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Ata da 7ª Sessão Especial da 

Câmara Municipal de Feira de 

Santana referente à 1ª Etapa, do      

2º Período, da 19ª Legislatura, 

realizada no dia 19 de maio de 

2022.  

                         

 

Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às onze 

horas e onze 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 sétima Sessão Especial referente à primeira 

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

Requerimento nº 028/2022, de iniciativa do edil Jhonatas Lima Monteiro, 

subscrito por diversos parlamentares com o objetivo de comemorar o Dia 

Mundial da Saúde com o tema: “Fortalecimento do Sistema Único de 

Saúde (SUS), entraves e desafios no município de Feira de Santana”. A 

Mesa de Honra desta Solenidade foi composta pelas seguintes autoridades: 

excelentíssimo vereador Jhonatas Lima Monteiro, senhor Everaldo Pereira 

Vitório, presidente do SINDACS FEIRA; senhora Mariana Costa da Silva, 

representante do Fórum Popular de Saúde de Feira de Santana e a senhora 

Fabia Quele Freitas, representante do Conselho Regional de Enfermagem 

(Coren). Vale a apena relatar que estava presente no Plenário, o senhor 

Teodomiro Marinho de Souza, Vice-Presidente do Sindicato dos 

Terapeutas Holísticos do Estado da Bahia. Também fizeram parte do 

Plenário pessoas que foram convidadas a participar e representar 

instituições cujos nomes serão arquivados nos anais do Cerimonial desta 

Casa Legislativa. Cabe registar que estavam presentes os vereadores 

Emerson da Costa Santos, Flavio Arruda Moraes, Ivamberg dos Santos 

Lima, Petrônio Oliveira Lima, Silvio de Oliveira Dias, Ronaldo Almeida 

Caribé, Josse Paulo Pereira Barbosa, José Marques de Messias, Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira e Valdemir da Silva Santos. Amparado no 

Regimento Interno, o vereador Jhonatas Lima Monteiro, declarou aberta a 
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presente Sessão e justificou a ausência do edil Jurandy da Cruz Carvalho, 

devido a compromissos agendados. Logo após franqueou a palavra ao 

senhor Everaldo Pereira Vitório, este disse que a categoria de assistente 

de saúde faz uma prestação de serviço casa, a casa. Em todos os domicílios 

da gravidez ao parto. Mas, reclamou da falta de condições de trabalho a 

exemplo do fardamento que não recebem há mais de sete anos. 

Acrescentou que devido as péssimas condições de trabalho, os agentes 

comunitários estão adoecendo. Informou que foram mais de 200 agentes 

infectados com o Coronavírus e dois deles Luciene Correia e Rogerio 

Matos Torres faleceram em decorrência da. Frisou que por conta da má 

gestão, o suporte aos agentes infectados foi mínimo. Reclamou que sem 

justificativa, em plena pandemia, a administração municipal retirou a AGE, 

gratificação que a categoria recebia. Disse que 96% dos agentes são 

mulheres e estão ficando doentes e sofrendo com a violência urbana e dos 

riscos inerentes. Recalou que os tablets utilizados estão defasados e estão 

causando transtornos para a atualização dos dados coletados em campo.  

Ressaltou a importância e a grandiosidade do SUS que deveria ser melhor 

reconhecido pela sociedade brasileira. Pois, muitos gestores não dão 

importância do sistema de saúde pública. Conclamou a sociedade a 

defender o SUS. Logo após, a senhora Fábia Quele Freitas, agradeceu o 

convite ao vereador Jhonatas Lima Monteiro e saudou a todos na pessoa da 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Disse que ao falar da 

precarização do serviço de saúde o faz no seu lugar de fala. Pois, desde 

2015 participa do Conselho Municipal de Saúde além do Coren-BA. 

Relatou que a precarização dos serviços de saúde está atrelada as políticas 

econômicas neoliberais que prioriza o lucro e relega os trabalhadores a 

segundo plano. Desde as doenças ocupacionais ao desemprego estrutural. 

Salientou que infelizmente o setor de saúde está sendo tocado como se 

fosse um produto de mercado. Reclamou dos cortes orçamentários 

proferidos contra os setores de básicos do Estado dentre eles da Saúde na 

forma de Lei de Responsabilidade Fiscal. Reclamou da privatização do 

serviço de Saúde na Bahia. Pois, são ações incompatíveis com os serviços 

que propõem a ofertar à população. Questionou as péssimas condições das 
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unidades de saúde e a crônica falta de medicamentos e de materiais. 

Relatou que em muitos casos os trabalhadores têm que comparar os 

equipamentos de segurança que seria de responsabilidade das gestões. 

Acrescentou a privatização implanta o jogo de empurra entre empresas e 

entes públicos prejudicando a população com péssimos serviços ofertados. 

Observou que a contratação de pessoal está sob a égide a ameaça constante 

provocando rotatividade e perda de memória técnica dos servidores. 

Conclamou os governos a responsabilidade. O vereador Jhonatas Lima 

Monteiro registrou as presenças da senhora Dartecler Cerqueira 

representante o Sidsaúde; do enfermeiro Adroaldo Oliveira, representado o 

Fórum Popular de Saúde; da senhora Maria das Graças, represando o 

Fórum de Saúde do Bairro Gabriela e da senhora Rosangela Santos, 

representante do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde. Em 

seguida, o edil Jhonatas Lima Monteiro concedeu a palavra à senhora 

Mariana Costa da Silva que após saudar os presentes e lembrou que esta 

Sessão estava marcada para ocorrer no Dia Mundial da Saúde, 7 de abril. 

Mas, devido ao enfrentamento político municipal, foi necessário ser adiada. 

Frisou que a efeméride foi instituída pela ONU em 1948, para fomentar os 

governos a terem responsabilidade com o setor. Advertiu que à Saúde se 

adiciona melhores condições de moradia, transporte, trabalho, renda, lazer 

e atividades físicas. Todos incluídos na lei que criou o SUS. Comentou que 

a pandemia do Coronavírus demonstrou a importância do SUS para a 

sociedade brasileira e a sua universalidade. Disse que mesmo as pessoas 

que dizem não usar o SUS desconhece a ação da vigilância sanitária, das 

pesquisas nas universidades, da Anvisa. Entretanto, criticou as barreiras 

decorrente do sucateamento provocado pelas políticas neoliberais do 

Estado Mínimo. Reclamou da lei do teto de gastos que limita em 20% os 

investimentos em áreas sociais incluindo a saúde por 20 anos. Advertiu que 

o Brasil gasta menos em saúde do que países que não tem o sistema 

universalizado. Pregou o investimento em atenção básica e primária, pois 

resolveria mais de 80% dos problemas de saúde. Lamentou a alta 

rotatividade dos profissionais de saúde e a perda de vínculos destes com a 

comunidade e o desinvestimento nos programas da área. Disse que Feira de 
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Santana não alcançou as metas estabelecidas pelo setor de saúde devido à 

falta de gerenciamento das verbas. Alertou que as inconsistências de dados 

poderão provocar redução de repasse de verbas para o Município.  Creditou 

o aumento de investimento do setor de saúde à atuação dos membros do 

Conselho de Saúde assim como dos conselhos comunitários.  Denunciou a 

existência de assédio moral na rede municipal de saúde. Denunciou que 

alguns vereadores utilizam o SUS como moeda e troca nas eleições. 

Provocando prioridades que não podem ser barradas sob a iminente perda 

do trabalho por parte do servidor que geralmente é terceirizado. Reclamou 

dos baixos salários e da terceirização através de falsas organizações sociais 

e cooperativas. Interrogou a quem interessa tal política de saúde? 

Condenou o enviou de verbas por parte de vereadores para comunidades 

terapêuticas e erroneamente condenam a regulação. Pregou mais 

transparência no setor de Saúde. Ressaltou que o governo municipal tem 

medo do servidor de carreira. Pois, enfrentam as situações de violência, a 

exemplo dos professores recentemente agredidos. Finalizou afirmando que 

lutar não é crime. Prosseguindo o edil Jhonatas Lima Monteiro registou a 

presença de estudantes de enfermagem, do professor João Rocha Sobrinho 

e do senhor Ricardo Magalhães. Prosseguindo passou o comando da Mesa 

Diretiva para a vereadora Eremita Mota de Araújo. Em seguida, o 

vereador Jhonatas Lima Monteiro, saudou a todos e enfatizou a luta dos 

profissionais que lutam par que a saúde não seja tratada como mercadoria. 

Lembrou que esta sessão teria um caráter de comemorar o Dia Mundial da 

Saúde, mas que servirá para reflexão sobre os problemas e transformá-los. 

Lembrou que a pandemia ainda não foi debelada. Disse que mais perigoso 

que o vírus foi o negacionismo. Frisou os riscos da distribuição desigual 

dos orçamentos para a Saúde. Disse que seria pertinente discutir regulação, 

filas, falta de medicamentos. Alertou que a saúde pública vive sempre sob 

ataques coordenados para que sejam retirados dinheiro. Reclamou contra a 

ausência de concurso públicos. Afirmou que as desigualdades também 

estão estabelecidas no Estado. Pois, muitos pacientes precisam se deslocar 

para Salvador para usar serviços que deveriam estar disponíveis no seu 

entorno.  Disse que muitos conselheiros se quer têm acesso as contas do 
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setor de saúde.  Encerrou enaltecendo ao SUS. Retomando o comando da 

Mesa Diretiva, o edil Jhonatas Monteiro concedeu a palavra à vereadora 

Luciene Aparecida Silva Brito Vieira, esta disse esta feliz de dividir o 

Plenário com edis que se preocupam com a Saúde Pública. Reclamou que o 

serviço de Saúde está sobrecarregado devido a falta de atenção básica. 

Advertiu que se houvesse um elo forte entre enfermeiros e agentes 

comunitários de saúde, as policlínicas não estariam sobrecarregadas de 

pacientes. Enalteceu o SUS e acrescentou que ele só funciona com os seus 

profissionais motivados. Disse que gostaria que os problemas fossem 

resolvidos da melhor maneira possível. Logo após, o edil Luiz Ferreira 

Dias, disse que SUS ainda é a salvação de muitos pacientes. Mas, reclamou 

da regulação que provoca mortes. Disse que se houver uma atenção na base 

de forma preventiva, as pessoas serão bem atendidas. Mas, ao contrário 

muitas famílias fazem rifa para que um ente faça uma cirurgia.  Reclamou 

do fechamento do serviço da Casa de Saúde Santana. Disse que por ser 

médico, o prefeito Colbert Martins da Silva Filho poderia ofertar uma 

saúde de qualidade. Relatou que pessoas adquirem deficiência física devido 

a demora no atendimento ortopédico. Prosseguindo, o parlamentar Sílvio 

de Oliveira Dias, após saudar a todos disse que Mariana Costa fez uma 

defesa consequente do SUS. Lembrou que mesmo com o governo federal 

atuando contra o SUS conseguiu dar resposta a pandemia. Lembrou que a 

reforma previdenciária resolveria todos os problemas, mas ao contrário 

levou a mais desemprego. Revelou temer que passem a utilizar o mesmo 

argumento de falência com o SUS para em seguida repassá-lo ao setor 

privado. Disse que a luta em Feira de Santana deve ser constantemente, 

pois as deficiências são gigantes. Frisou que o Município precisa fazer o 

seu papel oferecer saúde de qualidade. Defendeu a regulação, pois é a 

melhor maneira de resolver o problema. Condenou a politização da Saúde e 

a sua utilização como palanque político. Deu um viva do SUS e conclamou 

a defesa do sistema público de Saúde. Em seguida, o edil Emerson da 

Costa Santos, lembrou que através do SUS houve redução da mortalidade 

infantil no Nordeste. Disse que os projetos de saúde brasileiros são corretos 

e bem planejados, mas devido aos desvios acabam não atingindo o objetivo 
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final, ofertar um bom serviço ao cidadão. Alertou que não adianta 

campanhas anuais se os programas não são executados. Lembrou que o 

atual secretario municipal de Saúde, médico Marcelo Brito, prestou uma 

consultoria com valor alto com o dinheiro do SUS. Discorreu que nos 

programas há sempre alguém querendo ganhar. Disse que o fechamento de 

convênios entre a Prefeitura Municipal e hospitais está sobrecarregando o 

Hospital Clériston Andrade. Rememorou que a Comissão de Saúde desta 

Casa interrogou porque o CMDI que recebeu verbas do saudoso deputado 

federal Irmão Lázaro não foi concluído. Em Pela Ordem, o vereador Silvio 

de Oliveira Dias convidou a todos para no próximo dia seis de junho 

participarem da uma Sessão que discutirá ações que poderão reduzir os 

acidentes de trabalho na indústria de Feira de Santana. Em seguida, o 

vereador Petrônio Oliveira Lima, disse que há serviços do SUS poderiam 

está disponível, mas os usuários nem sabem que têm direito. Disse que 

infelizmente esta Casa não dá importância as causas populares. Pois, o 

Plenário está vazio. Afirmou está disponível na defesa de serviços púbicos 

de qualidade. Prosseguindo, o edil Jhonatas Lima Monteiro concedeu a 

palavra ao Sr. Teodomiro Marinho de Souza, que defendeu a 

implantação das terapias alternativas conforme está estabelecidas na 

Constituição Federal. Lamentou que os governos não ofertam tal serviço na 

rede pública de saúde. Pregou a capacitação de terapeutas naturais que 

poderiam atuar no sistema de saúde. Relatou casos em que foram 

recomendadas terapias naturais e os pacientes receberam alta médica. 

Destacou que as terapias naturais já foram regulamentadas em muitos 

estados brasileiros. O vereador Jhonatas Lima Monteiro pregou a 

realização de uma reunião da Comissão de Saúde desta Casa para 

aprofundar a discussão. Destacou que o relatório da CPI da Saúde desta 

será concluído na próxima semana e servirá de baliza para a fiscalização 

das verbas do setor de Saúde. Destacou a importância de regulamentar as 

carreiras dos servidores de saúde que já está expresso em lei e deverá ser 

discutido ainda neste ano. Recomendou mobilização das categorias de 

saúde do Município. Nada mais havendo por tratar, o edil Jhonatas Lima 

Monteiro, em nome desse Legislativo, agradeceu a presença de todos e 
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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. 

 

 


