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Ata da 8ª Sessão Especial da 

Câmara Municipal de Feira de 

Santana referente à 1ª Etapa, do      

2º Período, da 19ª Legislatura, 

realizada no dia 30 de maio de 

2022.  

                         

 

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às nove 

horas e trinta 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 oitava Sessão Especial referente à 

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

com o Requerimento nº 155/2022, de iniciativa do edil Petrônio Oliveira 

Lima, subscrito por diversos parlamentares com o objetivo de comemorar 

o Dia Mundial da Saúde. A Mesa de Honra desta Solenidade foi composta 

pelas seguintes autoridades: excelentíssimos vereadores Fernando Dantas 

Torres e Petronio Oliveira Lima, excelentíssimo deputado estadual José de 

Arimateia, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos 

Hídricos da Assembleia Legislativa da Bahia; senhor João Dias, 

representando o secretário municipal de Meio Ambiente, Antonio Carlos 

Daltro Coelho; senhor Thiago Pimentel, coordenador de área do Instituto 

Brasileiro  de Geografia e Estatística (IBGE); senhora Lívia Brito 

Gonçalves, engenheira da Embasa; professor Thiago de Carvalho Cunha, 

vice-diretor da Escola Lázaro Santos Ferreira. 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 

Fernando Dantas Torres, Luiz Augusto de Jesus e Valdemir da Silva 

Santos. Amparado no Regimento Interno, o vereador Fernando Dantas 

Torres, declarou aberta a presente. Logo após franqueou a palavra ao edil 

Petrônio Oliveira Lima que após saudar os presentes e os componentes da 

Mesa disse que tal solenidade é parte integrante do calendário deste 
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Legislativo e por isso será discutido o descarte clandestino de esgoto assim 

como a ausência de esgoto sanitário em determinadas áreas da cidade. 

Também enfatizou a necessidade da conclusão das obras do Complexo 

Lagoa Grande.  Lamentou a ausência da coleta seletiva em Feira de 

Santana. Ponderou que meio ambiente não é só som alto. Frisou que as 

nascentes feirenses são degradadas diuturnamente. Ressaltou a iniciativa da 

Escola Lazaro na qual os alunos são incentivados a dar um destino correto 

aos rejeitos. Quanto ao rio Jacuípe alertou para a poluição de um manancial 

que fornece água para os feirenses. Pregou a despoluição e a utilização do 

rio para o lazer das pessoas. O Presidente, edil Fernando Dantas Torres, 

disse que os rios Jacuípe e Paraguaçu são oriundos da caatinga e fornecem 

água para salvador que chove muito durante o ano. Pregou que as águas 

deveriam ser revertidas em benefício da população do Sertão com objetivo 

de gerar emprego e renda. Saudou a equipe da TV ALBA presente nesta 

Sessão.  Em seguida, repassou o comando da Mesa Diretiva para o edil 

Petronio Oliveira Lima que convidou o secretário municipal de Serviços 

Públicos, senhor Eliziario Ribeiro, para compor a Mesa. Logo após 

concedeu palavra ao Sr. Thiago Pimentel que saudou aos presentes e 

agradeceu ao convite para participar desta Sessão e a oportunidade do 

IBGE divulgar as suas ações e atribuições. Em seguida, demonstrou o 

recorte de estatísticas referentes ao Planejamento Urbano X Preservação 

Ambiental em Feira de Santana usando dados da Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico (PNSB) e Produto Interno Bruto dos Municípios (PIB 

– Munic) ambos de 1917. A base refere-se a números de domicílios e 

cobertura de esgotamento sanitário. Citou a Lei 14.026 como um marco do 

planejamento estatal. Revelou que em 2010 apenas 46% dos domicílios 

feirenses não estavam com acesso a esgotamento sanitário. Sendo o décimo 

entre as cidades com o mesmo número de domicílios já em 2017 aparece 

em sexto lugar. Quando se compara em número de pessoas por domicílios 

figura em segundo lugar no ranking. Projetou para Feira de Santana uma 

população estimada em 650 mil habitantes. Ressaltou a dificuldade em 

compatibilizar planeamento urbano e meio ambiente.  Disse que será um 

desafio e divulgou o novo endereço localizado na rua Tamoio, 53, bairro 
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Santa Monica.  Prosseguindo, o Sr. João Dias discorreu sobre a 

importância da transposição do rio São Francisco para o Jacuípe. Em 

seguida, ressaltou a seriedade do tema e adiantou que todos os vereadores 

deveriam estar presentes. Destacou a importância das bacias do Paraguaçu 

e do Jacuípe para o fornecimento de água para os baianos. Frisou a 

importância do destino final do lixo. Antecipou que o novo anel de 

contorno de Feira de Santana deverá passar pela região metropolitana. 

Observou que uma em cada quatro pessoas de Feira de Santana possuem 

um veículo cujos poluentes que provocam doenças cardiorrespiratórias. 

Alertou que o uso de contraceptivo está desequilibrando a povoação de 

peixes no lago Pedra do Cavalo. Atentou que todos os riachos feirenses 

estão sendo poluídos com esgotos que desaguam no rio Jacuípe. 

Conclamou a Embasa a proceder a despoluição dos referidos riachos. 

Convidou a todos a participar da Semana do Meio Ambiente de Feira de 

Santana quando será discutida as mudanças climáticas. Pregou a 

implantação de uma taxa de inundação para Feira de Santana tal como já 

ocorre em Juiz de Fora - MG. Logo após, a Srª Lívia Brito Gonçalves 

disse que quando se discute desenvolvimento urbano, o tema é sempre 

polêmico. Alertou para o crescimento urbano principalmente com o 

programa Minha Casa Minha Vida. Destacou que Feira passou de 52% 

para 72%, a cobertura de esgotamento sanitário. Quanto as ocupações 

irregulares, em áreas de proteção ambiental, solicitou uma fiscalização 

permanente. Pois, quando os assentamentos se consolidam fica difícil 

ofertar serviços adequadamente. Quanto aos objetivos do Marco 

Regulatório do Esgotamento Sanitário ressaltou a necessidade de 

investimentos vultosos. Relatou que muitas pessoas dispõem de 

esgotamento sanitário e se recusam a interligar os esgotos domésticos à 

rede coletora. Ponderou que sistema de esgotamento é muito caro e os 

recursos em parte têm que ser bancados pelo governo federal. Alertou que 

se Feira de Santana fosse uma cidade planejada, a oferta de serviços de 

água e esgoto seria otimizado. Prosseguindo, o Sr. Humberto Alves disse 

que as bacias hidrográficas de Feira de Santana dos rios Jacuípe e 

Paraguaçu ainda estão protegidas pelas estações de tratamento de esgoto. 
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Porém, a bacia do rio Pojuca está totalmente desprotegida. Já a bacia do rio 

Subaé é curta e chove muito. Relatou que na bacia do Pojuca apenas os 

condomínios fazem tratamento de esgoto. Concordou que é mais difícil de 

ofertar serviço de esgoto em ocupações subnormais. Relatou a morte de 

peixes no canal que desagua na Lagoa Grande. Disse que a maior parte das 

obras de esgoto do entorno da Lagoa Grande está pronta. Mas, faltam 

ligações domiciliares que os habitantes se recusam a fazer. Confessou que 

apenas um trecho da rua São Roque, a obra ainda não foi concluída. 

Advertiu que a Embasa não tem poder de polícia para forçar os moradores 

a proceder as ligações. Disse que muitos empreendimentos têm o 

licenciamento ambiental retardado devido as mudanças dos projetos. 

Demonstrou fotos das estações elevatórias já em atividade no complexo 

Lagoa Grande. Prosseguindo, o secretário municipal de Serviços 

Públicos, Eliziario Ribeiro, disse que a sociedade precisa se conscientizar 

mais sobre o Meio Ambiente. Afirmou que o ser humano não tem 

consciência dos seus atos contra a natureza. Relatou que há muita 

dificuldade em manter a cidade limpa. Pois, limpa-se uma área, mas logo 

em seguida, um carroceiro descarta no mesmo local entulho e sofás. 

Exortou os feirenses ao engajamento. Logo após, o edil Valdemir da Silva 

Santos saudou os presentes disse que ao invés de se comemorar a Semana 

do Meio Ambiente deveria ser Semana de Conscientização do Meio 

Ambiente. Afirmou que a sua maior preocupação é a maneira como as 

autoridades constituídas lidam com as questões ambientais. Pois, há muitas 

palavras bonitas e poucos atos em defesa da natureza. Observou que os 

crimes ambientais não são devidamente divulgados. Pregou a criação da 

Superintendência de Meio Ambiente, pois a Secretaria de Meio Ambiente 

só combate o som alto. Alertou para a grande quantidade de TVs 

analógicas que estão sendo descartadas indevidamente no meio ambiente. 

Pois, contém muitos materiais que podem causar danos a saúde das 

pessoas. Disse não saber qual o local adequado para o descarte de 

eletrônicos em Feira de Santana, pois se existe não é divulgado. Lamentou 

não ver uma luz no futuro para resolver os problemas ambientais. Narrou 

que as lagoas estão abandonadas e sem solução de recuperação a curto 
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prazo. Apelou aos presentes para não deixar o tema esmorecer. Logo após, 

o Sr. Carlos Souza saudou a todos na pessoa do edil Petrônio e em seguida 

disse que o Movimento Água é Vida está ganhando espaço hoje devido a 

importância da água. Destacou o projeto de coleta do óleo nos restaurantes 

de Feira de Santana. Revelou que por mês, os feirenses descartam 

aproximadamente 100 mil litros de óleo. Reclamou que os proprietários de 

restaurantes não querem doar o óleo para que as escolas façam a 

reciclagem educativa. Disse que a Comissão de Meio Ambiente poderia 

fazer uma reunião com as instituições que militam em prol da natureza. 

Frisou que Meio Ambiente tem que ser cuidado todos os dias. Na 

sequência, o professor Thiago de Carvalho Cunha destacou que a equipe 

do Colégio Lázaro desenvolveu um projeto denominado “lugar de lixo é no 

lixo”. Relatou que o lixo pode ser uma opção econômica que pode ajudar o 

meio ambiente reciclando 100% uma cadeia produtiva. Frisou que a 

importância do referido projeto é educar os estudantes e levar tais práticas 

para a comunidade. Tais como estações de coletas no bairro Viveiros com o 

objetivo de coletar corretamente os resíduos. Porém, disse que a segunda 

etapa do projeto necessita de parcerias para implantar os coletores. Logo 

após, a Profª Liza Maiana Moreira destacou o processo de sensibilização 

dos estudantes para que sejam agentes multiplicadores na família, na 

vizinhança e no bairro. Disse esperar mobilizar os moradores do Viveiros 

para a importância da coleta e descarte correto dos resíduos e até mesmo 

atrair as pessoas que trabalham com materiais recicláveis. Ressaltou a 

importâncias da implantação de coletores de lixo em pontos estratégicos do 

referido bairro. Logo após, o deputado estadual José de Arimatéia 

Coriolano de Paiva, após saudar os presentes nominalmente, disse que 

após ouvir os discursos percebeu que não há o que se comemorar em 

relação ao Meio Ambiente. Ressaltou que se a população não se manifestar 

diante dos governantes o problema não será resolvido. Frisou que onze 

lagoas já foram mortas nesta cidade. Lamentou que os diversos governantes 

não tenham adotado medidas inclusive os vereadores desta Casa que deram 

aval ao uso de áreas de proteção ambiental. Assinalou que as pessoas que 

constroem em áreas ambientais pensam que não vão sofrer e correr riscos. 
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Citou como exemplo as cheias que afetaram a região Sul da Bahia. Disse 

que trouxe a discussão para Feira de Santana devido a importância do tema. 

Observou que o governo municipal aliado com a população e o setor de 

educação poderia mobilizar a população na defesa do meio ambiente. 

Destacou que se algo não for feito e logo uma catástrofe se abaterá sobre a 

humanidade. Apelou aos membros desta Casa que fiquem atentos aos 

projetos que prejudiquem o meio ambiente. Afirmou que já passou o tempo 

de ser implantada a coleta seletiva em Feira de Santana. Alertou que há 

municípios que se quer iniciou a discussão do plano de saneamento básico 

cujo prazo para a implantação é 2032. Conclamou os parlamentares a 

defender as lagoas remanescentes sejam mortas devido a projetos 

aprovados nesta Casa Legislativa. Em seguida divulgou a programação da 

Semana do Meio Ambiente de Feira de Santana. Em seguida, o comando 

da Mesa Diretiva passou para o edil Valdemir da Silva Santos que 

concedeu a palavra ao vereador Petrônio Oliveira Lima que agradeceu ao 

deputado estadual José de Arimateia e as assessorias que trabalharam para 

que este ato ocorresse. Destacou o trabalho desenvolvido no Colégio 

Lázaro e a importância da implantação da coleta seletiva em Feria de 

Santana. Agradeceu a Ascom e a TV ALBA pela cobertura desta Sessão. O 

comando da Mesa Diretiva retornou ao parlamentar Petronio Oliveira 

Lima. Nada mais havendo por tratar, o edil Petrônio Oliviera Lima, em 

nome desse 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. 

 

   


