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Ata da 2ª Audiência Pública da 

Câmara Municipal de Feira de 

Santana, referente à 1ª Etapa, do 

2º Período, da 19ª Legislatura, 

realizada no dia 04 de março de 

2022 de acordo com o 

Requerimento nº 06/2022, de 

autoria do edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa.   

 

 

Aos quatro dias do mês de março, do ano de dois mil e vinte e 

dois, às nove horas e vinte e trinta e sete minutos, no Plenário da 

Câmara de Municipal de Feira de Santana, situada à Rua Visconde 

do Rio Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a 

segunda Audiência Pública deste Legislativo, referente à primeira 

Etapa, do segundo Período, da décima nona Legislatura, convocada 

por intermédio do Requerimento nº 06/2022, de autoria do vereador 

Josse Paulo Pereira Barbosa, subscrito por diversos vereadores, com 

o objetivo de esclarecer o procedimento de regulação que vem 

sendo realizado no município de Feira de Santana pelas UPA's, 

policlínicas e hospitais públicos. Na forma regimental, o Presidente 

desta Audiência Pública, edil Josse Paulo Pereira Barbosa, declarou 

instalada a presente Audiência, salientou a importância do tema a ser 

debatido e lamentou a ausência de diversos convidados. 

Oportunamente, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa convidou as 

seguintes autoridades para compor a Mesa desta Audiência: 

Deputado Estadual José de Arimateia, vereador Emerson Costa dos 

Santos - Presidente da Comissão de Saúde desta Casa, vereador Luiz 

Ferreira Dias - Vice-Presidente da Comissão de Saúde desta Casa, 
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edil Sílvio de Oliveira Dias, representando o Deputado Federal José 

Neto e Dr. Vitor Pina, Assessor Jurídico. Vale destacar que os 

seguintes parlamentares estavam presentes: Emerson Costa dos 

Santos, Jhonatas Lima Monteiro, José Carneiro Rocha, José da 

Costa Correia Filho, José Marques de Messias, Jurandy da Cruz 

Carvalho, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto de 

Jesus, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes, Pedro Cícero Marcênio Silva, Petrônio 

Oliveira Lima e Sílvio de Oliveira Dias. Posteriormente, autoridades 

presentes ou representadas também foram convidadas a compor o 

Plenário. Oportunamente, o parlamentar José Carneiro Rocha 

parabenizou a iniciativa desta Audiência Pública, lamentou a 

ausência das pessoas envolvidas na regulação da Bahia que 

poderiam conceder explicações nesta Casa e opinou que a reunião 

está prejudicada, visto que os edis presentes já debatem o tema 

cotidianamente. Na sequência, o vereador Josse Paulo Pereira 

Barbosa registrou que a presente Audiência Pública era necessária 

para que a problemática acerca da regulação no Estado da Bahia 

fosse esclarecida e mesmo com a ausência de diversos convidados, 

daria prosseguimento em respeito às pessoas enfermas, aos presentes 

e à população feirense. Em seguida, o parlamentar Pedro Cícero 

Marcênio Silva concordou e acrescentou a fala do colega José 

Carneiro. Oportunamente, o edil Sílvio de Oliveira Dias disse que o 

Sr. José Carlos Pitangueiras, Diretor do Hospital Geral Clériston 

Andrade (HGCA) justificou sua ausência e comunicou que enviaria 

um representante. Logo após, o edil Emerson Costa dos Santos 

assumiu os trabalhos diretivos e concedeu a palavra ao Vereador 

Josse Paulo Pereira Barbosa o qual discorreu sobre a importância 

desta Audiência Pública, realizada através do Requerimento nº 

06/2022, e teceu críticas ao sistema de regulação do estado da Bahia 

ao externar que convocou representantes de diversos hospitais, tais 

como Hospital da Mulher, HGCA, Hospital Dom Pedro de 
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Alcântara, o Secretário Municipal de Saúde e a Secretária de Saúde 

do Estado da Bahia, no entanto, nenhum deles se encontrava 

presente nesta audiência. Relatou o descaso da administração 

pública com a saúde e, consequentemente, com a população, ao 

registrar que muitas pessoas eram vitimadas devido à falta de 

atendimento médico. Mencionou que ingressou com uma ação no 

Ministério Público acerca do fato de, na Policlínica localizada no 

bairro George Américo, um paciente se encontrar há vinte e dois 

dias em busca de transferência através do sistema de regulação. 

Destacou que, através dos meios de comunicação e desta Casa, 

algumas pessoas conseguiam ser transferidas e enunciou que, após a 

denúncia feita por si, o paciente foi recebido no HGCA. Indagou o 

motivo pelo qual a transferência não ocorreu antes e citou a luta 

diária dos vereadores a fim de salvar pacientes e encaminhá-los a 

outras unidades de saúde. Declarou que denunciaria os responsáveis 

pelas falhas no sistema de regulação deste estado e questionou se os 

políticos teriam que interferir para evitar óbitos neste município. 

Salientou que a unidade de pronto atendimento – UPA do HGCA 

não conseguia atender novas demandas. Registrou que, apesar de 

Deus conceder vida ao povo, o sistema de regulação vitimava 

inúmeras pessoas. Destacou que era necessário tomar providências 

para assegurar melhorias à regulação e conclamou o Governador Rui 

Costa ao atribuir a culpa pelas falhas no sistema ao ex-Secretário de 

Saúde do Estado da Bahia, Sr. Fábio Villas Boas. Relatou que o 

Prefeito Municipal suspendeu a verba destinada à unidade de terapia 

intensiva – UTI do Hospital Dom Pedro de Alcântara e criticou a 

gestão deste ao dizer que não entendia os critérios de regulação e o 

desrespeito com a população feirense. Por fim, expôs que, enquanto 

parlamentar, fazia sua parte e reiterou que a situação era lamentável.  

Em Pela Ordem, o edil Jurandy da Cruz Carvalho anunciou que 

precisaria se ausentar para dar celeridade aos trâmites necessários 

após a votação do Orçamento Anual. Em Pela Ordem, a vereadora 
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Luciane Aparecida Silva Brito Vieira disse que foi informada que a 

Sra. Gilberte Lucas, Presidente da Fundação Hospital, não 

compareceu por estar com suspeita de contaminação por Covid-19. 

Na sequência, após reassumir o comando da Mesa, o Vereador Josse 

Paulo franqueou a palavra ao edil José Carneiro Rocha que 

afirmou que os vereadores desta Casa estão sem credibilidade e 

teceu críticas ao Secretário do Município por não ter vindo, e nem 

ter mandado representante, mas que mais vergonhoso ainda foi a 

falta de representação do Estado. Afirmou que as pessoas deveriam 

ter o direito de ter acesso aos hospitais sem precisar de intervenção 

política, no entanto, hoje, o que mais acontece é o contrário. 

Discorreu que na Unidade de Pronto Atendimento - UPA do 

Hospital Geral Clériston Andrade a transferência de pacientes é 

rápida, porque a “politicagem” funciona, mas se a pessoa for a 

outras UPAs isso não acontece porque a “politicagem” implantada 

pelo Governo do Estado não permite que as transferências ocorram 

com celeridade. Ressaltou que esta audiência não está sendo 

respeitada, e que embora esta sessão esteja prejudicada ele continua 

achando válida, pois é importante o posicionamento dos vereadores. 

Logo após, o parlamentar Emerson Costa dos Santos disse que 

discorda de falas que dizem que fila da regulação leva à morte, pois 

seu intuito inicial foi bem diferente, porém o ideal é diferente do 

real. Enunciou que se Feira de Santana tivesse um Hospital 

Municipal ligado às UPA’s, muitos transtornos seriam evitados. 

Citou caso ocorrido ontem com uma criança que estava sendo 

atendida no Hospital Bambino e precisou ser regulada para o HEC 

para realização de cirurgia, o que ocorreu apenas após interferência 

política e da imprensa. Dando continuidade, a palavra foi concedida 

ao Deputado José de Arimateia, que, após saudar os presentes, 

criticou a ausência dos representantes do município, do estado e do 

governo federal nesta Audiência Pública, pois todos são 

responsáveis pela regulação na Bahia. Disse que a falta de regulação 
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leva pessoas à óbito tanto quanto a Covid-19. Afirmou que é 

inaceitável fazer política usando a saúde pública. Lembrou que a 

Câmara de Vereadores deve estar unida para defender os interesses 

da população feirense. Criticou que não é possível realizar perguntas 

nesta reunião porque não há representantes dos três entes 

federativos. Afirmou que a problemática da saúde começa na 

assistência básica que se não for bem feita contribui para que as 

pessoas precisem ir a outras instâncias. Frisou que é muito grave a 

questão da regulação em toda a Bahia e apelou à Casa Legislativa 

que trabalhe em conjunto para resolução de problemas nesta cidade. 

Por fim, pediu que a Câmara checasse se a comunicação externa está 

ocorrendo de forma satisfatória e justificou sua retirada deste 

Legislativo posteriormente. Logo após, concedeu-se oportunidade de 

pronunciamento ao edil José da Costa Correia Filho, o qual 

registrou que os convidados não vieram para esta Audiência Pública 

em razão da falta de respeito desta Casa que quer transferir a 

problemática da regulação para o município. Disse que o papel desta 

Casa não é criticar o município, mas fazer seu papel com respeito. 

Frisou que o responsável pela regulação é o estado. Oportunamente, 

o edil Josse Paulo Pereira Barbosa externou que a irmã de uma 

senhora de prenome Elierge acabou de falecer após passar vinte e 

dois dias esperando na fila da regulação. De volta à palavra, o 

tribuno disse que orienta as pessoas enfermas a irem para a UPA do 

HGCA, pois a regulação ocorre de forma mais rápida. Por fim, pediu 

que a população votasse de forma correta na próxima eleição para 

que haja melhoramentos. Posteriormente, a palavra foi franqueada 

ao edil Sílvio de Oliveira Dias que explicou que a regulação foi 

criada para tentar equacionar a demanda de enfermos e a oferta de 

leitos de acordo com critérios técnicos. Afirmou que antes da 

existência da Samu, ele trabalhou com resgate de acidentes que era 

feito com as viaturas da PRF e do Corpo de Bombeiros. Enunciou 

que não é correto demonizar algo que veio pra ajudar, pois antes da 
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regulação, em governos anteriores ao PT, a saúde estava 

abandonada. Citou investimentos realizados pelo governo do estado 

ao longo dos anos, porém destacou que a demanda aumenta a cada 

dia. Frisou que é necessário mais atenção à saúde básica para que 

muitas pessoas não adoeçam progressivamente. Discordou com falas 

que afirmam que a questão da saúde é política. Dando 

prosseguimento, concedeu-se a palavra ao edil Jhonatas Lima 

Monteiro que destacou a importância do tema discutido na presente 

Audiência Pública e discorreu sobre a necessidade de resoluções 

serem apresentadas a fim de superar os problemas relativos ao 

sistema de regulação no estado da Bahia. Relatou que havia 

regulação no que concernia à atenção à saúde e ao acesso a esta e 

declarou que a regulação era uma política do sistema único de saúde 

– SUS desde o ano de dois mil e oito, legalizada através de Portaria 

e política estadual. Externou que a regulação garantia a 

universalização do acesso à saúde e a integralidade em diferentes 

níveis de atenção à saúde, no entanto, havia uma distorção no 

sistema, sendo esta resultado das ações dos Governos Estadual e 

Municipal, tendo em vista que havia as centrais de regulação dos 

dois âmbitos. Expôs que, tanto no Estado quanto no Município, 

havia investigações acerca dos problemas enfrentados na área da 

saúde. Disse que, desde o ano de dois mil e doze, o Ministério da 

Saúde promoveu uma auditoria neste município com o objetivo de 

averiguar as fraudes nas filas da regulação, assim como também 

iniciou uma averiguação no Governo do Estado com a finalidade de 

investigar os motivos pelos quais alguns atendimentos foram 

cancelados sem exposição dos fatos. Destacou que, para assegurar 

avanços no sistema de regulação, se fazia necessário destinar mais 

recursos à saúde, assegurar uma gestão eficaz e efetiva e 

transparência, além da ampliação dos números de vagas nos leitos 

hospitalares. Registrou que as pessoas precisavam saber a 

quantidade de exames e consultas disponíveis à comunidade e 
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salientou que o SUS possuía um sistema de transparência. Por fim, 

destacou que era um crítico ferrenho da maneira pela qual os 

Governos Federal, Estadual e Municipal faziam da saúde um espaço 

político e salientou que nunca apelou a políticos para conseguir 

vagas em unidades de saúde. Em Pela Ordem, o vereador Sílvio de 

Oliveira Dias justificou sua momentânea retirada desta Audiência. 

Na sequência, o parlamentar Petrônio Oliveira Lima comentou 

que um tema tão importante como esse não deve apenas ser 

debatido, mas sim resolvido a partir de ações do Poder Público. 

Afirmou que o Hospital da Criança não tem agido corretamente no 

atendimento do seu público e citou um exemplo. Externou a 

necessidade dos Hospitais darem a assistência devida à população. 

Enunciou que prédio bonito e equipado não garante saúde à 

população. Cobrou aos seus pares que durante as sessões não fiquem 

atingindo seus colegas com comentários desnecessários, mas 

busquem agir em favor da população. Oportunamente, o edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa disse que a Casa Legislativa se preocupa com 

seus munícipes tanto que nesta Audiência Pública quatorze 

vereadores estão presentes, porém os convidados não vieram porque 

não possuem explicações para concederem sobre esta problemática, 

registrou a presença do Deputado Estadual Carlos Geilson e o 

convidou para compor a Mesa. Em seguida, o parlamentar Pedro 

Cícero Marcenio Silva também falou que o sistema de regulação só 

funciona com a intervenção de um padrinho político. Frisou que a 

regulação deveria acabar. Lamentou o fato de várias pessoas virem 

de outras cidades para ser atendidas em Feira de Santana devido à 

falta de hospital mais próximo. Depois, a palavra foi concedida ao 

Jornalista Azevedo Junior do Município em Foco que, como 

jornalista e cidadão, discorreu sobre a regulação dizendo que o SUS 

é o maior plano de saúde do mundo, porém não dá conta de atender 

satisfatoriamente a população. Lamentou a morte da cidadã 

supracitada e requereu que a Câmara Municipal continue cumprindo 
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seu papel. Dando continuidade, o parlamentar Luiz Ferreira Dias 

– Vice-Presidente da Comissão de Saúde desta Casa relatou que 

recebeu uma ligação de uma moradora de São José que teve um 

Acidente vascular Cerebral (AVC), foi atendida num Policlínica da 

Upa do distrito citado e foi liberada, mesmo não estando com a 

saúde boa. Parabenizou a proposição desta Audiência e disse da sua 

alegria por ter um presidente atuante nesta Casa que está fazendo um 

trabalho diferenciado. Afirmou que é uma vergonha esta cidade não 

possuir um Hospital Municipal. Logo após, o vereador Luiz 

Augusto de Jesus parabenizou o edil Josse Paulo Pereira Barbosa 

por ter dado entrada no Ministério Público questionando a regulação 

e por ter proposto esta Audiência. Disse que após diversas cobranças 

desta Casa o estado resolveu fazer o Clériston Andrade II, no qual 

pouco foi investido. Registrou que nos últimos dezesseis anos foram 

construídos vários PSFs, UPAs e Policlínicas, porém, a depender da 

situação, os pacientes precisam ser encaminhados para a regulação, 

e a partir daí alguns pacientes morrem por falta de atendimento. 

Salientou que o estado precisa construir um hospital de grande porte 

nesta cidade. Na sequência, a vereadora Luciane Aparecida Silva 

Brito Vieira, após saudar os presentes, registrou que a ausência dos 

convidados não lhe frustra, pois quem está presente pode discutir e 

dar encaminhamentos. Discorreu sobre situações que presenciou 

quando atuava na área de saúde de forma mais prática. Expôs que a 

demanda está muito maior do que a oferta, em razão disso faz se 

necessária a construção de um hospital municipal. Apelou aos 

enfermeiros que dê maior atenção aos pacientes com comorbidades 

para que a situação não fique mais grave e acabe superlotando o 

sistema de saúde. Discursou também sobre a importância dos 

Agentes de Saúde. Em seguida, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa 

pediu que os advogados Dr. Vitor e Dra. Hanna ingressassem com 

uma queixa-crime contra os hospitais de Feira de Santana que 

atendem através da regulação que expliquem a quantidade de leitos e 
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de altas diárias e semanais e quais critérios usam para fornecer as 

vagas. Posteriormente, o Deputado Estadual Carlos Geilson 

ressaltou a importância do assunto ora debatido para a sociedade. 

Registrou que a ideia da regulação é muito boa, no entanto, o que 

está ocorrendo é a ineficiência das vagas, o que contribui para o 

aparelhamento político. Citou casos de pessoas que morrem devido à 

falta de atendimento. Declarou que as pessoas presentes se 

preocupam com esse problema e desejam sua resolução, visto que 

sua gravidade é visível. Em seguida, o edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa agradeceu a presença de todos e logo após, nada mais 

havendo por tratar, a presente Audiência foi encerrada às onze horas 

e cinquenta e dois minutos. Para constar, eu, Jeany Santos de 

Carvalho Azevedo, Redatora de Debates, lavrei esta Ata, que segue 

assinada. 


