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Ata da 9ª Sessão Especial da 

Câmara Municipal de Feira de 

Santana referente à 1ª Etapa, do      

2º Período, da 19ª Legislatura, 

realizada no dia 06 de junho de 

2022.  

                         

 

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às nove 

horas e trinta e dois 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 nona Sessão Especial referente à 

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

com o Requerimento nº 157/2022, de iniciativa do vereador Sílvio de 

Oliveira Dias, subscrito por diversos parlamentares com o objetivo de 

discutir possíveis alterações legais a respeito da segurança e da saúde 

do trabalhador do setor industrial de Feira de Santana. A Mesa de 

Honra desta Solenidade foi composta pelas seguintes autoridades: 

excelentíssimo vereador Sílvio de Oliveira Dias, Sr. Tiago Azevedo, 

presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Feira de Santana; Sr. Augusto 

Fábio Soares, presidente do Centro das Indústrias de Feira de Santana; Srª 

Maria Del Carmem Rodriguez, auditora Fiscal do Trabalho; Sr. Fábio Dias 

de Souza, presidente da Federação dos Metalúrgicos do Nordeste; Sr. 

Diogo Rios, secretário Geral da Subsecção da OAB-Feira de Santana; Sr. 

Marcelo Lavigne, presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT-BA) 

e Sr. Adroaldo Oliveira dos Santos, representando a Comissão Inter setorial 

de Saúde do Trabalhador (CISTT) de Feira de Santana.  Cabe registar que 

estava presente o edil Petrônio Oliveira Lima. Também foram convidadas 

pessoas para comporem o Plenário, cujos nomes ficarão registados nos 

anais do Cerimonial desta Casa Legislativa. Amparado no Regimento 

Interno, o edil Sílvio de Oliveira Dias, declarou aberta a presente. Logo 

após passou o comando da Mesa para o edil Petrônio Oliveira Lima. Este 

por sua vez franqueou a palavra ao vereador Sílvio de Oliveira Dias que 
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após saudar os presentes disse que a presente Sessão tem o objetivo de 

discutir a industrialização e a segurança dos seus trabalhadores. Ressaltou 

que apesar da vocação comercial, Feira de Santana possuiu uma quantidade 

razoável de indústrias. Lembrou que o ápice foi a década de 70 do século 

passado. Ponderou que apesar de ainda não se considerada uma cidade 

desenvolvida, a cada dia se noticia a chegada de uma nova indústria. 

Cobrou maior incremento no trabalhado industrial. Disse que apesar de ser 

um problema, os acidentes de trabalho têm que ser discutidos e solucionado 

no sentido de prevenir. Frisou que no setor de construção civil está 

ocorrendo acidentes com descargas elétricas e que precisam também ser 

abordado. Em seguida, o reassumiu o comando da Mesa dos trabalhos desta 

Sessão Especial.  Prosseguindo, concedeu a palavra ao Sr. Tiago Azevedo 

que agradeceu a oportunidade de debater um assunto tão importante que é o 

acidente no trabalho. Lamentou o fato da redução do quadro de auditores e 

fiscais do trabalho. Destacou que 40% dos acidentes do trabalho, em Feira 

de Santana, estão ocorrendo na Belgo demonstrando descaso com os seus 

trabalhadores. Denunciou que a empresa demite os metalúrgicos para não 

se responsabilizar com o trabalhador. Disse que tem como objetivo buscar 

melhores condições de trabalho para trabalhadores. Narrou que mesmo 

participando da CIPA estão sendo demitidos assim como aqueles que estão 

lesionados e com doenças ocupacionais. Na sequência, o Sr. Marcelo 

Lavigne após saudar os presentes disse que são poucas as unidades 

sindicais com poder de mobilizar a sociedade a exemplo dos metalúrgicos. 

Relacionou que a precarização do trabalho é decorrente do desmonte da 

fiscalização por parte do Ministério do Trabalho que foi fechado pelo atual 

governo. Mas, está contando com o apoio do Ministério Público do 

Trabalho que sempre foi parceiros dos sindicatos na luta pela proteção dos 

trabalhadores. Alertou que a Reforma Trabalhista também é responsável 

pela precarização do trabalho e consequentemente dos acidentes do 

trabalho. Reclamou da politica econômica que vem empobrecendo os 

trabalhadores provocando fome e danos físicos. O vereador Silvio Dias 

reafirmou que o seu mandato está à disposição da defesa dos interesses dos 

trabalhadores. Em seguida, o S. Fábio Dias disse que o País se encontra 
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abandonado. Pois, as indústrias que estão sendo implantas então retirando 

os direitos dos trabalhadores. Frisou que apesar dos Termos de 

Ajustamento de Conduta, as indústrias continuam infringindo a leis e os 

direitos dos trabalhadores provocando danos à sua saúde. Reclamou da 

precarização do trabalho e do trabalho escravo na agricultura. Continuando, 

o senhor Adroaldo Oliveira Santos ressaltou a importância da temática, 

pois está intimamente ligada a vida dos trabalhadores explorados pelo 

Modo de Produção Capitalista. Pois, este para sobreviver precisa explorar o 

trabalhador. Alertou que a atual guerra entre a Rússia e a Ucrânia está 

relacionada à geopolítica inerente a exploração do capitalismo. Lembrou 

que a Reforma Trabalhista acirrou os acidentes. Disse que a comissão Inter 

setorial é composta por representeastes dos trabalhadores e dos 

empregadores. Pregou a implantação de uma rede de saúde do SUS voltada 

para a saúde do trabalhador.  Lamentou as perdas de direitos trabalhistas 

que foram conquistados arduamente pelos operários. Na sequência, o 

advogado Diogo Rios disse que pela primeira vez ocupa tribuna desta Casa 

para tratar de um tema espinhoso. Revelou ser advogado trabalhista e que o 

tema é muito difícil. Pois, são questões que envolvem perdas significativas 

no campo econômico e que acarreta prejuízos. Disse que os índices de 

acidentes fatais no Brasil são alarmantes e recomendou o debate na 

sociedade. Relacionou que inúmeras ações comprovam que houve 

acidentes decorrentes da negligência do empregador. Acrescentou que tais 

perdas são insanáveis, por se tratar de mão de obra qualificada que deixa de 

ficar disponível. Disse que o Estado também sai perdendo e que investir em 

prevenção é melhor do que as ações curativas. Alertou que há muita 

subnotificações que distorcem os dados estatísticos quanto aos acidentes de 

trabalho. O Presidente desta Sessão concedeu a palavra ao Sr. Augusto 

Fábio, que reforçou a importância da presente Sessão. Pois, a segurança no 

trabalho afeta a todos não apenas aos trabalhadores. Pregou o diálogo para 

sanar os acidentes de trabalho. Disse que a indústria tem um percentual de 

20% do PIB de R$ 10 bilhões de Feira de Santana, mas a renda per capta 

ultrapassou a de Salvador. Ressaltou a empregabilidade do setor industrial. 

Revelou que Feira de Santana arrecada R$ 1 bilhão em ICMS que poderia 
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ser revestido em serviços. Principalmente a fiscalização, pois a maior parte 

das empresas cumpre a legislação. Cobrou maior atuação do Ministério do 

Trabalho. Disse que a responsabilidade não é apenas das indústrias e que os 

governos também têm as suas responsabilidades quanto aos acidentes do 

trabalho. “Se bulirem no bolso das empresas elas vão se educar”, 

recomendou o orador. Relatou que alguns trabalhadores se recusam a usar 

os equipamentos de proteção adequadamente e/ou montá-los 

adequadamente. Convidou os sindicalistas a frequentarem o interior das 

unidades fabris. Pregou o uso adequando dos equipamentos de segurança e 

a formação dos técnicos de segurança. Revelou que algumas indústrias 

investiram em equipamentos de proteção e qualificação e treinamento dos 

trabalhadores. Reforçou a necessidade de tronar o equipamento de proteção 

uma cultura. Defendeu o direito de recursa por parte dos trabalhadores ao 

perceberem que o equipamento poderá causar danos a sua integridade física 

ou de quebra. Disse que gostaria de ter acesso aos números de acidentados 

com determinadas empresas e ter conhecimento das estatísticas. Pois, há 

empresas que atuam há mais de oito anos sem acidentes do trabalho. 

Colocou-se a disposição para intermediar as questões de saúde e segurança 

do trabalho. Lembrou que é geólogo de formação, já participou de CIPA e 

era sindicalizado. O edil Silvio de Oliveira Dias esclareceu que a referida 

empresa detém 40% dos acidentes no setor industrial feirense. Defendeu a 

formação geral do industriário através do Senai. Mas, ressaltou que a 

indústria é responsável por exigir o uso dos equipamentos. Já o direito de 

recusa não é utilizado, pois poderá ser demitido. Com relação ao setor 

público denunciou que a Prefeitura Municipal de Feira de Santana 

precarizou o trabalho e terá que pagar uma multa de mais de R$ 90 

milhões. Na sequência, a Srª Maria Del Carmem Rodriguez disse que foi 

acolhida em Feira de Santana e por isso não gostaria de sair. Pois, observa 

ser um povo trabalhador. Informou que ocupou o cargo de chefe de 

fiscalização numa região que abrange mais de 90 municípios. Disse que a 

sua especialização em ergonomia lhe trouxe um novo olhar. Alertou que 

apesar da situação de segurança do trabalho ser precária, melhorou muito 

em relação ao passado. Pois, em 1970 o Brasil foi campeão mundial de 
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acidentes do trabalho. Lembrou que o Ministério do Trabalho voltou a ter 

status de ministério. Lembrou que as normas de segurança do trabalho 

baniram as máquinas que causavam acidentes. Quanto a Reforma 

Trabalhista trouxe a possibilidade da fiscalização dos terceirizados. Pois, 

ambas as empresas são notificadas e responsabilizadas. Revelou que a 

atuação das cooperativas que atuavam na Prefeitura de Feira de Santana 

passou a ser investigadas desde 2007. Quanto aos acidentes fatais revelou 

que no passado eram sete por ano e que no ano passado não houve registro. 

Em relação às doenças ocupacionais houve melhoras, pois a indústria 

calçadista causava LER/DORT em seus trabalhadores e após a cobrança da 

ergonomia reduziu as incidências. Quanto aos acidentes com máquinas, 

informou que no início deste ano entrou em vigor novas normas de 

prevenção de riscos cuja fiscalização foi iniciada no mês de abril. Disse que 

no futuro as doenças psicológicas serão as predominantes no mundo do 

trabalho. Pois, envolve cobranças de metas e tempos. Elencou os prejuízos 

causados para as famílias. Parabenizou a Casa da Cidadania e o Sindicato 

dos Metalúrgicos por provocarem este momento. Em seguida, o edil Sílvio 

de Oliveira Dias concedeu a palavra ao edil Petrônio Oliveira Lima que 

ressaltou a importância da segurança do trabalho. Pregou a aplicação das 

normas de segurança. Revelou ser eletricista de formação e sempre usou 

EPI nas suas atividades. Defendeu o treinamento com o uso do EPI para 

que os trabalhadores se acostumem com os equipamentos. Alertou que um 

erro pode ser fatal e que a cobrança da produtividade pode incorrer em 

acidentes. Na sequência, o Sr. Aurelino Bento, lembrou que quando 

chegou a Feira de Santana há quarenta anos havia muitas indústrias que 

causavam problemas tanto aos trabalhadores quanto ao meio ambiente. 

Frisou que quando foi sindicalista no SINOPRO, o principal problema era a 

voz dos professores. Ponderou que todos os envolvidos são responsáveis. 

Governos, empregadores e trabalhadores. Pregou a sindicalização dos 

trabalhadores em decorrência da Reforma Trabalhista. Adiantou que um 

governo que se voltasse para o mundo do trabalho poderá rever e reverter 

direitos adquiridos. Justificou a ausência do deputado federal José 

Cerqueira Neto. Logo após, o Sr. Guilhermino Vacarezza parabenizou os 
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envolvidos neste evento. Disse que os trabalhadores estão sendo 

prejudicados e pregou a luta pela organização dos trabalhadores. Justificou 

a ausência do deputado estadual Robson Almeida que está articulando a 

volta da autarquia Centro Industrial do Subaé (CIS). O metalúrgico 

Josenilton saudou a todos os presentes e parabenizou o vereador Silvio de 

Oliveira Dias por apresentar o projeto de retirada da vidraça que separa a 

galeria do Plenário. Disse que além dos danos físicos, muitos trabalhadores 

estão com problemas psicológicos. Relatou que não há a possibilidade dos 

trabalhadores exercerem o direito de recusa. Disse que a Comissão de 

Saúde da Assembleia Legislativa visitará a Belgo para verificar “in loco” as 

precariedades. Acusou a empresa de demitir cipista e acidentados. Disse 

que a gestão da empresa esconde os acidentes das autoridades. Logo após, 

o Sr. Adailton Cardoso após saudar os presentes disse que o segmento 

borracha e o segundo na indústria feirense. Relatou a diminuição dos 

acidentes de trabalho. Mas, hoje os problemas psicológicos em decorrência 

da pandemia da Covid-19 são preocupantes. Relatou que os pequenos 

acidentes que ocorrem nas indústrias não chegam à notificação oficial. Em 

seguida, a advogada Williane Cavalari disse que a maioria dos 

trabalhadores busca uma via judicial. Mas encontram obstáculos nas 

indústrias em apresentar atestados médicos e as doenças evoluem. Afirmou 

que há casos que os trabalhadores temem perder o emprego e se submetem, 

mesmo lecionados, voltarem ao trabalho. Denunciou que as empresas tem 

acesso aos históricos médicos dos trabalhadores antes dos operários. 

Salientou que tais ocorrências provocam doenças psicológicas. Reclamou 

que o Judiciário também não é respeitado pelas empresas apesar das 

liminares concedidas em prol dos trabalhadores. Advertiu que o direito de 

recusa é uma ilusão. Logo após, a professora Mariza Carvalho ressaltou a 

importância do tema desta Sessão. Revelou que atua na UFBA com o tema 

de educação profissional. Disse aos trabalhadores que há um desmonte nas 

leis trabalhistas leva à terceirização. Reclamou do limite de aplicação de 

verbas para a Saúde e a Educação. Frisou que enquanto trabalhadores só há 

um caminho se organizarem e exigir a revogação da reforma trabalhista. 

Alertou que a exigência da produtividade leva os trabalhadores retirarem os 
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equipamentos de proteção. Pregou a eleição do pré-candidato do PT, Luís 

Inácio Lula da Silva, como presidente da República. Posteriormente foi 

franqueada a palavra ao senhor Rosenilson presente na Galeria desta Casa 

que corroborou com as intervenções anteriores. Posteriormente os membros 

da Mesa teceram as considerações finais. Nada mais havendo por tratar, o 

Vereador Sílvio de Oliveira Dias, 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. 

 

   
 


