foi convidado a participar da Mesa. O edil Jhonatas Monteiro 

revelou que a direção da Embasa foi convidada a comparecer a esse debate, 

mas não obteve resposta. Prosseguindo, foi concedida a palavra ao senhor 

Luís Geovane Andrade Santana que saudou a todos e narrou a 

privatização do serviço de água no município de Maceió-AL que em 

número de pessoas é semelhante a de Feira de Santana. Lembrou que o 

processo é bem semelhante ao que pretende o governador Rui Costa. Lá o 

serviço foi repassado por R$ 2 bilhões e que percaptamente cada habitante 

terá que pagar R$ 4,00 durante trinta anos. Lembrou que o serviço de água 

é municipal, mas os municípios não recebem os benefícios. Pois, foi o 

Estado que recebeu o dinheiro. Revelou que em Xique-Xique estão 

privatizando o serviço tendo como indexador o IGPM que no ano passado 

foi de 40%. Relacionou o percentual ao tempo da concessão de trinta anos. 

Registrou que em Xique-Xique já está cobrando a tarifa mais cara da 

Bahia. Caso a Prefeitura queira minorar a tarifa terá que colocar o dinheiro 

púbico para repor o índice do IGPM. Relatou que no Rio de Janeiro 

nenhuma empresa quis pegar a parte mais pobre da cidade. Ressaltou que 

as metas de universalização recaem apenas para as empresas públicas e os 

recursos não serão privados e sim públicos através do BNDES com juros 

subsidiados que não empresta dinheiro para as empresas públicas. Disse 

que o secretário de Saneamento participou da elaboração do marco 

regulatório, depois de aprovado pediu demissão e abriu uma empresa de 

saneamento. Previu que caso seja aprovada, a privatização os pobres que 

ganha salário-mínimo vai gastar apenas com os serviços essenciais como 

água, energia e gás. Defendeu a água com um bem essencial e não como 

mercadoria. Na sequência, foi franqueada palavra ao deputado estadual 

Hilton Coelho destacou a importância da discussão da democratização da 
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água e da preservação da Embasa como empresa estatal. Ressaltou a luta do 

Sindae contra a privatização. Lembrou que há dois anos não ocorre o Grito 

da Água. Elogiou os oradores anteriores e desmistificou a privatização do 

serviço de água e esgoto. Lembrou o caso da reforma do Estádio Fonte 

Nova que foi reformado com dinheiro público e depois repassado a 

iniciativa privada assim com a construção da ponte Salvador-Itaparica e o 

monotrilho do subúrbio Ferroviário em Salvador. Destacou que a PPP de 

Feira de Santana está articulada com o capital internacional que deseja 

colocar as garras num bem maior e sublime como a água. Ressaltou que o 

Brasil é o grande reservatório de água do mundo e está sendo cobiçado por 

interesses capitalistas. Disse que a lógica da privatização está sendo 

revertida em diversas partes do mundo. Principalmente nos países 

desenvolvidos. Prevê uma situação dramática a privatização da Bahia. Pois, 

340 municípios não serão superavitários e terão que ser custeados pelo 

estado. Lembrou que hoje prevalece o subsídio cruzado onde quem gasta 

mais arca com parte dos que consomem menos ou têm tarifas sociais. Estes 

podem ser deixados a míngua e as empresas públicas serão periféricas sem 

capacidade de reinvestimento. Disse que a Embasa saiu de 60 para 90% da 

população baiana. Reconheceu problemas, mas que não serão resolvidos 

com a privatização. Disse que a CERB não existiria sem as ações da 

Embasa. Advertiu que a Bahia ainda e um estado rural com forte tradição 

agrícola e precisa de apoio estatal para tais ações. Em seguida, foi 

fraqueada a palavra ao vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes 

que pregou a união contra o crime que o governo estadual está fazendo ao 

privatizar a Embasa. Conclamou os moradores dos bairros Rochinha e 

Caseb a pensarem qual será a solução para os seus problemas caso a 

Embasa seja privatizada. Alertou aos moradores da zona rural. Pois, terão 

serviços sem qualidade. Disse que o Partido dos Trabalhadores (PT) é um 

grande mentiroso. Pois está enganando a população. Revelou que a Embasa 

lucra em Feira de Santana e não investe no município. Disse que se a 

empresa pública não respeita a população quiçá uma empresa privada. 

Disse que o PT vota contra o marco regulatório em Brasília, mas privatiza 

os serviços na Bahia. Em seguida, o vereador Petrônio Lima disse que se 
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os recursos naturais forem vendidos, os brasileiros serão escravizados 

novamente. Relatou que diversos bairros de Feira de Santana e sedes dos 

distritos não dispõem de esgotamento sanitário e em muitos bairros o 

esgoto vai desaguar nas bacias dos rios Jacuípe e Pojuca. Ressaltou que a 

Embasa cobra caro a taxa de esgoto, mas não entrega um serviço de 

qualidade e a sua extensão. Disse que dificilmente alguma empresa iria 

querer assumir os serviços da Embasa se a empresa não desse lucro. Logo 

após, o edil Silvio de Oliveira Dias disse ser contra a privatização da 

Embasa por uma questão de princípio. Afirmou que a Embasa precisa ser 

defendida. Advertiu que muitos discursam bonito. Mas, são atrelados a 

governos privatistas, principalmente do DEM que hoje é União Brasil. 

Pois, são lobos em pele de cordeiro. Lembrou que por responsabilidades 

desses partidos os preços dos combustíveis estão altos no Brasil. Disse que 

se há erros devem ser debatidos e que tal inciativa não é pacífica dentro do 

PT. Defendeu a representação popular com vereadores comprometidos com 

as causas populares. O comando da Mesa Diretiva passou para o edil Silvio 

de Oliveira Dias. Prosseguindo, o vereador Jhonatas Lima Monteiro 

disse que não acredita numa sociedade que coloca o lucro acima da vida 

das pessoas. Disse que a privatização vai deixar a descoberto as áreas que 

não forem rentáveis. Falou que os governos municipal e estadual são 

responsáveis pela privatização e defendeu a mobilização popular contra a 

venda da Embasa. Afirmou esperar que o Projeto de Lei que privatiza a 

Embasa seja barrado na Assembleia Legislativa. Cobrou um 

posicionamento da bancada governista nesta Casa. Pois, este Legislativo 

poderá barrar o processo que é lesivo à vida. O vereador Jhonatas Monteiro 

disse que a iniciativa desta Sessão foi devido a declaração do prefeito 

Colbert Martins com a possibilidade de se firmar uma PPP. Adiantou que o 

tema poderá ser discutido em uma audiência pública. Posteriormente 

concedeu as palavras para os membros da Mesa tecerem as considerações 

finais. Em Questão de Ordem o vereador Pedro Américo disse que a 

Embasa solicitou autorização para a PPP, mas o prefeito municipal de Feira 

de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, se recusou. Logo após, nada 

mais havendo por tratar, o edil Jhonatas Lima Monteiro agradeceu a 
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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. 

 

 


