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Ata da 6ª Sessão Especial da 

Câmara Municipal de Feira de 

Santana referente à 1ª Etapa, do      

2º Período, da 19ª Legislatura, 

realizada no dia 27 de abril de 

2022.  

                         

 

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

quinze horas e oito 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 sexta Sessão Especial, referente à primeira 

Etapa, do segundo Período, da décima nona Legislatura, de acordo com o 

Requerimento nº 012/2022, de iniciativa do edil Petrônio Oliveira Lima, 

com o tema: Lei do Silêncio – Lei nº 3.736, de 12 de setembro de 2017. 

A Mesa de Honra desta Solenidade foi composta pelas seguintes 

autoridades: Vereador Petrônio Oliveira Lima, propositor da presente 

Sessão; pelo Secretário Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e 

Desenvolvimento Rural, Sr. Pedro Américo de Santana Silva Lopes; pelo 

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Sr. Antônio 

Carlos Daltro Coelho; pelo Sr. Moreno Santos, representando o Deputado 

Estadual José de Arimateia; pelo Sr. Horácio Amorim; pelo Sr. Roberto 

Luís da Silva Tourinho, ex-vereador desta Casa; pelo Tenente Coronel  

Gilson Paixão e pelo Sr. Jesiel de Jesus (Léo Águia). Também presentes a 

esta solenidade encontravam-se os vereadores: José Carneiro Rocha, Silvio 

de Oliveira Dias, Luiz Augusto de Jesus, Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira, Jhonatas Lima Monteiro e Flávio Arruda Morais, além de demais 

convidados e autoridades presentes ou representadas. Amparado no 

Regimento Interno, o parlamentar Petrônio Oliveira Lima, declarou aberta 

a presente Sessão e, na forma regimental, foi ouvida a execução do Hino 

Nacional Brasileiro. Em seguida, o propositor da presente Sessão, edil 

Petrônio Oliveira Lima, registrou a importância de debater o referido tema, 

tendo em vista a necessidade de impedir a poluição sonora. Na sequência, 
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franqueou-se a palavra ao Sr. Roberto Luís da Silva Tourinho, ex-

parlamentar deste Legislativo, que, na oportunidade, após saudar os 

presentes, congratulou o propositor da presente Sessão e destacou que era 

fundamental debater sobre a Lei do Silêncio e a poluição ambiental neste 

Parlamento. Relatou que o poder público municipal deveria cumprir as leis 

municipais, a legislação federal e o Código de Meio Ambiente. Discorreu, 

brevemente, sobre as atribuições da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Recursos Naturais. Comentou que era inconcebível aceitar que 

alguém tivesse que sofrer por conta da poluição sonora. Disse que, 

enquanto esteve à frente da referida secretaria, fez análises de casos e 

estudos a fim de averiguar as muitas denúncias recebidas pela secretaria 

mencionada. Relatou que a poluição sonora se configurava como crime 

ambiental tipificado na legislação e apresentou documentos elaborados por 

si à época com o objetivo de coibir a poluição sonora neste município. 

Realizou a leitura de trechos daqueles e destacou que foi autor da Lei nº 

3722, a qual proíbe o funcionamento dos equipamentos popularmente 

denominados como “paredões”. Declarou que o Ministério Público 

recomendava o cumprimento da referida lei e fez referência à Lei nº 

3736/2017 ao mencionar seu art. 11 § 1º. Citou, ainda, a entrevista 

concedida pelo Secretário Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e 

Desenvolvimento Rural, Sr. Pedro Américo de Santana Silva Lopes, 

oportunidade na qual este demonstrou ser contrário às leis supracitadas. 

Discorreu, brevemente, acerca do contexto histórico da poluição sonora e a 

perturbação da ordem. Comentou que sobre as diferenças entre o que era 

considerava como poluição sonora e perturbação da ordem, bem como 

relatou acerca das ações dos profissionais da secretaria municipal 

supracitada e da Policia Militar. Relatou que era necessário esclarecê-las à 

população e afirmou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente E 

Recursos Naturais fazia um excelente trabalho em Feira de Santana. 

Mencionou, ainda, o Código Nacional de Trânsito e seu art. 228 e expôs 

que não era favorável ao fato de as pessoas deixarem de conseguir recursos 

financeiros para o próprio sustento, entretanto, não era possível permitir 

que outras sofressem por conta da poluição sonora. Disse que muitas casas 
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de shows não possuíam alvará de funcionamento e relatou que idosos, 

autistas e pessoas acamadas sofriam por conta dos muitos “paredões” na 

cidade. Por fim, colocou-se à disposição para debater o assunto novamente. 

Logo após, o Sr. Jesiel de Jesus (Léo Águia) comentou que, enquanto 

membro da classe artística, preocupava-se com a presente discussão e 

expôs que, muitas vezes, os profissionais eram surpreendidos com o fato de 

as casas de shows não possuírem alvará de funcionamento. Mencionou, 

ainda, a gestão do vereador José Carneiro Rocha enquanto Secretário 

Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais ao frisar que este sempre 

prezou pelo diálogo com a classe artística. Destacou que os edis Petrônio 

Oliveira Lima e Flávio Arruda Morais faziam questão de manter o diálogo 

com a classe artística. Afirmou que os músicos estavam dispostos a 

dialogar acerca da Lei do Silêncio para evitar mais transtornos a toda classe 

artística. Ao finalizar, agradeceu pela oportunidade de pronunciamento. 

Posteriormente, o Sr. Moreno Santos, representante do Deputado Estadual 

José de Arimateia, congratulou o edil Petrônio Oliveira Lima por ter tido a 

iniciativa de realizar a presente Sessão. Comentou sobre as consequências 

da poluição sonora para a população e declarou que o problema era sério, 

de modo que o debate era de extrema importância para a sociedade. Ao 

concluir, agradeceu pela oportunidade.  Oportunamente, o edil Petrônio 

Oliveira Lima, no comando dos trabalhos, registrou a presença do Sr. 

Francimar Santos na galeria desta Casa. Na sequência, o Sr. Horácio 

Amorim também comentou sobre os problemas relativos à poluição sonora 

e suas consequência. Destacou que os artistas tinham o direito de trabalhar, 

entretanto, era necessário respeitas o que estava estabelecido na lei a fim de 

evitar a poluição sonora. Parabenizou, ainda, o vereador Petrônio Oliveira 

Lima e, ao concluir, agradeceu pela oportunidade. Logo após, o Coronel 

Gilson Paixão comentou sobre a importância da presente Sessão e 

mencionou alguns aspectos positivos da Lei do Silêncio. Destacou que a 

Policia Militar prezava, sobretudo, pela manutenção da ordem e declarou 

que a categoria participava de inúmeras operações e utilizavam 

decibelímetros. Destacou que o Estado possuía limitações ao mencionar a 

quantidade de viaturas em operação neste município. Salientou que a 
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Policia Militar continuaria atuando para assegurar a manutenção da ordem 

e coibir a poluição sonora, bem como discorreu, brevemente, sobre outras 

atribuições daquela. Lembrou que a pandemia não acabou e registrou que 

os policiais militares cobriam inúmeros eventos. Ao concluir, apresentou a 

requisição judicial e mencionou a legislação que versava sobre a poluição 

sonora. Oportunamente, o vereador Petrônio Oliveira Lima registrou a 

presença da Sra. Cleane Carneiro, representante do Secretário Municipal de 

Cultura, Esporte e Lazer, Sr. Jairo Alfredo Carneiro Filho, no Plenário. Na 

sequência, concedeu-se oportunidade de pronunciamento ao Sr. Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes, Secretário Municipal de Agricultura, 

Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural, que, na oportunidade, 

discorreu sobre a necessidade de buscar caminhos administrativos a fim de 

solucionar alguns problemas referentes à poluição sonora. Declarou que era 

necessário repensar questões relativas à apreensão dos equipamentos de 

som e comentou que os alvarás de funcionamento deveriam cobrar 

isolamento acústico das casas de shows. Relatou, ainda, que havia a 

tradição de bares e restaurantes em Feira de Santana, bem como a cultura 

dos “paredões” ao relatar que se fazia necessário dialogar com as pessoas a 

fim de construir espaços para a realização de eventos em um lugar 

específico sem haver a perturbação da ordem e a poluição sonora. Ao 

concluir, disse que toda e qualquer legislação poderia ser modificada 

através de diálogo a fim de buscar soluções para os problemas 

apresentados. Logo após, o vereador Petrônio Oliveira Lima registrou a 

presença dos senhores. Jaílson e Matias na galeria desta Casa e, em 

seguida, o edil Luiz Augusto de Jesus assumiu o comando da Mesa de 

Honra. Posteriormente, franqueou-se a palavra ao vereador Petrônio 

Oliveira Lima, que discorreu, brevemente, sobre a sua trajetória enquanto 

proprietário de carros de som e produtor de eventos culturais. Afirmou que 

era necessário respeitar a Lei do Silêncio e frisou que era possível debatê-la 

e propor melhorias. Disse que trabalhava com som e shows há vinte e dois 

anos, com respeito à legislação e destacou que muitas pessoas reclamavam 

que tinham que enfrentar a poluição sonora cotidianamente. Salientou que 

todos tinham o direito de realizar eventos, entretanto, se fazia necessário 
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respeitar a Lei do Silêncio. Declarou que idosos e pessoas com problemas 

de saúde não podiam sofrer com a poluição sonora. Por fim, registrou que a 

classe artística precisava ser ouvida de modo a não ser penalizada. Neste 

momento, o edil Petrônio Oliveira Lima reassumiu o comando dos 

trabalhos legislativos. Logo após, concedeu-se oportunidade de 

pronunciamento ao edil José Carneiro Rocha, que comentou, brevemente, 

sobre o período em que o Sr, Roberto Luís da Silva Tourinho esteve à 

frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais. 

Declarou que, quando se tornou secretário da referida pasta, teve 

conhecimento de inúmeras denúncias de poluição sonora em diversas 

localidades deste município e comentou que os profissionais da referida 

secretaria, responsáveis pelas fiscalizações, deveriam prezar pelo diálogo e 

pelo respeito. Destacou que o melhor caminho para a resolução dos 

problemas era o diálogo e a conscientização. Mencionou, ainda, situações 

vivenciadas por si enquanto Secretário Municipal de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais. Disse que, em bares e restaurantes, os profissionais da 

classe artísticas realizavam seus shows e, às vezes, não percebiam que 

tinham ultrapassado os decibéis. Ao concluir, declarou entender que era 

necessário modificar a legislação a fim de flexibilizá-la. Na sequência, o 

vereador Flávio Arruda Morais disse que todos que se pronunciaram à 

tribuna defenderam seus pontos de vista e comentou que os músicos, 

categoria a qual também pertenciam, sofreram demais durante a pandemia. 

Destacou que, durante festejos, a categoria mencionada era aclamada, no 

entanto, depois, era esquecida, sobretudo, pelo poder público municipal. 

Frisou que  muitos músicos enfrentavam dificuldades e dependiam de seus 

equipamentos para trabalhar. Declarou que visitou o galpão onde os 

equipamentos apreendidos ficavam e constatou que, no local, havia mais de 

quatro milhões de reais. Comentou sobre a necessidade de rever a Lei do 

Silêncio, pois esta causava, inclusive, prejuízo aos cofres públicos devido 

ao aluguel do galpão e ao deslocamento de profissionais. Referiu-se ao 

pronunciamento do Sr. Roberto Luís da Silva Tourinho e reiterou que os 

músicos eram os grandes prejudicados na situação. Por fim, agradeceu pela 

oportunidade. Posteriormente, o edil Jhonatas Lima Monteiro  
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parabenizou o propositor da presente Sessão e destacou que tinha opiniões 

contrárias aos posicionamentos apresentados e comentou, brevemente, 

sobre a Lei do Silêncio e o Código de Meio Ambiente. Destacou que era 

necessário pensar sobre o zoneamento municipal e os eventos realizados 

em Feira de Santana, assim como coibir alguns abusos associados ao uso 

do som. Indagou que era necessário evidenciar como se fazia a medição 

dos decibéis e ampliar o debate sobre multas e apreensões. Ao finalizar, 

disse que o Código de Meio Ambiente tratava sobre sons e ruídos, bem 

como a autorização de eventos em logradouros públicos. Posteriormente, o 

parlamentar Silvio de Oliveira Dias salientou que a poluição sonora 

incomodava a todos, entretanto, era necessário tratar a situação de outra 

forma, diferenciando o som recreativo do som empresarial. Disse que não 

era possível manter o confisco dos aparelhos, pois as penalidades tinham 

que ser diferenciadas para cada situação. Sugeriu a criação de um projeto 

de lei para haver tal diferenciação e expôs que entendia a fiscalização em 

alguns aspectos, pois esta, muitas vezes, não tinham os meios necessários 

para realizar o trabalho. Destacou a importância da presente Sessão e a 

necessidade de modernizar a legislação a fim de repensar alguns aspectos 

da poluição sonora. Ao concluir, agradeceu pela oportunidade. Logo após, 

o edil Luiz Augusto de Jesus congratulo9u o propositor da presente Sessão 

por ter a iniciativa de realizar o debate acerca da Lei do Silêncio. 

Oportunamente, o edil Petrônio Oliveira Lima registrou que o objetivo da 

presente Sessão era ampliar o debate e assegurar que a população tivesse 

conhecimento dos fatos. Em seguida, franqueou-se a palavra ao Sr. 

Antônio Carlos Daltro Coelho, Secretário Municipal de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais, que congratulou o vereador Petrônio Oliveira Lima por 

propor a presente Sessão e mencionou a importância do debate acerca da 

Lei do Silêncio. Registrou que, desde o dia dois de abril do ano em curso 

assumiu a referida secretaria e destacou que concordava com o que foi 

exposto por alguns oradores acerca das modificações necessárias às leis 

ambientais. Relatou que a poluição sonora era um problema social, 

entretanto, a classe artística precisava trabalhar. Frisou que era necessário 

encontrar soluções para atualizar a legislação ambiental e referiu-se ao 
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pronunciamento do edil Jhonatas Lima Monteiro. Mencionou, ainda, a Lei 

nº 3722, art. 10º § 3º e apresentou o resumo desta ao externar que se fazia 

necessário a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

convocar as pessoas que tiveram seus equipamentos apreendidos a fim de 

que estes possam recuperá-los. Disse, ainda, que era necessário ampliar o 

diálogo a fim de examinar, atentamente, a legislação. Relatou que a 

poluição sonora não era o único problema enfrentado no que concernia ao 

meio ambiente e registrou que, a partir do dia primeiro de maio do ano em 

curso, os agentes da secretaria municipal mencionada primeiro notificarão 

aqueles que ultrapassarem os limites relativos aos decibéis antes de 

apreender os equipamentos. Afirmou que estava aberto ao diálogo e frisou 

que continuaria combatendo a poluição sonora e a poluição visual. Por fim, 

destacou que também iria coibir a poluição dos mananciais de Feira de 

Santana e expôs a necessidade de realização de um concurso público para 

preenchimento de vagar na referida secretaria, que, para si, carecia de 

alguns profissionais. Na sequência, o ex-vereador Roberto Luís da Silva 

Tourinho concedeu esclarecimentos acerca de algumas questões que 

surgiram ao longo da presente Sessão. Logo após, o Sr. Antônio Carlos 

Daltro Coelho, Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais, e o vereador José Carneiro Rocha teceram breves comentários 

acerca do tema debatido. Em seguida, na forma regimental, foi ouvida a 

execução do Hino a Feira de Santana, após o quê, nada mais havendo por 

tratar, o edil Petrônio Oliveira Lima agradeceu a presença de todos e 

declarou encerrada a presente Sessão Especial. Para constar, eu, Dayana 

Jones Nascimento de Jesus Fontes, Redatora de Debates, lavrei esta ata, 

que segue assinada pelos presentes. 

 

 


