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Ata da 4ª Sessão Especial da 

Câmara Municipal de Feira de 

Santana referente à 1ª Etapa, do      

2º Período, da 19ª Legislatura, 

realizada no dia 31 de março de 

2022.  

                         

 

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

dez horas e vinte e um 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 referente à 

primeira Etapa, do segundo Período, da décima nona Legislatura, de acordo 

com o Requerimento nº 050/2022, de iniciativa do edil Jurandy da Cruz 

Carvalho, subscrito por diversos parlamentares com o objetivo de 

Contextualizar, discutir e debater, a execução do Projeto do Canal do 

Sertão Baiano. A Mesa de Honra desta Solenidade foi composta pelas 

seguintes autoridades: excelentíssimo senhor Alberlam Peres, prefeito do 

município de São José do Jacuípe; Ismael Medeiros, representante do 

Comitê Paraguaçu; Laercio Araújo, secretário de Agricultura de São José 

do Jacuípe; Andreia Lima secretária municipal de Educação de São José do 

Jacuípe; José Luiz, vereador de São José do Jacuípe; Wilson Mascarenhas, 

ex-prefeito de Várzea da Roça e deputado estadual José de Arimateia. 

Também presentes a esta solenidade encontravam-se os vereadores: 

Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, Eremita Mota de 

Araújo, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Ronaldo Almeida Caribé, 

Josse Paulo Pereira Barbosa, José Carneiro Rocha, Pedro Américo, 

Petrônio Oliveira Lima, Silvio de Oliveira Dias, Jhonatas Lima Monteiro, 

Luiz Ferreira Dias, Fernando Dantas Torres, Petronio Lima e Valdemir 

Santos e demais convidados e autoridades presentes ou representadas. 

Amparado no Regimento Interno, o parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho, 

declarou aberta a presente Sessão e convidou o parlamentar Ronaldo 

Almeida Caribé para assumir o comando da Mesa de trabalho. Em seguida, 
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vereador Ronaldo Almeida Caribé, convidou o autor do Requerimento 

que propôs esta Sessão, parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho para 

proferir uma saudação em nome deste Legislativo, este após cumprimentar 

os presentes ressaltou a importância da perenização dos rios do Peixe e 

Jacuípe. Observou que a Bahia é o estado que mais injeta água para o Rio 

São Francisco, mas não foi contemplado com a transposição. Disse que não 

votou no presidente Jair Bolsonaro, mas foi neste governo que as obras da 

transposição foram concluídas. Revelou que não há nenhum projeto de 

produção agrícola na região de Feira de Santana. Cobrou inciativa das 

autoridades estaduais e municipais ajudar aos pequenos agricultores a 

produzirem mais. Alertou que os moradores da cidade não sobrevivem sem 

a produção agrícola. Afirmou que o homem do campo é relegado a segundo 

pleno sem assistência técnica, educação e saúde. Relatou que o distrito de 

Jaguara, o mais pobre, necessita de apoio e tratamento prioritário assim 

como os distritos Bomfim de Feira e Govenador João Durval Carneiro. 

Prosseguindo o comando da Mesa de trabalho voltou ao vereador Jurandy 

da Cruz Carvalho. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos 

enalteceu o governo Jair Bolsonaro pelas obras de transposição do Rio São 

Francisco. Na sequência, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho concedeu a 

palavra ao deputado estadual José de Arimateia que na condição de 

palestrante após saudar os presentes  lembrou que uma das primeiras ações 

como presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia 

Legislativa foi a visita à cidade Várzea da Roça e tomou conhecimento da 

importância do Canal do Sertão Baiano. Entretanto, a Bahia não estava 

contemplada com o projeto. Assinalou que com uma audiência pública na 

cidade de São José do Jacuípe, o projeto tomou projeção. Ressaltou o 

conhecimento ambiental do senhor João Dias. Alertou que na política a 

vaidade pela paternidade dos projetos atrapalha. Disse que toda obra 

pública tem que ser concluída pois envolvem dinheiro público. Parabenizou 

o vereador Edvaldo Lima dos santos por lembrar que o presidente Jair 

Bolsonaro teve a coragem de concluir o projeto de transposição do Rio São 

Francisco. Pontuou que os estados de Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do 

Norte, Paraíba e Ceará já foram contemplados com a transposição e a Bahia 
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com a maior extensão do São Francisco ficou de fora.  Revelou que 

quarenta e quatro municípios serão contemplados perfazendo 

aproximadamente dois milhões de habitantes beneficiados. Revelou que 

estava presentes em Juazeiro quando o ministro Rogerio Marinho assinou a 

liberação do projeto. Informou que Feira de Santana será contemplada 

beneficiando a agricultura familiar gerando emprego e renda. Disse que o 

projeto já está em andamento. Mas tem algumas pessoas que estão travando 

e questionando o projeto. O vereador Jurandy da Cruz Carvalho soldou a 

presença do prefeito de Várzea da Roça, Danilo Sales. Logo após concedeu 

a palavra ao senhor Manoel Braz Gomes que revelou ter percorrido todos 

os eixos da transposição do Rio São Francisco. Disse que ficou 

emocionado com o que vislumbrou. Afirmou que o projeto está sendo 

tocado com rapidez e lembrou que a minuta chegou às mãos do presidente 

Bolsonaro em setembro de 2021 e após quarenta e cinco dias o projeto foi 

acatado e aberto a licitado. Na sequência o edil Jurandy da Cruz Carvalho 

registrou as presenças dos vereadores José Herculano, Luiz e Ivanilton do 

município de São José do Jacuípe. Em seguida, foi franqueada a palavra ao 

professor João Dias que ressaltou as qualidades do vereador Jurandy da 

Cruz Carvalho. Defendeu a construção do Canal Baiano e as pessoas 

envolvidas na sua realização. Disse que a imprensa de Feira de Santana foi 

contra a construção da barragem de Pedra de Cavalo e hoje é quem 

abastece a cidade com água. Em seguida veiculou um vídeo do Canal da 

Transposição do Rio São Francisco. Refutou a possibilidade do São 

Francisco secar, pois a vasão média é o suficiente para contemplar a 

transposição. Advertiu que apenas o distrito Humildes não está inserido no 

semiárido baiano. Observou que se o Canal do Sertão for construído 

acabará a política do carro pipa em Jaguara. Ponderou que os adversários 

da transposição não conhecem a realidade do homem do campo e usufruem 

das facilidades do muno moderno. Cobrou maior investimento na zona 

rural para frear o êxodo rural e possibilitar a permanência do homem do 

campo com dignidade e não migrar para as cidades com a possibilidade de 

serem cooptados pelo crime organizado. O edil Jurandy da Cruz Carvalho 

saudou os professores presentes na Galeria desta Casa. Em Pela Ordem, o 
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vereador Fernando Dantas Torres solicitou a suspensão da presente Sessão 

por três minutos para pronunciamento do edil Jhonatas Lima Monteiro 

esclarecer aos professores presentes na Galeria desta Casa sobre a 

deflagração da greve da categoria. Reaberta a Sessão, em Pela Ordem, o 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa ressaltou a importância do Canal do 

Sertão para o distrito Jaguara. Logo após, fez uso da palavra o senhor 

Ismael Medeiros que após saudar os presentes elogiou a iniciativa dos 

prefeitos de Várzea da Roça e São José do Jacuípe para a elaboração do 

projeto de construção do Canal do Sertão. Elogiou o governo do Estado 

pela implantação de projetos de irrigação em Várzea da Roça. Mas, devido 

a seca e a erros de operações, a barragem de São José do Jacuípe secou. 

Disse que são riquezas que deixaram de ser produzidas. Entretanto se o 

Canal do Sertão foi construído a produtividade voltará e com ela a 

dignidade para quem vive no Sertão. Cobrou mais investimentos em 

Educação e projetos hídricos para o Sertão conseguir manter o sertanejo no 

seu torrão. Prognosticou que o Canal possibilitará o surgimento de um 

Estado no interior da Bahia pujante e celeiro de alimentos. Disse esperar 

que ocorra pressão política para que o Canal seja construído. Almejou a 

integração entre os estados de Bahia e Sergipe por linha férrea para 

escoamento da produção. Frisou que Feira de Santana é privilegiada com 

água e lagos e pode ser transformada em um grande centro produtor de 

alimentos. Assinalou que as possibilidades são muito promissoras. Pois, os 

rios Jacuípe, Pojuca e Subaé são potencializadores de desenvolvimento.  O 

vereador Jurandir da Cruz Carvalho informou que doze milhões de 

habitantes da Bahia usam as águas da bacia do Rio Paraguaçu. Saudou a 

presença da vereadora Joilma Rios de Várzea da Roça. Em seguida 

concedeu a palavra ao senhor Wilson Mascarenhas que disse que o Canal 

é uma luta antiga do semiárido. Salientou que é uma grande contradição a 

água do São Francisco escorrer para o mar e o sertanejo sem a água 

necessária para produzir e tocar a vida. Revelou que sonhava coma 

construção de grandes reservatórios de água com as águas em períodos de 

cheia. Lembrou que a transposição do São Francisco previa a construção do 

Canal do Sertão, mas devido a meandros políticos ficou de fora. Informou 
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que a jusante da barragem de Sobradinho tem um canal do projeto Salitre, 

com estações elevatórias com vinte e dois quilometro de meio e será 

aproveitado para integrar o Canal do Sertão da Bahia. Depois são noventa 

quilômetros de gravidade até a barragem de São José do Jacuípe. Exaltou a 

importância da Educação para a transformação social. Adiantou que o canal 

proverá de água de qualidade quarenta e sete sedes de municípios. Estão 

previstas quinze estações de psicultura e que a indústria da mineração 

também utilizará água. Revelou que a barragem de Ponto Novo será 

contemplada revigorando o projeto de irrigação com a garantia de plantar e 

colher com água a disposição. Classificou como magnifica a obra a ser 

iniciada. Elogiou a iniciativa do deputado estadual José de Arimateia pelo 

suporte que deu ao grupo que reivindicava a construção do Canal do 

Sertão. Disse que quando o então governador João Durval construiu a 

barragem de São José do Jacuípe pensou no homem do Sertão e a 

possibilidade de desenvolvimento com dignidade humana. Apelou para que 

a sociedade civil organizada de Feira de Santana defenda o projeto do 

Canal do Sertão e busque a possibilidade do Município ser incluído no 

projeto. O vereador Jurandy da Cruz Carvalho assegurou que esta Casa se 

esforçará para que o projeto cheque até Feira de Santana. Prosseguindo, fez 

uso da palavra o senhor Alberlam Perez que ressaltou a importância do 

Canal do Sertão. Pois poderá contemplar até cinquenta municípios baianos. 

Lembrou que pertence a uma família de agricultores. Por isso defende com 

conhecimento de causa a construção do canal. Em seguida o senhor Danilo 

Sales revelou que estava seguindo à Salvador para participar de uma 

audiência objetivando tratar da elaboração do projeto do Canal do Sertão e 

em busca de emendas parlamentares para viabilizar a obra. Registrou a 

contribuição dos sucessivos governos estaduais e em especial ao governo 

Rui Costa que ampliou o perímetro irrigado. Prosseguindo, fez uso da 

palavra o vereador Valdemir Santos que disse que foi envolvido em 

polêmica ao discorrer sobre a importância da água e a sua importância para 

a sobrevivência humana e por ter pregado acrescentar Olhos D’água ao 

nome do Município. Parabenizou aos conterrâneos de São José do Jacuípe 

e lembrou que pescou na barragem.  Em seguida, o vereador Petronio 
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Oliveira Lima lembrou a poluição causada pelos esgotos que desaguam 

na bacia do Rio Jacuípe. Defendeu o desenvolvimento no entorno do Canal 

do Sertão e utilização da barragem Pedra de Cavalo no desenvolvimento da 

população ribeirinha. Logo após, a senhora Maria Conceição Borges 

disse que os projetos não são feitos para quem vive na beira dos rios. 

Lembrou que muitos perderam as terras para construção da barragem Pedra 

do Cavalo e até hoje não conseguiu regularizar o acesso a terra. Sugeriu 

que o projeto seja apresentado para saber quem vai ganhar e quem vai 

perder. Levar o projeto às comunidades e mostrar que elas ganharão com a 

sua construção. Lamentou que a agricultura familiar está em estado 

terminal. Logo após, nada mais havendo por tratar, o edil Jurandy da Cruz 

Carvalho, em nome deste Legislativo, 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. 

 

 


