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Ata da 36ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 1ª Etapa, do 1º Período, 

da 19ª Legislatura, realizada no dia 06 de 

maio de 2021. 

 

Aos seis do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, à hora regimental, no 

Plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, situada à Rua Visconde do Rio Branco, 

122, nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a trigésima sexta Sessão Ordinária, 

referente à primeira Etapa, do primeiro Período, da décima nona Legislatura, na qual 

compareceram os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, 

Eremita Mota de Araújo, Fabiano Nascimento de Souza, Fernando Dantas Torres, Flávio 

Arruda Morais, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José da Costa Correia 

Filho, José Marques de Messias, Josse Paulo Pereira Barbosa, Jurandy da Cruz Carvalho, 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes, Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, 

Ronaldo Almeida Caribé, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos. Amparado 

pelo Regimento Interno, o vereador Silvio de Oliveira Dias, primeiro Vice-Presidente desta 

Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou da vereadora Eremita Mota de Araújo, 

segunda Secretária, a leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi submetida à apreciação 

plenária e aprovada pela unanimidade dos edis presentes. Em seguida, solicitou da primeira 

Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, a leitura das matérias 

previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir: <Projetos de Lei n/nºs 

073 e 074/2021, ambos de autoria do edil Pedro Cícero Marcenio Silva que, 

respectivamente, “Dispõe sobre a autorização do Ensino de Noções Básicas da Lei Maria 

da Penha, no âmbito das Escolas Municipais, e dá outras providências” e “Dispõe sobre a 

vedação à veiculação de publicidade ou propaganda de caráter machista, estimule a 

violência contra à mulher e/ou que objetifica as mulheres em outdoors, cartazes e letreiros 

no município de Feira de Santana, e dá outras providências”. Parecer s/nº, exarado pela 

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF), opinando, favoravelmente, à 

tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 05/2021, de iniciativa do Poder Executivo. 

Requerimento nº 111/2021, subscrito por diversos vereadores, solicitando a constituição 

de uma Comissão Parlamnetar de Inquérito (CPI) para apuração das denúnicas feitas pelo 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa na Sessão Ordinária do último dia 15 de março e  
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Requerimento nº 116/2021, de autoria do edil Fernando Dantas Torres. Indicações nºs 

1044 a 1053/2021, de lavra dos parlamentares Jhonatas Lima Monteiro, Luiz Ferreira Dias 

e Emerson Costa dos Santos. Correspondências: Ofício s/nº, datado do dia 04 de março do 

corrente ano e assinado pela Doutora Sinara de Lima Souza, Coordenadora do Mestrado em 

Enfermagem – MPE/UEFS, requerendo, nos termos do parágrafo único, do art. 52, da Lei 

Orgânica Municipal, e do art. 405, caput, do Regimento Interno desta Casa, o uso da 

Tribuna Livre para que as enfermeiras Juliana Alves Leite Leal e Louise Lima Conceição 

abordem e expliquem o processo de trabalho da enfermagem e a necessidade da aprovação 

do PL nº 2.564. Ofício nº 035/2021, datado do dia 05 de maio do ano em curso e assinado 

pela senhora Maria Gorete Carneiro Cerqueira, Presidente do Conselho Municipal da 

Pessoa com Deficiência de Feira de Santana, solicitando a disponibilização da Tribuna 

Livre para que a senhora Iracy Pereira de Andrade, Presidente da Associação de Pessoas 

com Deficiência Psicossocial e Intelectual (APEDEPI) e membro do Coletivo Feirense da 

Luta Antimanicomial, discorra sobre o dia 18 de maio – Dia Nacional de Luta 

Antimanicomial. Ofício nº 007/2021, datado do dia 29 de abril do corrente ano e assinado 

pelo senhor Thiago de Oliveira Pires, Superintendente do Movimento Água e Vida (MAV), 

solicitando que o senhor José Carlos dos Passos Souza, representante do referido 

movimento, faça uso da palavra, em Tribuna Livre, para discorrer sobre os 24 anos de 

existência do MAV, sugerindo os dias 25 ou 26 de maio do ano em curso>. Em seguida, 

durante as inscrições dos líderes partidários, os edis Edvaldo Lima dos Santos e Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes passaram os tempos dos seus partidos, respectivamente, 

para os colegas Ronaldo Almeida Caribé e Edvaldo Lima dos Santos. No Horário das 

Lideranças Partidárias, o vereador Ronaldo Almeida Caribé (MDB), em tempo cedido 

pelo edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB), solicitou providências aos diretores das 

empresas Embasa e Coelba para os moradores do Condomínio Alto do Rosário, pois o local 

sofreu um incêndio há quinze dias e até o momento as pessoas não foram assistidas pelas 

supracitadas empresas. Depois, parabenizou o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho pela 

atitude de ouvir, neste momento pandêmico, os oito vereadores desta Casa que são da base 

do governo. Registrou que sentiu falta dos parlamentares José da Costa Correia Filho e 

Jurandy da Cruz Carvalho na citada reunião. Depois, o edil Edvaldo Lima dos Santos 

(MDB), em tempo cedido pelo vereador Pedro Américo Santana Silva Lopes (DEM), 

parabenizou a Rádio Subaé pelos 42 anos de trabalho em prol da informação do povo 

feirense. Registrou que fez uma Moção de parabéns à Rádio por essa data. Disse que 

acompanha a mencionada Rádio desde a época de atuação dos radialistas “Chico Caipira” e 

Agnaldo Santos. Parabenizou os âncoras atuais Denivaldo Costa, Valter Vieira, Lucival 
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Lopes e Valentim, bem como os empresários responsáveis pela empresa. Em Pela ordem, 

o vereador Edvaldo Lima dos Santos agradeceu a cessão do tempo ao edil Pedro Américo 

de Santana Silva Lopes. Logo após, o parlamentar Petrônio Oliveira Lima (REP) 

agradeceu aos colegas pela aprovação, no dia anterior, do Requerimento colocado por ele 

nesta Casa. Destacou que os edis estão dando continuidade aos trabalhos que esta Casa da 

Cidadania se propõe a realizar em favor da população, independente de cor, religião ou 

raça. Deixou claro que é importante mostrar que estão aqui para trabalhar em prol dos 

feirenses e não em favor próprio. Se colocou à disposição do povo para qualquer causa que 

tenha necessidade. Frisou que não está nesta Câmara para brincar ou discutir, mas para 

buscar solucionar os problemas a ele apresentados. Em seguida, o vereador Pedro Cícero 

Marcênio Silva (Cidadania) passou tempo ao edil Luiz Ferreira Dias (PROS), o qual 

falou sobre Veto do Prefeito Municipal ao Projeto de sua autoria aprovado nesta Casa que 

pretendia multar quem não utilizasse máscara na cidade. Frisou que a intenção desse 

projeto não era “tirar dinheiro” do povo, mas salvar vidas. Lembrou  que diversas pessoas 

tentaram internar seus entes queridos em hospitais particulares da cidade e mesmo tendo 

dinheiro para tal, não conseguiram vagas. Questionou quantas vidas já foram perdidas nesta 

cidade para o coronavírus. Relatou que, esta semana, esteve no Centro de Abastecimento 

pela manhã e percebeu que várias pessoas circulavam sem máscara. Frisou que o uso de 

máscara indica respeito ao próximo. Salientou que ele e o vereador Pedro Américo testaram 

positivo para o Covid-19, mesmo assintomáticos, e questionou o que poderia ter acontecido 

se eles circulassem pela cidade sem máscaras. Depois, trouxe dados atuais do coronavírus 

em Feira de Santana. Interrogou ao Prefeito se ele acha que o Covid-19 acabou ou se 

acredita que os hospitais estão vazios para ele não ter sancionado esta Lei. Em Aparte, os 

vereadores Flávio Arruda Morais, Pedro Cícero Marcênio Silva, Luiz Augusto de Jesus e 

Ivamberg dos Santos Lima. Antes do discurso do orador, em Pela Ordem, o edil Luís 

Augusto de Jesus registrou que o radialista Dilson Barbosa estava completando idade nova. 

Durante o discurso do edil Luiz Ferreira Dias, em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto 

de Jesus solicitou constar em ata que o parlamentar Ivamberg dos Santos Lima era 

favorável à cobrança de multa ao pedestre no valor de trezentos reais. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Edvado Lima dos Santos disse que o Presidente Jair Messias Bolsonaro é 

atleta, por esse motivo quando o mesmo teve a Covid-19, permaneceu de pé. Neste 

momento, o vice-Presidente Silvio de Oliveira Dias disse que o comentário do colega 

Edvaldo Lima é um desserviço à saúde pública mundial, pois, além de conduzir as pessoas 

a não tomarem os cuidados necessários,  vai de encontro à ciência. Dando continuidade, o 

edil Valdemir da Silva Santos (PV) em resposta ao vereador Ronaldo Caribé, disse que os 
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parlamentares José da Costa Correia Filho e Jurandy da Cruz Carvalho justificaram suas 

ausências na reunião com o prefeito em uma ligação para ele. Depois, disse que uma 

matéria foi publicada no Blog Central da Polícia, do radialista Denivaldo Costa, 

informando que em Feira de Santana foram registrados 45 assassinatos no mês de abril. O 

edil lembrou que na semana passada chamou a atenção do Governo do Estado sobre a 

Segurança Pública nesta cidade. Logo após sua cobrança, um Major declarou que, após 

estudos para combater a criminalidade, decidiram retirar o policiamento durante a noite dos 

distritos e o transferir para outras localidades. Por fim, o orador enfatizou que o crime é 

organizado e que o policiamento deve ser colocado em toda cidade, para isso deve haver 

aumento do efetivo da Polícia Militar. Em Pela Ordem, o edil Ronaldo Almeida Caribé 

solicitou registrar em ata a presença do ex-vereador deste Legislativo, Antonio Carlos 

Passos Ataíde. Falou também em nome da Casa. Dando prosseguimento, o parlamentar 

Flávio Arruda Morais (PSB) externou sua alegria pela entrega de internet comunitária à 

localidade São João do Cazumbá pela empresa feirense Linknet. Disse que esta internet 

chegou em momento oportuno, pois nesta pandemia, muitos moradores da localidade não 

possuem condições de colocar créditos no celular para ter acesso a informações. Agradeceu 

a seu amigo Samir, um dos proprietários da Linknet. Disse que a comunidade supracitada, 

apesar de possuir uma linda história, é esquecida pelo Poder Público. Destacou que esta 

comunidade fica instalada em um dos bairros mais ricos da cidade, o Centro Industrial do 

Subaé, CIS, entretanto seus moradores passam por muitas dificuldades. Registrou que, 

junto com o Deputado Ângelo Almeida, fez uma grande festa durante a entrega da internet 

para a localidade. Em aparte, o vereador Luiz Ferreira Dias. Na sequência, o vereador 

Ivamberg dos Santos Lima (PT) agradeceu aos vereadores pela aprovação do 

Requerimento de autoria da Comissão Especial de enfrentamento ao Covid-19 no dia 

anterior, o qual pede explicações ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Saúde sobre os 

seis leitos de UTI que ainda não forma implantados no Hospital de Campanha. Depois, em 

resposta ao edil Luiz Augusto de Jesus, disse que é favorável à vida, e acredita que as 

pessoas devem usar máscara para não serem contaminadas e precisarem ir aos Hospitais da 

cidade que estão lotados. Parabenizou o colega Luiz Ferreira Dias pela intenção de proteger 

a população através do Projeto que pretendia multar quem circulasse sem máscara. Criticou 

a fala do vereador Edvaldo Lima dos Santos, o qual disse que o presidente não se abateu 

pelo Covid-19 porque é atleta e militar, trazendo dados de personalidades atletas 

conhecidas que faleceram devido a essa doença. Por fim, disse que, como membro da 

Comissão de enfrentamento ao Covid-19 desta Casa, não pode deixar que notícias como 

essa sejam reverberadas na cidade. Durante o discurso do último orador, o comando da 
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Mesa diretiva foi transferido para o Presidente Fernando Dantas Torres. Em Pela 

Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou supressão do Grande 

Expediente para reservar tempo para o convidado Elias Tergilene, pedido acatado pelo 

Presidente. Neste momento, o Presidente Fernando Torres solicitou aos edis Luiz Ferreira 

Dias, Jhonatas Lima Monteiro e Silvio de Oliveira Dias que conduzissem o empresário 

Elias Tergilene ao Plenário para fazer uso da Tribuna livre por dez minutos. Em Pela 

Ordem, o parlamentar Jhonatas Lima Monteiro sugeriu que o Horário das Lideranças 

Partidárias fosse garantido e, logo após, a sessão fosse suspensa para que o convidado 

tivesse um tempo adequado para discurso e resposta a questionamentos posteriores. Logo 

após, o Presidente Fernando Torres anunciou a suspensão da sessão por cinco minutos para 

que os edis Luiz Ferreira Dias, Jhonatas Lima Monteiro, Silvio de Oliveira Dias e Josse 

Paulo Pereira Barbosa conduzissem o empresário da Fundação Doimo, Elias Tergilene, à 

Tribuna da Casa. Reaberta a Sessão, em Pela Ordem, o parlamentar Pedro Cícero 

Marcenio Silva solicitou adiamento por duas sessões do Projeto de Lei nº 018/2021, 

momento em que o Presidente o orientou a fazer esse pedido durante a Ordem do Dia. Em 

Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus disse que estava inscrito para falar no 

Horário das Lideranças, como Líder do Governo, e teve seu direito cerceado. Em resposta, 

o Presidente falou que, conforme pedido do edil Jhonatas Monteiro, após o pronunciamento 

do Senhor Elias Tergilene o Pequeno Expediente seria retomado. Na sequência, em Pela 

Ordem, o vereador Luiz Ferreira Dias registrou a presença da senhora Elizabete Araújo, 

Presidente da Comissão dos Camelôs da Cidade das Compras. Logo após, conforme prévio 

agendamento, o Presidente Fernando Dantas Torres concedeu a palavra ao Senhor Elias 

Tergilene, Presidente do Shopping Popular, para discursar na Tribuna por quinze minutos 

ou mais, caso fosse necessário. Após saudar os presentes e se colocar à disposição para 

escutar dúvidas, o empresário disse que o seu objetivo é esclarecer o contrato de Parceria 

Público-Privada (PPP) do Shopping Popular “Cidade das Compras”. Explicou que o 

contrato feito é igual aos firmados com as cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Manaus, 

bem como ao de outras concessões feitas no país. Disse que, recentemente, o Governo 

Federal fez PPP de portos, aeroportos e ferrovias, seguindo a mesma Lei de nº 8.666. 

Afirmou que há alguns anos, o Ministério Público e o Tribunal de Contas têm entendido 

que Shoppings Populares e  Mercados devem ser autossustentáveis. Citou que a cidade de 

São Paulo tem um shopping maior do que esta. Registrou que foi feito um estudo prévio de 

quanto custaria o condomínio para rateio de despesas. Salientou que sua empresa é líder no 

Brasil em concessões de Shoppings Populares, Mercados e Feiras. Destacou que os valores 

das PPP são estabelecidos através de estudo. Expôs que nesta cidade, recebeu a visita do 
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edil Luiz Ferreira Dias e do senhor Robson, da Associação Feirense dos Vendedores 

Ambulantes (AFEVA), antes de entrar na concessão, quando foi feito um estudo prévio de 

quanto custaria o condomínio (água, luz, segurança, limpeza e manutenção). Frisou que 

este preço ficou definido junto com as lideranças Luiz Ferreira Dias e Robson. Em Pela 

Ordem, o parlamentar Luiz Ferreira Dias disse que nunca se reuniu com o senhor Elias 

Tergilene nem com a Prefeitura para decidir preço algum, desse modo, ele classificou como 

inverdades o que foi dito. De volta à palavra, o orador Elias Tergilene disse que sempre 

esteve junto com vereador Luiz Ferreira Dias nesta jornada, no entanto depois de um tempo 

entraram em um “turbilhão”. Enfatizou que após estudos realizados em Feira de Santana, 

definiu-se o preço do Condomínio. Detalhou que atualmente o valor da conta de luz é de 

trinta e quatro mil reais. Enunciou que após abertura do Shopping Popular houve redução 

da criminalidade no local, o que configura uma revitalização da área. Declarou que não 

pode ficar nesse embate constante, pois a cidade e os camelôs perdem com isso. Disse que 

deseja debater a questão até o fim nessa sessão ou em sessão especial, caso seja liberada 

para ele. Chamou a atenção de todos para o processo eleitoral conturbado que houve no 

último ano. Garantiu que  o contrato de PPP é legitimo e é acompanhado pelo Tribunal de 

Contas e pelo Ministério Público. Esclareceu que concedeu nove meses de carência no 

aluguel, e atualmente os camelôs pagam apenas a conta de luz, a folha de pagamento dos 

faxineiros e seguranças e despesas gerais, as quais são extratificadas todo mês e auditadas 

atrás do boleto. Registrou que, a partir desse mês, por exigência do contrato, contratou uma 

auditoria independente. Convocou ainda a Casa da Cidadania para acompanhar as contas e 

despesas do Shopping Popular. Depois, afirmou que esse Shopping é da cidade de Feira de 

Santana e quando a concessão for desfeita, devolve-se a construção e o terreno. Frisou que 

a empresa Doimo é reconhecida pela ONU como empresa de alto impacto socioeconômico. 

Neste momento, o Presidente Fernando Torres avisou aos vereadores que quem tivesse 

questionamentos a serem feitos ao orador, deveria fazer inscrição com a primeira secretária, 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. De volta à palavra, o empresário Elias 

Tergilene disse que a partir da próxima semana anunciará mais 1.000 vagas no Shopping 

Popular. Detalhou que criará a Feira de Santa’ana, feira que deu origem à esta cidade e 

ficará localizada em cima do estacionamento do Shopping Popular, aos sábados e 

domingos. No local será disponibilizado espaço para feirantes do ramo de food truck, 

artesanatos, churrasquinhos e outros. Desse modo, o Shopping que foi criado inicialmente 

para 1.800 vagas, passará a ter 2.800, além de 300 vagas dos feirantes que foram acolhidos. 

Frisou que esse não é um projeto de assistencialismo, mas de empreendedorismo e de 

emancipação social, através do trabalho. Disse que não há no orçamento público verbas 
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para pagamento de contas do Shopping Popular, no entanto, se as pessoas quiserem 

transformá-lo em um projeto assistencialista, o contrato deverá ser modificado. 

Oportunamente, citou a frase de Luiz Gonzaga “Mas doutor uma esmola a um homem que 

é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão” para dizer que os microempreendedores 

são capazes de trabalhar e não precisam do assistencialismo. Citou seu histórico de vida 

como exemplo de alguém que começou de baixo e com muito trabalho se tornou um 

empreendedor. Disse que é necessário discutir em Feira de Santana uma política pública 

para todo o comércio informal, envolvendo o Feiraguay, bem como todas as feiras. 

Afirmou que os camelôs do município precisam de mercadorias boas e baratas para 

comercialização e propôs ações propositivas e propagandas em conjunto. Sugeriu projeto 

de intercâmbio entre empreendedores das cidades onde sua empresa tem PPP. Por fim, 

convidou todos os vereadores para visitarem o Shopping Popular, bem como para 

indicarem pessoas para ocuparem os espaços nas 1.000 vagas que serão disponibilizadas. 

Logo após, o Presidente Fernando Torres abriu espaço para os questionamentos. Em cada 

bloco, três vereadores e uma pessoa da Galeria tiveram um minuto e meio para formulação 

de perguntas e em seguida, o orador teve cinco minutos para resposta. Inicialmente, a 

palavra foi franqueada ao edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) que questionou se o 

senhor Elias está interferindo para que os empresários do Feiraguay sejam deslocados para 

o Shopping Popular. Depois, pediu explicações sobre o alagamento em alguns comércios 

após as chuvas. Disse que, quando foi ao MP, solicitou carência de 12 meses e o 

empresário só propôs carência de 8 meses. Por fim, solicitou a suspensão da carência do 

contrato até que os camelôs, consórcio e prefeitura resolvam a situação. Depois, o vereador 

Ronaldo Almeida Caribé (MDB) disse que fez indicação ao prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho solicitando que houvesse carência de doze meses no aluguel. Depois, 

questionou porque apenas alguns vereadores foram chamados para reunião com ele na 

Legislatura anterior e comentou acusação feita pelo orador ao edil Luiz Ferreira Dias 

quando disse que este pediu 250 boxes a ele em São Paulo. Em seguida, o parlamentar Luiz 

Ferreira Dias (PROS) disse que passou os últimos quatro anos lutando pelo Shopping 

Popular e pediu a transparência da licitação do Projeto do Shopping. Detalhou que colocou 

três Requerimentos nesta Casa com essa finalidade, os quais não foram aprovados. 

Lembrou que só obteve acesso ao contrato quando o Ministério Público estabeleceu 

obrigação. Com relação à acusação do pedido de boxes no Shopping Popular, já comentado 

pelo colega Ronaldo Caribé, ele afirmou que colocou Elias Tergilene na justiça e o mesmo 

não teve prova alguma para apresentar, frisou que o processo está em andamento e que o 

empresário será julgado. Em resposta sobre as chuvas, o senhor Elias Tergilene disse que 
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os telhados do mercado da carne e da farinha ainda não foram arrumados. Sobre a carência 

do contrato, ele afirmou que nem ele nem o MP possuem poder para dá a carência, isso só é 

possível através de um reequilíbrio de contrato. Salientou que já foi protocolado um 

reequilíbrio de contrato na Procuradoria da cidade.  Afirmou que o contrato prevê uma série 

de obrigação. Sobre a mudança do Feiraguay, ele disse que a grande maioria dos boxes do 

local são alugados no valor de mil reais, já os preços do Shopping Popular são tabelados a 

partir de oitenta reais, o que tem atraído empresários que estão no Feiraguay. Disse ainda 

que o Shopping Popular não é exclusivo para camelôs e sim para empreendedores. Logo 

após, a palavra foi franqueada ao edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), o qual disse 

que esse é um momento histórico para a Câmara de Vereadores. Disse que fez o convite ao 

empresário Elias em benefício dos donos de lojas, todavia não teve a intenção de prejudicar 

ninguém. Disse que o objetivo dos vereadores é serem porta-voz dos camelôs junto ao 

diretor do Shopping Popular e afirmou esperar que a situação deles seja resolvida. Logo 

após, o parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho (PL) registrou que muitas pessoas no 

Shopping Popular passam por dificuldades e ele desejou saber o que pode ser feito para 

reduzir as taxas cobradas nesse momento em que as pessoas não tem como pagar. Por fim, 

cobrou participação do pessoal do Shopping na comissão administradora do condomínio. 

Em Pela Ordem, o edil Ronaldo Caribé disse que sua pergunta ainda não foi respondida. 

Logo após, o senhor Carlos Medeiros, ex-candidato a prefeito pelo Partido Novo, 

registrou que todos que aqui estão tem interessse em resolver a problemática da Cidade das 

Compras. Disse que fica feliz que as pessoas tenham percebido que a discussão hoje não é 

se o empreendimento é viável ou não e sim como fazer para dar certo. Por fim, sugeriu 

criação de um comitê com os entes envolvidos: prefeitura, camelôs e empresa. Em seguida, 

o parlamentar Jhonatas Lima Monteiro disse que o caráter da empresa não é de  

assistencialismo mesmo, mas isso vale também para a empresa responsável pela concessão. 

Falou que do modo como o Shopping está posto hoje é inviável economicamente, assim 

precisa haver rediscussão das condições contratuais e da PPP. Questionou qual o 

posicionamento do orador sobre as questões discutidas na Audiência Pública promovida 

pela Defensoria Pública do Estado, sendo elas: extensão da carência, participação na gestão 

e administração do Shopping Popular e revisão das pendências de infraestrutura e serviços. 

Inqueriu sobre a previsão de uma série de serviços âncoras. Por fim, questionou onde há no 

contrato a prerrogativa para um tratamento completamente desqualificador das pessoas do 

Shopping Popular. Em resposta ao edil Jurandy Carvalho, o empresário Elias Tergilene 

disse que é necessário um reequilíbrio de contrato. À respeito da criação de uma 

associação, o orador disse que está havendo uma polêmica porque pessoas que perderam a 
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eleição para vereador têm se colocado como representante de uma associação inexistente, já 

que não houve registro nem homologação. Afirmou que no contrato já é prevista a criação 

de uma associação de condomínio, no entanto ainda não foi montada porque não há 

consenso entre os camelôs sobre quem irá representá-los. Expôs que há câmeras e 

microfones dentro dos containeres que constatam que seus funcionários são constantemente 

ameaçados. Sobre a prestação de contas, Elias Tergilene disse que é necessário um 

contador com capacidade para analisar as contas. Sobre as lojas âncoras, ele disse que essa 

não é uma obrigação da concessionária e sim da prefeitura. Constatou a necessidade de 

levar equipamentos públicos para o local. Mostrou intenção de fazer uma gestão 

compartilhada. Dando continuidade, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva disse que fez 

visita aos comerciantes e também aos que não foram incluídos. Questionou o motivo de o 

contrato não ter sido apresentando à população antes da determinação do MP. Relatou que, 

segundo os comerciantes, o empresário Elias teve encontro com o ex-Secretário Antonio 

Carlos Borges Junior em certo posto do gasolina e o inqueriu sobre o que foi tratado nessa 

ocasião. O parlamentar Petronio Oliveira Lima questionou o que a direção do shopping, 

a prefeitura e os comerciantes podem fazer para ajustar os problemas da Cidade das 

Compras. Sugeriu extensão da carência enquanto durar a pandemia. O vereador Silvio de 

Oliveira Dias disse que não concorda com a cessão do espaço público para o setor privado 

construir um empreendimento. Questionou quanto o Shopping Popular arrecada com 

alugueis. Afirmou que condomínio pressupõe estatuto e como não existe, o que está sendo 

cobrado são os alugueis. Afirmou que a cláusula 9 do contrato é abusiva, pois aborda a 

possibilidade de retirada de mercadorias e corte de energia, caso não haja o pagamento, o 

que é configurado invasão de domicílio e furto. Logo após, a senhora Eli, representante 

da Associação do Shopping Popular, disse que nas primeiras reuniões foram prometidos 

bancos, casas lotéricas, entre outros e ainda não fui cumprido. Aconselhou o empresário a 

levar clínicas para o local para aumentar a quantidade de pessoas circulando. Cobrou 

infraestrutura e preço justo. Sugeriu que o diretor Elias Tergilene sentasse com o prefeito e 

resolvesse a situação dos alugueis. Em resposta, o empresário Elias Tergilene disse ao 

vereador Pedro Cícero que foi feito um cadastro para o Shopping Popular e foi constatado 

que alguns camelôs possuíam dez bancas na rua. Falou que tem camelôs alugando boxes 

por mil e setecentos reais, o que ele não pode permitir que aconteça. Em resposta ao edil 

Silvio Dias, disse que não arrecada nada de aluguel, além de ter dado nove meses de 

carência. Falou que o contrato foi feito junto com o Procon, Ministério Público e camelôs. 

Sobre o corte de energia, ele disse que se a pessoa não paga é necessário que a energia 

daquele box seja desligada para que o valor não seja incorporado na conta de outras 
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pessoas. Sobre a retirada de mercadorias, ele disse que quando a pessoas torna-se 

inadimplente, é preciso que o box seja desocupado para quem precisa trabalhar.  Frisou que 

não cabe a quem não é advogado discutir legalidade. Disse ainda que deseja marcar data 

para constituir Associação de Lojistas para que se tenha uma gestão compartilhada e 

afirmou que respeita o Feiraguay e deseja fazer trabalho em conjunto. Logo após, o 

parlamentar Pedro Américo de Santana Silva Lopes rememorou que o orador citou a 

instalação do programa bolsa-família no local e sugeriu também o Programa Feira 

Produtiva, pois a partir dessas alocações vários clientes chegarão para o empreendimento. 

Perguntou qual a gestão que estão fazendo pra implementar os supracitados programas. 

Questionou também a respeito do treinamento de brigada de incêndio, avaliações de análise 

de riscos e presença de bombeiros civis no local. Depois, o vereador Valdemir da Silva 

Santos disse que em um dos vídeos que circula pelas redes, o empresário disse que o 

problema era que os camelôs estavam procurando as pessoas erradas para resolver a 

situação, fazendo referência a vereadores que tentavam por trás atrapalhar as negociações. 

Questionou quem são esses parlamentares. Após, o edil Luiz Augusto de Jesus  disse ao 

colega Josse Paulo que o senhor Elias Tergilene já esteve nesta Casa em uma Audiência 

Pública na época em que ele estava Presidente da Comissão de  Infraestrutura. Respondeu 

ao colega Luiz Ferreira Dias que já foi aprovado um Requerimento na Casa solicitando os 

nomes dos mil e oitocentos comerciantes beneficiados, e afirmou que tem essa lista 

arquivada. Depois, questionou se hoje todos os mil e oitocentos comerciantes estão 

trabalhando. Dando prosseguimento, a senhora Paula Araújo, Vice-presidente da 

Associação dos camelôs do Shopping Popular lembrou que a promessa do Shopping era 

tirar os camelôs da rua e colocá-los em um local digno e não deslocá-los para o 

empreendimento para passar fome. Disse que é necessário dar-lhes condições para 

permanecer no local já que não podem mais voltar para as ruas. Por fim, solicitou 

condições de trabalho. Depois, Ivamberg Lima perguntou quantos processos por  

improbidade administrativa a empresa do empresário responde e qual o real valor que a 

prefeitura colocou no empreendimento. Em resposta ao parlamentar Pedro Américo, o 

empresário Elias Tergilene disse que deveria ser colocado os pontos das vãs e dos ônibus 

no local para promover circulação de pessoas. Afirmou que o Corpo de Bombeiros já 

sinalizou  risco de incêndio na central de abastecimento e nos mercados de carne e farinha. 

Respondendo o vereador Luiz Augusto de Jesus, ele disse que vários camelôs já venderam 

seus boxes. Explicou que criou o “espaço social” para disponibilizar espaços de um metro 

no valor de oitenta reais para quem não está aguentando pagar box de cinco metros, mas 

não foi bem aceito. Em resposta ao edil Valdemir da Silva Santos, o orador disse que, na 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

264 

 

RD 202136 

época da eleição, o candidato Zé Neto ia com a bandeira da CUT para a localidade e falava 

que se ganhasse a eleição ninguém pagaria mais nada. Citou a candidata Bete Camelô que 

não ganhou a eleição, mas durante a campanha fez várias promessas de isenção. Afirmou 

que tem apenas um processo de improbidade porque o candidato a governador do estado da 

Amazônia, Alfredo Nascimento, utilizando o Cargo de Ministro dos Transportes, embargou 

a abertura de um Shopping antes da eleição para que ele não se indispusesse com eleitores, 

o que configurou apenas um processo político. Logo após, o presidente Fernando Torres 

reduziu o tempo das perguntas para um minuto e o das respostas para quatro minutos. 

Depois, o parlamentar José da Costa Correia Filho disse que o empresário Elias 

Tergilene é visto como truculento no Shopping Popular. Questionou qual o valor mensal 

que os camelôs pagam pelo condomínio, inquiriu quando a obra vai terminar e se serão 

colocados equipamentos de prevenção a incêndio. Em Pela Ordem, o parlamentar Silvio 

Dias pediu que um senhor que não é vereador não ficasse no Plenário, no entanto o 

Presidente disse que o autorizou. Depois, o edil Flavio Arruda Morais questionou o que 

se pretende fazer de forma mais efetiva para o equipamento alavancar, além das propostas 

já mencionadas de transferência dos pontos de ônibus e vãs e instalação de empresas 

âncoras. Dando sequência, o parlamentar Emerson Costa dos Santos perguntou qual a 

ideia para aumentar o  fluxo de pesssoas na localidade. Disse que a Câmara Municipal, a 

Prefeitura e a Diretoria do Shopping popular precisam apresentar estratégias  para trazer 

órgãos da prefeitura para dentro da localidade. Em seguida, a vereador Eremita Mota de 

Araújo citou a música da cantora Marília Mendonça, intitulada “De quem é a culpa” para 

dizer que a culpa é do Poder Público que não cuidou do povo durante vinte anos. Frisou que 

o camelô não foi cuidado. Disse que cabe ao chefe do Poder Público cuidar da cidade e das 

pessoas. Lembrou que a população falha em não cobrar do gestor da cidade. Disse que o 

empresário Elias Tergilene pegou “um pepino”. Neste momento, o presidente Fernando 

Torres agradeceu a presença do Presidente do Shopping Popular, senhor Elias Tergilene e 

disse que concorda com ele em alguns quesitos. Citou que a Câmara esta à disposição para 

tentar resolver o imbróglio. Em resposta às perguntas, o orador Elias disse que o valor do 

condomínio é de quarenta reais. Falou que é preciso levar os órgãos públicos para o local, 

bem como creches e SAC. Respondendo a parlamentar Eremita Mota de Araújo, relatou 

que, quando ganhou a concessão, chamou empresários para serem seus sócios no 

empreendimento e eles não aceitaram. Hoje, oportunamente, convidou a população e o 

prefeito, para se juntarem a ele para o bom funcionamento do empreendimento. Falou que 

acredita que a prosperidade é ausência de necessidades. Por fim, agradeceu ao Presidente 

Fernando Torres pela oportunidade a ele concedida e disse que está à disposição. Em Pela 
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Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo disse que a política é feita para cuidar de 

gente e quem não tem esse perfil não deve nem se candidatar. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Ronaldo Almeida Caribé disse seus questionamentos não foram atendidos. Em 

Pela Ordem, o edil Ivamberg dos Santos Lima perguntou qual valor a prefeitura investiu e 

obteve como resposta 13 milhões de reais, além disso, o orador falou que ele investiu 80 

milhões de reais no empreendimento. Em resposta ao parlamentar Ronaldo Almeida 

Caribé, o supracitado empresário disse que fez reuniões com o edil Luiz Ferreira Dias 

quando este era candidato a deputado. Encerrada a participação do senhor Elias Tergilene, 

o Presidente Fernando Dantas Torres disse que a presidência recebeu Parecer da 

Procuradoria Jurídica da Casa quando à admissibilidade do Requerimento nº 111/2021 que 

solicita instalação de um CPI para investigar o processo de distribuição de cestas básicas e 

leite por parte da prefeitura. Logo após, solicitou à primeira secretária, vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, que procedesse a leitura do Parecer sobre a CPI das cestas 

básicas e do leite. Em seguida, o Presidente Fernando Torres falou que com Parecer 

favorável à instalação da CPI, ele suspenderia a sessão por dez minutos para reunião com a 

Mesa Diretiva a fim de definir um Requerimento com sugestões dos nomes para aprovação 

do Plenário, conforme o artigo 108 do Regimento Interno. Reaberta a Sessão, o Presidente 

Fernando Dantas Torres solicitou a leitura do Requerimento nº 119/2021, de autoria da 

Mesa Diretiva, o qual informa os nomes dos vereadores que comporão a Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) das cestas básicas e do leite, proposta no 

Requerimento nº 111/2021, sendo eles: Eremita Mota de Araújo (efetiva), Emerson 

Costa dos Santos (efetivo), Silvio de Oliveira Dias (efetivo), Josse Paulo Pereira 

Barbosa (suplente) e Luiz Ferreira Dias (suplente). Em votação, o Requerimento nº 

119/2021 foi aprovado pela maioria dos edis presentes, com votos contrários dos 

parlamentares Valdemir da Silva Santos, José da Costa Correia Filho, Jurandy da Cruz 

Carvalho, Luiz Augusto de Jesus, Ronaldo Almeida Caribé, Petrônio Oliveira Lima e 

Fabiano Nascimento de Souza. Em Pela Ordem, o edil José da Costa Correia Filho pediu 

que o presidente repetisse como seria a votação. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo 

Pereira Barbosa disse que alguns vereadores não entenderam a votação porque estavam 

conversando. Em Pela Ordem, o parlamentar Pedro Cícero Marcênio Silva explicou que o 

edil José da Costa Correia Filho só queria entender se quem era contrário deveria ficar em 

pé ou sentado. Em Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias solicitou reunião com os 

membros da CPI após o término dessa Sessão Ordinária. Em Questão de Ordem, o 

vereador Jurandy da Cruz Carvalho questionou se a Ordem do Dia não seria votada hoje. 

Em resposta, o Presidente Fernando Dantas Torres informou que a Ordem do Dia seria 
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suprimida em razão da reunião com os membros da CPI. Nada mais havendo por tratar, o 

Presidente Fernando Dantas Torres declarou encerrada a presente Sessão, às onze horas e 

cinquenta e sete minutos, sendo convocada outra para próxima terça-feira, dia onze de maio 

do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <Em primeira discussão, os 

Projetos de Lei nºs 053,055 e 056/2021, todos com Pareceres contrários da Comissão de 

Constituiçaõ, Justiça e Redação (CCJR), respectivamente, de lavra dos dis Edvaldo Lima 

dos Santos, Fabiano Nascimento de Souza e Emerson Costa dos Santos. Em discussão 

única, o Projeto de Resolução nº 736/2021, de iniciativa do parlamentar Ivamberg dos 

Santos Lima. Em votação única, os Requerimentos nºs 071/2021, de lavra do edil Petrônio 

Oliveira Lima, 072 a 074/2021, todos de autoria do parlamentar Luiz Ferreira Dias, 

075/2021, de iniciativa do vereador Josse Paulo Pereira Barbosa, 076 a 091/2021, 093 a 

095/2021, 100/2021, 102/2021 a 104/2021, todos de lavra do vereador José Marques de 

Messias, 092 e 096/2021, de iniciativa do edil Valdemir da Silva Santos, 097 e 098/2021, 

de autoria do vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes, 099 e 105/2021, de autoria 

do edil Flávio Arruda Morais e 101/2021, de iniciativa do parlamentar Ivamberg Lima dos 

Santos. Em votação única, a Moção nº 100/2021, de autoria do edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa>. Para constar, eu, Jeany Santos de Carvalho Azevêdo, Redatora de Debates, 

lavrei a presente Ata que segue à apreciação plenária, na forma regimental.       


