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Ata da 99ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 2ª Etapa, do 1º Período, 

da 19ª Legislatura, realizada no dia 21 de 

outubro de 2021. 

 

Aos vinte e um dias do mês de outubro 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 nonagésima nona Sessão 

Ordinária, referente à segunda Etapa, do primeiro Período, da décima nona Legislatura, na 

qual a exceção dos parlamentares Eremita Mota de Araújo e Ronaldo Almeida Caribé 

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

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, Sílvio de Oliveira Dias e 

Valdemir da Silva Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o primeiro Vice-Presidente 

desta Casa, vereador Sílvio de Oliveira Dias, declarou aberta a presente Sessão e solicitou 

ao parlamentar Ivamberg dos Santos Lima, ocupar a segunda Secretaria “ad hoc” bem 

como proceder a leitura das Atas das Sessões anteriores. Durante a leitura das Atas das 

Sessões anteriores, o comando da Mesa Diretiva passou para o segundo Vice-Presidente, 

edil Josse Paulo Pereira Barbosa, que atendendo a um Pela Ordem do edil Pedro Américo 

de Santana Silva Lopes suspendeu momentaneamente a presente Sessão. Prosseguindo, o 

segundo Vice-Presidente, vereador Josse Paulo Pereira Barbosa, solicitou que a primeira 

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

matérias previamente constantes para o Expediente do Dia, que vão a 

seguir:<Requerimentos nºs 259 a 261/2021, respectivamente, da lavra da Comissão de 

Obras, Urbanismo, Infraestrutura Municipal, Agricultura e Meio Ambiente e Emerson 

Costa dos Santos. Indicações nºs 2.305 a 2.311/2021, de autoria dos vereadores Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, Valdemir da Silva Santos, Ronaldo Almeida Caribé e Flávio 

Arruda Morais. Moção nº 350/2021, de iniciativa da vereadora Luciane Aparecida Silva 

Brito Vieira>. Durante a leitura do Expediente, o comando dos trabalhos legislativos voltou 

para o primeiro Vice-Presidente, edil Sílvio de Oliveira Dias. Após, as inscrições para o 
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Horário das Lideranças, o comando da Mesa Diretiva passou para o Presidente, edil 

Fernando Dantas Torres, que concedeu a palavra no Horário Reservado às Lideranças 

Partidárias para o vereador Emerson Costa dos Santos (DC) que após saudar os 

presentes e os internautas disse que não há nada a se comemorar nesta Casa. Pois, passou o 

Dia dos Médicos e os funcionários das empesas credenciadas para prestar serviços na área 

de Saúde para a Prefeitura Municipal de Feira de Santana continuam sem receber os 

salários. Assinalou que tais profissionais estão mendigando para sobreviver. Salientou que 

o governo municipal tem responsabilidade por ser coautora na contratação dos profissionais 

de saúde. O tribuno refutou o argumento do governo municipal não ter efetuado o 

pagamento devido a inconsistências na nota fiscal da empresa que administrava o Hospital 

de Campanha. Pois, as empresas ASN e Emapes não tem problemas com as notas fiscais e 

mesmo assim não receberam o pagamento para efetuar a cobertura da folha dos 

trabalhadores. Em seguida, parabenizou a Prefeitura Municipal por ter colocado mais de R$ 

500 na Associação de Proteção aos Animais (APA) para castração de animais. São três mil 

castrações, as rações e medicamentos para os animais. Entretanto, cobrou a devida 

fiscalização para que as castrações sejam efetivamente realizadas. Antecipou que a 

Comissão de Saúde vai verificar o cumprimento do contrato. Revelou que o repassasse teria 

ocorrido desde junho passado, mas a publicação do Ato só ocorreu neste corrente mês. 

Disse concordar com o prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva 

Filho, com a situação do Centro de Endemias. Pois, desalugou um imóvel que se localiza 

próximo a Casa do Estudante que implica em economia para o Município. Porém, o Centro 

de Endemias que tem um coordenador de fato senhor Edilson, mas que nunca foi nomeado 

para o cargo, alocou os funcionários do Centro de Endemias em associações espalhadas por 

Feira de Santana. As planilhas e os computadores estão em casas de servidores. O tribuno 

afirmou que o prefeito tem razão em não recontratar o prédio, pois tem um edifício que 

funciona o Centro de Zoonoses que poderia abrigar o Centro de Endemias. Contido, o 

coordenador “ad doc” recusa-se a instalar no local e deixou os servidores sem um abrigo. 

Em aparte, o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes enfatizou a importância do 

convênio com a APA e concordou que a Comissão de Saúde verifique o cumprimento do 

contrato por se tratar de dinheiro público. O tribuno Emerson da Costa dos Santos ressaltou 

que as pessoas carentes poderão levar os seus animais para serem castrados. Em seguida, 

lembrou que o atraso no pagamento dos servidores da Saúde já completou vinte dias e 

prefeito Colbert Martins da Silva Filho e o secretário municipal de Saúde, médico Marcelo 

Britto, não se pronunciam. Também foi aparteado pela vereadora Luciane Aparecida da 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

 

880 

 

 

RD 202199 

Silva Brito Vieira que denunciou discrepâncias nos valores do vale-refeição e da data de 

pagamento dos servidores da área de Saúde. Na sequência, o Presidente desta Casa, 

parlamentar Fernando Dantas Torres, interrompeu, por alguns minutos, o Horário das 

Lideranças Partidárias para conceder a palavra em Tribuna Livre, ao excelentíssimo 

deputado estadual Carlos Geilson, que foi acompanhado à tribuna pelos edis Josse Paulo 

Pereira Barbosa, Ivamberg dos Santos Lima e Pedro Marcenio Silva. Após cumprimentar 

os presentes, o supracitado deputado discorreu sobre as movimentações que estão 

ocorrendo para que o Aeroporto João Durval Carneiro funcione de forma plena. Externou 

que o assunto já foi exposto na Assembleia Legislativa da Bahia bem como em uma 

Audiência Pública promovida pela Associação Comercial de Feira de Santana, na qual 

estiveram presentes o vereador Petrônio Oliveira Lima, representando esta Casa, 

representantes do comércio, entidades de classe, além dele e os deputados federais José 

Cerqueira Neto e Dayane Pimentel e do estadual Ângelo Almeida. Destacou que na 

mencionada audiência foi debatido com o vice-prefeito de Feira de Santana, Fernando de 

Fabinho, que estados como Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco 

possuem aeroportos funcionando em cidades próximas uma das outras. Conclamou este 

Legislativo a fortalecer a luta para que o Estado entenda que este intento não é um viés 

político. Mas, da sociedade de Feira de Santana e da região. Externou que o aeroporto local 

ainda não tem condições estruturais para funcionar porque o mesmo está entregue à 

iniciativa privada, visto que o senhor Antônio Valter o comanda há mais de sete anos. 

Lembrou que quando o contrato foi firmado, o governo do Estado se comprometeu a 

alargar a pista e, somente após cobranças, o governador alegou que para este procedimento 

precisará gastar quinze milhões de reais, de modo que mostra preferência em investir o 

valor em outros aeroportos da Bahia. Afirmou que, diante de suas cobranças, o governo do 

Estado publicou um contrato firmado com uma empresa no valor de quatrocentos e vinte e 

nove mil reais para a implantação do indicador de trajetória de aproximação de precisão 

para implantação de uma iluminação noturna que possibilite voos à noite. Ressaltou que 

quando o aeroporto estiver em condições plenas de funcionamento, muitos passageiros que 

utilizam outros aeroportos do estado poderão pousar nesse equipamento. Frisou que nada 

acontece se as pessoas ficarem caladas e com braços cruzados. Findando seu 

pronunciamento, o orador conclamou os edis a unirem forças em prol do funcionamento do 

aeroporto feirense. Durante seu discurso, o orador foi aparteado pelo vereador Emerson 

Costa dos Santos que questionou ao tribuno sua opinião sobre estudos já feitos que 

comprovam que, caso o aeroporto João Durval Carneiro funcione plenamente, o aeroporto 
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da capital perderá passageiros. Também em aparte, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa 

sugeriu uma audiência dos vereadores com o governador da Bahia, Rui Costa, para 

discutirem a situação do equipamento feirense. Em resposta a este, o tribuno afirmou que 

quando o aeroporto foi construído foi deixada uma área de terra visando o aumento da 

pista, porém, com o tempo, a exploração imobiliária ocupou os espaços e o governo 

precisará fazer uma desapropriação que custará aproximadamente quinze milhões de reais. 

Já em resposta ao edil Emerson Costa, o tribuno explicou que o número de passageiros 

feirenses que utilizam o aeroporto de Salvador não chega a 30%. Em aparte, também 

falaram os parlamentares Petrônio Oliveira Lima e Luiz Augusto de Jesus. Logo após, o 

Presidente agradeceu a presença do referido deputado e destacou que este representava 

Feira de Santana, efetivamente, na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). Em seguida, 

o Presidente, vereador Fernando Dantas Torres, registrou que estava ocorrendo uma 

manifestação dos vendedores ambulantes do Shopping Popular em frente a este Parlamento 

e destacou que os manifestantes poderiam se acomodar na Galeria. Posteriormente, 

retomando o Horário das Lideranças Partidárias, franqueou-se a palavra ao edil Luiz 

Augusto de Jesus (DEM) após cumprimentar os presentes, garantiu o seu apoio em relação 

à questão do Aeroporto João Durval Carneiro de Feira de Santana, tratada anteriormente em 

Tribuna Livre pelo deputado estadual Carlos Geilson, destacando não só o abandono em 

que se encontra o nosso Município em relação ao governo do Estado, como reiterando 

especificamente a importância de nossa região como forte entreposto comercial gerador de 

empregos e recursos, que por isso mesmo não pode estar fora dos investimentos do 

governo. Prosseguindo, disse que o ex-vereador Genésio Serafim sempre lutou e continua 

lutando em defesa do Aeroporto João Durval Carneiro que precisa de um equipamento que 

corresponda à sua importância e à expectativa do povo da nossa região. Dando 

continuidade, disse que apesar das desapropriações de terrenos já realizadas com o intuito 

de expansão do citado aeroporto, tal ampliação nunca aconteceu, assim como o Centro de 

Convenções de nossa cidade, há quinze anos esquecido pelo governo do Estado. Lembrou 

que o município de Itabuna conseguiu construir o seu aeroporto em um ano e meio. Disse 

que se fará presente na Audiência Pública que será realizada nesta Casa para debater essa 

questão, e assim como convidará o deputado federal José Nunes e o seu filho, o pré-

candidato a deputado federal Gabriel Nunes a estar presente nesta oportunidade. Sugeriu 

que todos os vereadores também assim procedam em relação aos seus deputados, como 

forma de pressionar o governo do Estado a investir no nosso aeroporto, bem como a 

retomar as obras do nosso Centro de Convenções. Finalizando, agradeceu aos secretários 
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municipais Eliziario Ribeiro e Pedro Paulo pelos serviços de limpeza e requalificação de 

diversos bairros de nossa cidade, distritos e povoados, onde reconhece que apesar do que 

está sendo feito, muito ainda está por fazer. Concedeu aparte ao edil o vereador Emerson 

Costa dos Santos. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, o primeiro Vice-

Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa Diretiva e, 

em seguida, o transferiu ao Presidente, vereador Fernando Dantas Torres. Oportunamente, 

o Presidente registrou que os parlamentares desta Casa estavam à disposição dos 

vendedores ambulantes que atuam no Shopping Popular. Em seguida, o vereador Josse 

Paulo Pereira Barbosa (PSC) após saudar os presentes comparou o mandato do atual 

prefeito municipal, Colbert Martins da Silva Filho, com a bomba atômica que atingiu as 

cidades de Hiroshima e Nagasaki. Pois, causa destruição completa. Disse que o atual 

governo é uma tragédia onde o maior objetivo é perseguir a classe trabalhadora. Referiu-se 

ao prefeito municipal Colbert Martins da Silva Filho como “O Prefeito da Destruição” e 

demonstrou sua indignação com a retirada das linhas de ônibus que tinham como destino 

final o distrito de Maria Quitéria e adjacências. Afirmou que o prefeito municipal Colbert 

Martins da Silva Filho declara que a Câmara de Vereadores persegue o seu governo, mas 

que o seu único perseguidor é ele mesmo.  Exigiu ao vereador Luiz Augusto de Jesus 

explicações sobre o que está acontecendo com a retirada dos ônibus do distrito de Maria 

Quitéria. Adiantou que o vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) teria uma CPI pronta 

para começar a ser executada e pediu para que isso acontecesse de forma mais breve 

possível. Em aparte, o vereador Luiz Augusto de Jesus afirmou que as linhas não foram 

retiradas e que o distrito e suas adjacências não permaneceriam com transporte público. 

Logo após, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa disse que o governo do prefeito Colbert 

Martins é baseado somente em perseguição a classe trabalhadora e apoio aos grandes 

empresários de Feira de Santana. Concluindo seu discurso, lamentou a insatisfação de toda 

a população feirense com o atual governo por conta da maneira como está sendo lesada. 

Apresentou como exemplo os camelôs que se encontravam presentes na Casa. Em seguida, 

o Presidente suspendeu momentaneamente o Horário das Lideranças e solicitou que os 

vereadores Jhonatas Monteiro, Edvaldo Lima dos Santos e Luiz Ferreira Dais 

acompanhassem até o Plenário, a senhora Ana Paula Araújo e o senhor Rogério Pereira 

para dividirem o tempo de dez minutos na Tribuna Livre desta Casa Legislativa com o 

objetivo de expor a situação em que se encontra o Shopping Popular. Ato contínuo, no uso 

da Tribuna Livre, a senhora Ana Paula Araújo afirmou que os camelôs não foram e nem 

são contra a requalificação do Centro de Feira de Santana. Mas, que a gestão municipal, 
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cumpra os acordos firmados com os ambulantes. Disse que os camelôs estão jogados no 

Shopping Popular sem vendas e desrespeitados pelo proprietário do empreendimento. 

Solicitou apoio desta Casa para a causa dos ambulantes, por serem pais e mães de família 

em busca da sobrevivência. Sustentou que os camelôs estão fazendo de tudo para que o 

Shopping Popular dê certo. Mas, precisa de apoio do poder público. Argumentou que se o 

Shopping Popular não está dando certo é preciso dar espaço para os camelôs. “Aceitamos 

sair das ruas para ajeitar a cidade. Mas, não aceitamos ir para casa passar fome. Pois, esta é 

a realidade do camelô de Feira de Santana” ponderou a oradora. Solicitou que o prefeito 

tome as rédeas da administração, pois o empresário, cujo nome não foi revelado, esta 

mandando em Feira de Santana.  Disse que o empresário não está respeitando nem o poder 

público nem os ambulantes. Revelou que muitos camelôs já foram vítimas de depressão e 

infarto. Revelou que são constantes as violações como retirada de mercadorias de boxes e 

lacração dos espaços. “O camelô está sendo tratado como bandido”, afirmou Ana Paula 

Araújo. Ela cobrou a presença do prefeito Colbert Martins da Silva Filho no Shopping 

Popular para escutar os reclames da categoria. Lembrou que para levar o empreendimento a 

adiante, o governo municipal e o empresário, cujo nome não foi pronunciado, pagaram os 

nomes e os CPFs dos camelôs para conseguirem tocar as obras. Disse parecer que a cidade 

não tem prefeito.  Logo após, o senhor Rogério Pereira agradeceu a oportunidade de se 

pronunciar em nome de mais de dois mil ambulantes que atuavam na economia da cidade 

de Feira de Santana antes da relocação. Porém, homens gananciosos enganaram pais e mães 

de famílias com o argumento que o Centro seria ressocializado e organizado. Reconheceu 

que os pedestres têm o direito de ir e vir. Mas, em nenhum momento os camelôs foram 

contra as mudanças. Disse que a categoria confiou na Prefeitura Municipal que se 

apresentou como fiadora do Shopping Popular. Lembrou que inicialmente estava previsto 

pagar R$ 28,00 pelo metro quadrado que passou para R$ 40,00 e agora já soma R$ 80,00. 

Afirmou que os camelôs estão sendo transformados em escravos com a anuência do poder 

público municipal. Acrescentou que os ambulantes instalados no Shopping Popular não 

estão conseguindo pagar o aluguel do espaço e estão sendo surpreendidos com a cota de 

condomínio. Revelou que alguns camelôs estão bancando o espaço com dinheiro de 

economias. Revelou que muitos não conseguem vender nem mesmo para pagar o transporte 

e voltar para casa. Salientou que o prefeito virou as costas para os camelôs. Argumentou 

que por ser uma Parceria Público Privado (PPP) e uma parcela ser pública deveria ter a 

interferência estatal. Pois, estão sendo humilhados por um empresário, cujo nome não foi 

pronunciado, dizendo que o espaço é dele e quem não quiser ou não gostar que vá embora. 
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Denunciou que os espaços estão sendo ocupados pelos chineses e por quem tem dinheiro. 

Lamentou que toda a engrenagem montada foi para beneficiar os ricos e quem tem dinheiro 

e os trabalhadores sendo alcunhados de baderneiros e arruaceiros. Desabafou e apelou 

como um “grito” em nome dos camelôs e solicitou apoio desta Casa da Cidadania.  

Reaberta a presente sessão, o vereador Luiz Ferreira Dias (PROS), ainda no Horário das 

Lideranças Partidárias, após saudar os camelôs presentes na Galeria, disse que na 

Legislatura passada, ele e o ex-vereador Roberto Luís da Silva Tourinho lutaram bastante 

pelos vendedores ambulantes. Porém, o empresário que dirige o Shopping Popular o 

colocava contra a categoria. Externou que a Prefeitura é a responsável pela atual situação 

dos ambulantes. Expôs que apresentou dois Requerimentos nesta Casa Legislativa pedindo 

informações sobre a licitação do Shopping Popular e os encaminhou à Prefeitura e à 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. No entanto, não obteve resposta. 

Disse que, posteriormente, denunciou o Shopping Popular dizendo que o mesmo estava 

sendo vendido, já que a proposta inicial era para ser um local para trabalho dos ambulantes 

com pagamento apenas de uma taxa. Expôs que muitos vereadores foram contra os 

camelôs, por isso a população “deu o troco” nas eleições. Lembrou que muitos pontos 

prometidos no contrato não foram cumpridos. Por fim, conclamou ao Presidente, edil 

Fernando Dantas Torres, que nomeasse uma comissão de vereadores para juntos com os 

ambulantes irem à Prefeitura e ao Ministério Público para tentar resolver a situação dos 

camelôs que atuam no Shopping Popular. Foi aparteado pelo edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa. Na sequência, o Presidente Fernando Dantas Torres consultou o plenário quanto à 

possibilidade de criar uma Comissão, composta por cinco parlamentares, sendo dois do 

denominado “Grupo dos Onze”, um da oposição, um da base governista e um de sua 

indicação, para tratar sobre a situação do Shopping Popular na Prefeitura Municipal e no 

Ministério Público, cuja sugestão foi aprovada pela unanimidade dos parlamentares 

presentes. Sendo assim, após deliberação, os seguintes parlamentares passaram a compor a 

comissão supracitada: Luiz Ferreira Dias, Edvaldo Lima dos Santos, Jhonatas Lima 

Monteiro, Valdemir da Silva Santos e Pedro Cícero Marcenio Silva. Em Questão de 

Ordem, o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes registrou seria cabível ingressar com 

uma ação judicial para resolver a questão, visto que as denúncias feitas no Ministério 

Público poderiam demorar a tramitar. Em seguida, o parlamentar Edvaldo Lima dos 

Santos (MDB) após cumprimentar os presentes e parabenizar o Presidente, edil Fernando 

Torres, pela presteza com que designou uma Comissão de Vereadores para conduzir à 

galeria da Casa os ambulantes reunidos em manifestação em frente a este Legislativo, disse 
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que desde o início das discussões sobre a construção do Shopping Popular, juntamente com 

o vereador Luiz Ferreira Dias se colocou à disposição dos camelôs para defender nesta 

Casa, os interesses dos mesmos. Lamentou que infelizmente foram vencidos quando esta 

Câmara, apesar do seu voto contrário, aprovou e destinou treze milhões de reais para a 

construção do Shopping Popular. Resignou-se que agora não adianta se opor, e sim, 

reivindicar que o mesmo dê condições aos comerciantes de realizarem o seu trabalho. 

Dando continuidade, disse que na época em que a questão estava sendo debatida, pleiteou 

junto ao Ministério Público que o prazo de carência a ser concedido aos comerciantes fosse 

de 12 meses e após este prazo pagariam duzentos reais mensais. Em seguida procedeu a 

leitura de ofício datado de 2019, encaminhado por ele à Prefeitura, no sentido de que o 

contrato firmado junto ao Consórcio Shopping Popular fosse suspenso, e outro firmado 

diretamente entre o Poder Executivo e os comerciantes, como forma de proteger o direito 

dos ambulantes. Reconheceu que também não obteve sucesso. Finalizando, disse que outros 

documentos encaminhados por ele e pelo vereador Luiz Ferreira Dias atestam a luta dos 

mesmos em favor dos camelôs, pelos quais continuarão lutando e defendendo a ideia de 

que o contrato com o consórcio seja suspenso e novo prazo de carência de doze meses seja 

concedido aos comerciantes, a fim de viabilizar a permanência dos mesmos no Shopping 

Popular. Em seguida, o vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) após saudar os 

presentes iniciou seu discurso relatando a situação de caos que se iniciou a partir da 

promessa de “reorganização” do centro comercial de Feira de Santana. Afirmou que o 

Shopping Popular recentemente inaugurado no Município, é um golpe. Pois, são cobradas 

taxas absurdas dos comerciantes que antes se concentravam nas barracas que se 

localizavam no centro comercial de Feira de Santana e nada pagavam. Disse ser um 

contrato abusivo em que o único realmente beneficiado é o empresário Elias Tergilene. 

Assegurou haver um deliberado processo disfuncional do Shopping Popular com cobranças 

de taxas exploradoras com o propósito dos camelôs se sentissem sufocados e abandonem 

seus pontos comerciais. Desta forma, gera lucros para o empresário Elias Tergilene com a 

venda dos pontos abandonados pelos ambulantes integrantes do acordo original. Lembrou 

da grande manifestação realizada pelos camelôs que teria acontecido no dia primeiro de 

outubro com o propósito de conseguir respostas do governo municipal em relação a atual 

situação em que se encontram. Mas, que apenas obtiveram como resposta o fechamento das 

portas da Prefeitura Municipal e a presença de guardas municipais para impedirem a 

entrada dos manifestantes no Paço Maria Quitéria. Salientou que a comissão para tratar 

desse assunto é bem-vinda. Porém, demonstrou ceticismo quanto a possibilidade de 
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obterem respostas efetivas. Encerrando seu discurso, exigiu resposta imediata da Prefeitura 

Municipal de Feira de Santana quanto as cobranças de taxas abusivas no Shopping Popular. 

Em seguida, o vereador Pedro Cícero Marcenio Silva (CID) lembrou que o prefeito 

municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, está com salário garantido. 

Entretanto, os ambulantes batalham no dia a dia a sua sobrevivência. Disse que a situação 

se agravou devido aos acordos firmados para se fazer o empreendimento. Afirmou que os 

vereadores da base governista não estão apoiando os camelôs a exemplo dos edis Valdemir 

da Silva Santos, Jose Correia Filho, Petrônio Oliveira Lima, Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes e Luiz Augusto de Jesus. Parabenizou o Presidente, parlamentar Fernando 

Dantas Torres, por ter acolhido os camelôs. Frisou que hoje, às 14h, fará uma manifestação 

defronte a Prefeitura Municipal contra a utilização das câmeras de monitoramento para 

emitir multas. Disse que está nesta Casa para defender as causas do povo. Logo após, o 

parlamentar José Correia Filho (PATRI) que após saudar a todos os presentes assinalou 

para os camelôs presentes na Galeria desta Casa que deveriam referenciar as iniciativas do 

Presidente da Casa da Cidadania, edil Fernando Dantas Torres, por acolher a categoria 

nesta Sessão e ao vereador Jhonatas Monteiro que movido por ideologia está rente com a 

categoria em todos os momentos da luta. Porém, os vereadores reeleitos que aprovaram o 

acordo e o empréstimo para a construção do Shopping Popular não merecem serem 

aplaudidos. Revelou que os seus vizinhos do bairro Rua Nova lhe passaram o contrato e 

teria solicitado que um advogado analisasse a minuta e chegou a conclusão que era lesivo 

aos camelôs. “Eu avisei aos meus vizinhos para não assinar e nem era vereador”, frisou o 

tribuno. Adiantou aos ambulantes que não faria discurso para agradar a categoria e que os 

presentes poderiam vaiá-lo. Entretanto, a vaia seria para os próprios camelôs que votaram 

nos vereadores que aprovaram o contrato lesivo. Solicitou que o Presidente suspendesse a 

Sessão momentaneamente para que os oito edis governistas estabelecessem uma estratégia 

que pudesse ajudar os ambulantes. Porém, adiantou que como o secretário municipal de 

Saúde, médico Marcelo Britto, está com Covid-19 e o prefeito manteve contato com o 

infectado terá que passar por uma quarentena. Assegurou que assim que o prefeito voltar a 

atender os governistas vão encaminhar os pleitos dos ambulantes. Advertiu que se a 

categoria for brigar não resolverá o problema. Lembrou que não participou da Audiência 

Pública com o Ministério Público, mas orientou a advogada de prenome Gleicia a 

acompanhar a discussão. Frisou que o edil Jhonatas é o verdadeiro representante dos 

ambulantes e que não concederia aparte ao vereador Luiz Ferreira Dias, pois estava na 

legislatura passada e aprovou o contrato lesivo. Afirmou que os ambulantes estão querendo 
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serem enganados novamente. Pois, o contrato que assinaram foi uma sentença de morte. 

Prosseguindo, o edil Flavio Arruda Morais (PSB) disse que não é permissível que os 

direitos dos camelôs sejam lesados. Disse sentir-se envergonhado, pois a corda só quebra 

do lado dos mais fracos. Registrou o sofrimento dos ambulantes e cobrou sensibilidade por 

parte do governo municipal. Lembrou que os camelôs são parte da cultura feirense que está 

inseridos até mesmo no topônimo. Em seguida, destacou a maneira como o público está 

sendo tratado no atendimento do setor de Saúde. Lembrou que os servidores recebem para 

atender e atender bem aos que procuram os serviços. Repudiou a atitude dos funcionários 

que tratam mal os cidadãos. Foi aparteado pelo vereador Edvaldo Lima dos Santos.  Na 

sequência, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) disse ser muito 

bom contar com a presença dos camelôs, pois trata-se de uma causa que deveria ser 

apartidária. Lembrou que muitos vereadores receberam o voto dos ambulantes e já chegou 

o momento desta Casa Legislativa ajudar os ambulantes. Parabenizou o Presidente, edil 

Fernando Dantas Torres, pois está fazendo um trabalho com dignidade e transparência. Aos 

camelôs disse que enquanto for vereadora a categoria poderá contar com o seu apoio. 

Defendeu a mudança no acordo firmado entre a Prefeitura Municipal e o Shopping Popular.  

Referendou a formação de uma comissão com o objetivo de acompanhar o problema dos 

camelôs.  Em seguida, o vereador Silvio de Oliveira Dias (PT) salientou que a Câmara 

Municipal através do seu presidente, edil Fernando Dantas Torres, acolheu os camelôs 

porque é uma Casa independente do Executivo Municipal. Lembrou que em reunião 

realizada no Clube de Dirigentes Lojistas (CDL) prometeram um empreendimento 

climatizado, com escada rolante, com 1.800 vagas para os camelôs e 600 vagas para a 

administradora do empreendimento, não pagaria aluguel apenas o condomínio. Mas, depois 

entregaram um galpão com divisória, sem atrativos e uma praça abandonada, sem loja 

âncora ou órgão público de grande procura. Porém, advertiu que o verdadeiro responsável 

pelos desmandos é o ex-prefeito municipal José Ronaldo de Carvalho e que o atual 

mandatário, Colbert Martins da Silva Filho, está apenas seguindo as orientações do seu 

mentor. Assinalou que os vereadores da legislatura passada, que aprovaram o acordo, 

estavam seguindo as orientações de José Ronaldo de Carvalho. Pregou a judicialização da 

PPP, pois o terreno público foi cedido para servir ao povo coisa que não está ocorrendo. 

Advertiu que o empresário, cujo nome não foi pronunciado, deve injetar dinheiro e não 

lançar mão apenas do dinheiro público. Lembrou que o deputado federal José Neto esteve 

ao lado dos camelôs e brigou para que a área do artesanato fosse preservada no local. 

Rememorou que este ano o inominado empresário teria afirmado que o deputado José Neto 
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estava defendendo a causa porque não tinha trabalhador no local. O comando da mesa 

Diretiva passou para o primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias. Em seguida, 

o vereador Fernando Dantas Torres (PSD) após saudar a todos os presentes relembrou 

que no seu primeiro discurso nesta Casa denunciando a corrupção presente no mandato do 

prefeito municipal, Colbert Martins da Silva Filho. Declarou que seu discurso seria 

direcionado para o Ministério Público, o qual ainda não disponibilizou respostas para a 

população de Feira de Santana. Afirmou que todas as suas acusações contra o prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho, alegando incompetência do mesmo, são baseadas em provas 

que estão visíveis no mau andamento e regresso do município de Feira de Santana. Disse 

que a Prefeitura Municipal de Feira de Santana anda fechada e não atende a população 

feirense e nem mesmo aos vereadores da base governista. Incentivou os camelôs presentes 

na Galeria a fecharem seus comércios e “pararem” a cidade de Feira de Santana. Declarou 

apoio total da Câmara Municipal de Feira de Santana à categoria. Na sequência, o 

Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. 

Prosseguindo, o vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) questionou como é popular 

um Shopping que cobra R$ 600,00 a um trabalhador que não vende R$ 20,00 por mês, não 

valoriza nem dá condições de trabalho às pessoas? Salientou que nem a Prefeitura dá 

condições para o empreendimento funcionar. Afirmou que os camelôs estão sendo 

ludibriados desde a assinatura do contrato e é necessário lutar para que a cobrança de 

aluguéis e de taxas sejam revistos. Disse que, assim como esta Casa, a Prefeitura Municipal 

também é do povo, e, se não está aberta para receber as pessoas, deve ser invadida até o 

prefeito resolver conversar. Por fim, salientou que é preciso que cada comerciante do 

Shopping Popular seja respeitado e recebido pelo prefeito. Conclamou o prefeito a dialogar 

com a categoria. Logo após, o edil Valdemir da Silva Santos (PV) saudou a todos, depois 

agradeceu ao Presidente Fernando Torres por ter indicado seu nome para a comissão que irá 

à Prefeitura e ao Ministério Público junto com os ambulantes. Disse que foi procurado por 

alguns vendedores ambulantes para que se pronunciasse sobre a situação deles e como 

resposta ele falou que só discursaria depois que o prefeito lhe recebesse para discutirem 

sobre o tema e, desse modo, poder trazer uma palavra concreta e não palavras enganosas. 

Comunicou aos camelôs que ele não é um vereador que fala palavras bonitas, mas que age 

em favor do povo e frisou que podem contar com ele, pois fala pouco. Porém, trabalha mais 

do que fala. Oportunamente, o Presidente registrou que, por conta da manifestação dos 

vendedores ambulantes e da apresentação dos pleitos destes nesta Casa, o Horário das 

Lideranças excedeu o tempo regimental. Logo após, o parlamentar Petrônio Oliveira 
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Lima (REP) ressaltou que a Sessão ultrapassará o horário regimental. Mas, a causa foi 

justa. Lembrou ser oriundo de uma família de vendedores autônomos e já trabalhou como 

camelô. Salientou que o camelô feirense sofre há muito tempo. Disse está a disposição dos 

ambulantes na defesa dos interesses da categoria econômica.  Afirmou que o empresário 

Elias Tergilene precisa adotar providências e melhorar a situação do Shopping Popular. 

Defendeu a revisão judicial dos contratos firmados com o empreendimento e reestabelecer 

uma nova base para que seja factível o cumprimento das obrigações por parte dos camelôs. 

Assinalou que desde que chegou à esta Casa não se isenta de defender as causas do povo 

feirense. Pois, sabe da sua origem periférica. Disse que o vereador Pedro Cícero tentou 

jogar os ambulantes contra os edis governistas. Assinalou que esta Casa tem o objetivo de 

trazer soluções para os problemas e não para semear discórdias entre os parlamentares. Aos 

ambulantes presentes na Galeria advertiu que não estão aqui para ouvir discursos bonitos e 

saber quem é culpado ou inocente. Mas, para encontrar uma solução para o problema do 

Shopping Popular. “De conversa e de reunião vocês devem está cheios” disse o orador.   

Em seguida, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) disse que além de ter exercido o 

trabalho de ambulante tem muitos parentes que exercem a atividade tanto em Feira de 

Santana quanto em diversos municípios da Bahia no ramo de confecções. Falou que o seu 

mandato está disposição para debater a questão dos camelôs. Sugeriu que o caminho para 

se resolver o problema é buscar a Justiça com o objetivo de se chegar a adoção de uma 

decisão equilibrada. Concordou com o orador anterior quanto aos discursos bonitos. 

Salientou que o problema do Shopping Popular é que não se consegue vender e quando não 

se vende, não se tem condições de pagar e por conseguinte de sobreviver. Cobrou um 

posicionamento do prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho; 

do empresário Elias Tergilene e do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Sebastião Cunha. Advertiu que conversa bonita não solucionará o problema. Apelou aos 

vereadores que se unam em torno da causa dos camelôs. Em Pela Ordem, o edil Pedro 

Cícero Marcenio Silva (CDN) registrou que segundo informações veiculadas no programa 

radiofônico Acorda Cidade da Rádio Sociedade de Feria de Santana, a empresa São João, a 

partir deste dia, deixaria de operar nos distritos de Feira de Santana.  Ao tempo em que 

pregou o impedimento do prefeito municipal Colbert Martins da Silva Filho. Em Pela 

Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos destacou que esta Casa deveria continuar agindo 

para combater determinadas ações do governo municipal. Em seguida, o Presidente desta 

Casa suspendeu a presente sessão por cinco minutos e ao reabri-la convidou os 

parlamentares a retornarem ao Plenário para dar início à Ordem do Dia. Inicialmente em 
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Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou votação em bloco dos 

Requerimentos pautados na Ordem do Dia. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus 

solicitou destaque, em votação, aos Requerimentos nºs 253 e 257/2021, ambos de lavra do 

edil Edvaldo Lima dos Santos, e 255/2021, de iniciativa do edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa. Em seguida, o Presidente realizou uma chamada nominal, na qual se verificou que 

os parlamentares Eremita Mota de Araújo, Ronaldo Almeida Caribé e Jhonatas Lima 

Monteiro estavam ausentes, sendo que a primeira se encontrava adoentada e o último saiu 

momentaneamente da sessão. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos registrou 

que caso se torne Secretário Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos, o edil Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes, exercerá um excelente trabalho. Em Pela Ordem¸ o edil 

Josse Paulo Pereira Barbosa registrou que alguns parlamentares, após a chamada nominal, 

se ausentaram novamente da sessão. Em Pela Ordem  ̧ o edil Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes solicitou a retirada de pauta dos Requerimentos nºs 254 e 258/2021, ambos de 

sua autoria. Na sequência, o edil Luiz Augusto de Jesus reiterou que solicitou destaque, na 

votação em bloco, aos Requerimentos nºs 253, 255 e 257/2021. Oportunamente, o 

Presidente desta Casa afirmou que, se a solicitação de votação em bloco, feita pelo edil 

Josse Paulo Pereira Barbosa, fosse aprovada, o pedido de destaque do edil Luiz Augusto de 

Jesus seria prejudicado. Em Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias solicitou fazer uso 

da palavra no momento destinado às Explicações Pessoais. Em seguida, o edil Luiz 

Augusto de Jesus afirmou que, quando era solicitado destaque em votação aos 

Requerimentos, estes não poderiam ser votados em bloco. Em Pela Ordem¸ o edil 

Ivamberg dos Santos Lima convidou os presentes para participarem da Sessão Solene em 

comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, a qual ocorrerá na próxima segunda-feira. Em 

Pela Ordem, o vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes solicitou discursar 

contrário à votação em bloco. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos teceu 

críticas ao governo municipal e registrou que o prefeito municipal deveria encaminhar a 

esta Casa, no prazo de setenta e duas horas, um pedido de afastamento do exercício do 

cargo por doze meses. Por fim, solicitou que as informações constassem em ata. 

Oportunamente, o Presidente desta Casa discorreu sobre os problemas relativos ao 

transporte coletivo em Feira de Santana e registrou que a Procuradoria desta Casa deveria 

ser consultada com relação a sugestão feita pelo edil Edvaldo Lima dos Santos. Em 

Questão de Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus registrou que a empresa São João 

não deixou de operar nos distritos feirenses. Destacou que a empresa Rosa foi convocada 

para retomar suas atividades nos distritos. Em Questão de Ordem, o edil Jurandy da Cruz 
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Carvalho registrou a presença do senhor “Mário do Som” na Galeria desta Casa. Na 

sequência, o Presidente desta Casa informou aos membros da Comissão Permanente de 

Obras, Urbanismo, Infraestrutura Municipal, Agricultura e Meio Ambiente que o 

Requerimento solicitando uma sessão especial para discutir sobre os voos comerciais estava 

prejudicado tendo como base o Art. 406 do Regimento Interno desta Casa. Em Pela 

Ordem, o edil Valdemir da Silva Santos solicitou que os membros da Frente Parlamentar 

de Combate à Violência fossem escolhidos. Logo após, em consulta aos parlamentares 

quanto à possibilidade de votação, em bloco, dos Requerimentos nºs 252, de lavra do edil 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes; 253 e 257, ambos de iniciativa do edil Edvaldo 

Lima dos Santos; 255, de autoria do parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa e 256/2021, 

de iniciativa do edil Fernando Dantas Torres, esta foi rejeitada pela maioria dos vereadores 

presentes. Durante a votação, franqueou-se a palavra aos edis Luiz Augusto de Jesus, Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes, ambos contrários à votação em bloco dos Requerimentos 

supracitados, e Josse Paulo Pereira Barbosa, favorável à votação em bloco. Em Pela 

Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus solicitou que fosse feita a contagem dos votos 

contrários e favoráveis à sugestão. Em Pela Ordem, o edil Flávio Arruda Morais indagou 

quais Requerimentos estavam pautados para a Ordem do Dia. Em seguida, o edil Flávio 

Arruda Morais registrou que se absteria na votação do Requerimento nº 255/2021, de 

iniciativa do edil Josse Paulo Pereira Barbosa. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa registrou que diante da rejeição da sugestão de votação em bloco, os 

Requerimentos seriam votados separadamente. Na sequência, foram apreciadas as seguintes 

proposições: <Em votação única, o Requerimento nº 252/2021, de autoria do edil Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes, foi aprovado pela maioria dos vereadores presentes. Em 

Questão de Ordem¸ o edil Ivamberg dos Santos Lima destacou que faltava entendimento 

por parte de seus pares no que concernia à votação dos Requerimentos. Em votação única, 

o Requerimento nº 253/2021, da lavra do vereador Edvaldo Lima dos Santos, foi aprovador 

pela maioria dos edis presentes. Durante a votação da matéria, franqueou-se a palavra ao 

autor desta e ao edil Silvio de Oliveira Dias. Em votação única, o Requerimento nº 

257/2021, de lavra do vereador Edvaldo Lima dos Santos, o qual foi aprovado por maioria. 

Em votação única, o Requerimento nº 255/2021, de iniciativa do parlamentar Josse Paulo 

Pereira Barbosa, foi aprovado pela maioria dos parlamentares presentes. Em votação 

única, o Requerimento nº 256/2021, de lavra do vereador Fernando Dantas Torres, foi 

aprovado pela maioria dos edis presentes>. Em Pela Ordem  ̧o edil Petrônio Oliveira Lima 

revelou que o edil Ronaldo Almeida Caribé entrou em contato consigo e informou estar 
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doente e que encaminharia atestado médico para justificar a sua ausência na presente 

Sessão. Na sequência, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, solicitou que 

todos os presentes se colocassem de pé para a Promulgação do Decreto Legislativo nº 

015/2021, que: “Dispõe sobre a concessão da Comenda Maria Quitéria ao senhor Manoel 

Messias Gonzaga e dá outras providências”. Prosseguindo, o Presidente solicitou a todos a 

permanecer de pé para que fosse observado um minuto de silêncio, em respeito ao 

passamento do senhor Rogério Ataíde. Nada mais havendo por tratar, o Presidente desta 

Casa Legislativa, vereador Fernando Dantas Torres, declarou encerrada a presente Sessão, 

às doze horas e onze minutos, convocando outra para a próxima terça-feira, dia vinte e seis 

de outubro do corrente ano com a seguinte pauta:<Em prioridade em primeira discussão, o 

Projeto de Lei Ordinária nº 128/2021, de iniciativa da Mesa Diretiva. Em primeira 

discussão, os Projetos de Lei Ordinária nºs 096, 097/2021, respectivamente de autoria dos 

vereadores Ivamberg dos Santos Lima e Emerson Costa dos Santos; 148 e 149/2021, ambos 

de autoria do edil Fernando Dantas Torres. Em discussão única, o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 013/2021, de iniciativa do vereador Sílvio Dias. Em votação única, o 

Requerimento nº 261/2021, de autoria do vereador Emerson Costa dos Santos>. Para 

constar, eu, José Joaquim de Oliveira Neto, Técnico Legislativo a disposição do Setor de 

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

 

 

 

       


