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Ata da 111ª 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 23 de 

novembro de 2021. 

 

             Aos vinte e três dias do mês de novembro 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 centésima décima 

primeira Sessão Ordinária, referente à segunda Etapa, do primeiro Período, da décima nona 

Legislatura, na qual, à exceção do edil Sílvio de Oliveira Dias, 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 e 

Valdemir da Silva Santos. Amparada pelo Regimento Interno, a segunda Secretária, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, declarou aberta a presente Sessão e solicitou que o edil 

Ivamberg dos Santos Lima assumisse a segunda secretaria, ad hoc, e procedesse a leitura da 

Ata da Sessão anterior. Logo após, 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: <Projeto de Lei n/nº 172/2021, de lavra do edil 

Jurandy da Cruz Carvalho, que “Dispõe sobre limitações no parcelamento do solo rural 

para loteamento/condomínio – chacreamento – no município de Feira de Santana, e dá 

outras providências”. Parecer nº 123/2021, exarado pela Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização (CFOF), opinando pelo indeferimento da tramitação do Projeto 

de Lei nº 168/2021, de autoria do edil Ivamberg dos Santos Lima. Requerimentos nºs 283 

e 284/2021, ambos de autoria do vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes. 

Indicações nºs 2.502 a 2.514/2021, de iniciativa dos parlamentares Jurandy da Cruz 

Carvalho, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Ronaldo Almeida Caribé e Fabiano 

Nascimento de Souza. Correspondência: Ofício s/nº e não datado, assinado pela Sra. 

Rafaela Barbosa Costa, representante do Grupo LGBT em Feira de Santana, solicitando o 

uso da palavra, em Tribuna Livre, em resposta aos pronunciamentos proferidos pelo 
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vereador Edvaldo Lima dos Santos contra a comunidade LGBT>. Em seguida, a ata da 

sessão anterior foi submetida à apreciação do Plenário e aprovada pela unanimidade dos 

parlamentares presentes. Em Questão de Ordem, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) 

registrou a presença do ex-vereador Genésio Serafim de Lima na galeria desta Casa. Neste 

momento, a palavra foi concedida em Tribuna Livre à Sra. Márcia Almeida Nogueira, 

Assistente Social da Fundação Hemoba, a qual, após saudar a Mesa e os presentes, 

informou que essa semana é considerada a Semana Nacional do Doador de Sangue, 

momento de agradecer aos doadores e de sensibilizar novos cidadãos a praticarem o mesmo 

ato. Comunicou que a nova sede do Hemoba está localizada na Avenida Maria Quitéria, 

dispondo de um ambiente mais amplo. Convidou quem ainda não é doador de sangue a 

assumir esse compromisso, pois diariamente várias pessoas precisam deste elemento vital. 

Disse que o Hemoba fornece sangue para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), 

para o Hospital da Criança e para a UPA. Informou que nos mencionados hospitais ocorrem 

cerca de 1.000 transfusões de sangue por mês. Explicou que, além das doações para as 

urgências e emergências que ocorrem diariamente, existem as transfusões programadas 

para atender os pacientes com anemia falciforme e os do ambulatório do Hospital da 

Criança. Frisou a necessidade de estoque adequado, cobrou empatia da população, visto 

que qualquer pessoa pode precisar em determinando momento e solicitou apoio de todos na 

divulgação e mobilização. Por fim, expôs os critérios básicos necessários para doação. Em 

Pela Ordem, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) congratulou a Sra. Márcia Almeida 

Nogueira e registrou que a doação de sangue era extremamente importante. Destacou que 

desenvolvia, juntamente com o Hemoba, uma campanha de sensibilização da sociedade a 

fim de incentivar a doação de sangue. Por fim, salientou que a doação de sangue 

transformava vidas. Em seguida, a oradora externou que a demanda por sangue aumentou 

em razão do retorno das cirurgias eletivas e outros procedimentos nos hospitais, de modo 

que hoje o estoque está crítico. Oportunamente, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira (MDB) registrou que o Hemoba poderia contar com o apoio desta Casa e salientou 

que era necessário desmistificar a doação de sangue. Em seguida, o edil José da Costa 

Correia Filho (PATRI) destacou que, anteriormente, elaborou um Requerimento para 

sugerir uma parceria entre o Poder Executivo e o Hemoba a fim de propiciar a realização de 

coletas itinerantes. Destacou que, no entanto, as respostas não foram satisfatórias e afirmou 

que a campanha era louvável. Por fim, comentou sobre a necessidade de incentivar a 

população a doar sangue. Na sequência, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) mencionou 

o Projeto de Lei referente ao título “Empresa Sangue Bom”, destinado às instituições que 

incentivarem seus colaboradores a doarem sangue. No Horário das Lideranças 
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Partidárias, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) externou a sua indignação em 

relação à conduta que o governo do município vem dando à questão do Shopping Popular, 

bem como relatou que a reunião prevista para ocorrer no dia de ontem com uma Comissão 

de Vereadores, representantes do Município, dos camelôs e do Consórcio Shopping Popular 

para assinatura do Termo de Ajuste de Conduta (TAC), em defesa dos interesses dos 

comerciantes, não foi bem sucedida, em razão do não comparecimento de alguns 

representantes citados. Em vista do ocorrido, disse que, com a anuência do Presidente 

Fernando Torres, será votado na presente data um Projeto de Lei de sua autoria que 

determina que o Poder Executivo suspenda definitivamente a PPP com a Concessionária do 

Shopping Popular, eximindo os citados comerciantes de quaisquer taxas, cobranças e 

demais pagamentos que lhes estejam sendo imputados. Finalizou dizendo acreditar que este 

Projeto, que recebeu o n° 167/21, deverá ser aprovado por maioria desta Câmara, 

independente do que disse o Procurador do Município, Sr. Moura Pinho, que sugeriu a 

inconstitucionalidade do mesmo, que em verdade está plenamente respaldado pela lei, vez 

que a Concessionária não cumpriu com os termos firmados no contrato, nem compareceu 

para assinatura do Termo de Ajuste de Conduta no dia de ontem. Em seguida, o vereador 

Ivamberg dos Santos Lima (PT), após saudar a todos os presentes, disse que as duas 

possibilidades para resolução do caos do Shopping Popular são a aprovação do Projeto de 

Lei de autoria do colega Edvaldo Lima dos Santos e a instauração de uma CPI para 

investigar o empreendimento. Depois, discorreu sobre o descaso do Poder Público com a 

saúde neste município, visto que há mais de um mês ele realiza denúncias contra os esgotos 

a céu aberto presentes em toda cidade e o problema não é resolvido. Detalhou que há 

córregos em situação crítica próximo a um Condomínio no bairro Mangabeira, bem como 

na Rua Barão Homem de Melo que liga o bairro Parque Ipê à Avenida Nóide Cerqueira. 

Mencionou também um córrego sem cobertura na Rua dos Goltinhos que liga o bairro João 

Paulo ao Alto do Papagaio e também o bairro Mangabeira à Avenida Fraga Maia, local que 

possuía uma ponte para passagem dos estudantes e que atualmente tem apenas um colchão 

impedindo que as pessoas pisem no esgoto. Frisou que a situação oportuniza a falta de 

higiene e o aparecimento de ratazanas que trazem diversos riscos à saúde da população. Em 

aparte, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) parabenizou o seu colega pelo 

discurso e informou que o Prefeito Municipal Colbert Martins da Silva Filho, na quinta-

feira, disse em uma entrevista que desistiria do mandato para se dedicar aos estudos do 

doutorado, de modo que o edil suplicou ao prefeito que entregasse sua carta de renúncia 

ainda hoje e deixasse de prejudicar os feirenses. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo 

Lima dos Santos (MDB) registrou que um comerciante do Shopping Popular lhe 
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comunicou que, neste dia, houve corte de energia no local. Neste momento, a primeira 

Secretária desta Casa, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, assumiu o comando 

da Mesa Diretiva. Em seguida, a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB), após 

saudar todos os presentes, tranquilizou os camelôs presentes na Galeria desta Casa quanto 

ao enfrentamento das questões do Shopping Popular. Afirmou que não há nenhum vereador 

contrário à reivindicação dos ambulantes. Lembrou que o secretário que fomentou a 

Parceria Público Privado (PPP) na gestão do então prefeito José Ronaldo de Carvalho era 

Antonio Carlos Borges Júnior. Disse que o secretário foi conivente com todas as 

trapalhadas do contrato lesivo aos interesses dos ambulantes. Passou a ser secretário da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social e está sendo responsável pelas 

irregularidades do concurso público para o Programa Criança Feliz. Relatou que em 

entrevista ao programa radiofônico da Rádio Sociedade de Feira de Santana, Acorda 

Cidade, teria reconhecido que uma parte do valor da inscrição estava sendo depositada na 

empresa, no entanto teria assegurado que os valores retornarão aos cofres municipais. A 

oradora pregou a anulação do concurso devido às irregularidades já demonstradas pela sua 

denúncia formulada na semana passada. Revelou que está em mãos uma missiva de um 

candidato ao referido concurso endereçada ao presidente desta Casa, vereador Fernando 

Datas Torres, na qual relata as irregularidades que verificou nas etapas do concurso. 

Lembrou que acompanha outros processos de anulação de concursos verificados no 

Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Acrescentou que está ficando chato o prefeito 

dizer que não será mais candidato e se esquivar das obrigações governamentais e políticas 

inerentes ao cargo. Em aparte, o vereador Ivamberg dos Santos Lima propôs aos 

candidatos impetrarem um Mandado de Segurança conta a Prefeitura Municipal de Feria de 

Santana. Neste momento, a segunda Secretária deste Legislativo, vereadora Eremita Mota 

de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Logo após, o vereador Pedro Cícero 

Marcênio Silva (CDN), após saudar os presentes, comentou que estava prevista para 

ocorrer no dia anterior uma reunião mediada pelo Presidente deste Legislativo, Fernando 

Dantas Torres, com a presença do Vice-Prefeito Fernando de Fabinho, diversos vereadores 

e alguns secretários, porém o empresário Elias Tergilene não compareceu na mesma, 

apenas anunciou, por vídeo, que, oportunamente, “colocaria as cartas na mesa” à respeito 

do Shopping Popular, momento em que o Secretário Borges Júnior se retirou do local, 

atitude que o orador criticou e que foi justificada apenas em entrevista ao Programa Acorda 

Cidade, na qual o mencionado Secretário disse que não permaneceu porque tinha 

atendimento com dentista marcado para as dezessete horas. O orador mencionou ainda que 

foi informado que o Sr. Elias Tergilene solicitou corte de energia no empreendimento 
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Shopping Popular novamente, o que já configura caso de polícia, a seu ver. Externou que a 

reunião foi remarcada para a presente data, momento em que os edis saberão através do Sr. 

Elias Tergilene o que está por trás do empreendimento supracitado. Avivou que já assinou 

o pedido de CPI do Shopping Popular e que votará favorável ao Projeto que beneficia os 

camelôs. Em aparte, o edil Edvaldo Lima dos Santos disse que não acredita que o Sr. Elias 

Tergilene comparecerá na reunião marcada. Dando prosseguimento, o vereador Jhonatas 

Lima Monteiro (PSOL e Liderança da Oposição), após cumprimentar a todos, 

especialmente os representantes dos camelôs presentes na galeria, também referiu-se de 

modo crítico em relação ao não comparecimento do Sr. Elias Tergilene, proprietário do 

Shopping Popular, à reunião prevista para acontecer no dia de ontem, com a presença de 

representantes do município, dos comerciantes, de uma Comissão de Vereadores desta Casa 

e o Sr. Elias Tergilene, que não compareceu de modo presencial, apenas online, e com isto 

inviabilizou completamente a realização da citada reunião, que previa diversas ações, a 

exemplo do estabelecimento de um prazo que deveria ser definido pelo município e a 

concessionária para um posicionamento definitivo dos mesmos em relação ao contrato, 

durante o qual os comerciantes ficariam isentos de quaisquer pagamentos, bem como não 

sofreriam mais nenhuma retaliação, como corte no fornecimento de energia de seus boxes. 

Prosseguindo, ressaltou que o Vice-prefeito, na condição de representante do governo, não 

apresentou qualquer proposta ou posicionamento, razão pela qual ficou decidido que seria 

votado no dia de hoje um projeto para que o município suspenda o contrato firmado junto à 

concessionária do Shopping Popular. Finalizando, disse que também apresentará no dia de 

hoje um pedido para criação de uma CPI para apurar todas essas irregularidades, cujo 

requerimento já conta com diversas assinaturas, como as dos vereadores Luiz Ferreira Dias, 

Edvaldo Lima, Pedro Cícero Marcenio, Eremita Mota, Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira, Ivamberg Lima, Emerson Costa dos Santos e Flávio Arruda, devendo até o fim 

desta Sessão ser assinado pelos demais vereadores. Prosseguindo, o edil Flávio Arruda 

Morais (PSB) saudou aos camelôs presentes na Galeria desta Casa. Parabenizou aos 

vereadores Fernando Dantas Torres e Edvaldo Lima dos Santos por terem enfrentado o 

sistema. Assinalou que há coisas erradas com a PPP do Shopping Popular e que agora a 

Câmara Municipal vive tempos diferentes, pois antes o Plenário era ocupado por 

vereadores “lagartixas”. Ressaltou que tudo que vinha do Executivo Municipal diziam 

“amém” nesta Casa da Cidadania. Disse que agora vamos descobrir quem “levou a maior 

parte do bolo para casa e quem ainda está comendo”, pois ninguém sai de outro Estado para 

colocar dinheiro na Bahia à toa. Assegurou que votará a favor dos ambulantes e disse não 

admitir que os trabalhadores sejam maltratados. Em seguida, relatou que a localidade 
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Cordeiropólis que fica no prolongamento da avenida João Durval, já na avenida Airton 

Senna, possui uma bica que jorra água continuamente e que poderia ser transformada em 

um belíssimo chafariz. Enfatizou que os moradores passam dificuldade e fome e que 

poderiam sobreviver do turismo. Foi aparteado pelos edis Edvaldo Lima dos Santos e 

Jhonatas Lima dos Santos. Em Pela Ordem¸ o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) 

destacou que as propagandas da Prefeitura Municipal apresentavam uma cidade perfeita, 

entretanto, a realidade era diferente. Logo após, o parlamentar Josse Paulo Pereira 

Barbosa (PSC), após saudar a todos e parabenizar o Jornalista Marcos Valentim pelo 

aniversário, em nome da Casa, comunicou que no dia onze de dezembro, o deputado Carlos 

Geilson lançará sua candidatura a Deputado Estadual em um grande evento com as 

presenças de vários políticos, contrariando as fakes news que circularam sobre sua 

desistência à nova candidatura. Informou que hoje ocorreria mais uma oitava da CPI da 

Saúde, desta feita interrogando representantes do IMAPS, porém a mesma foi suspensa, em 

razão de o ofício não ter sido entregue com a devida antecedência, de modo que os mesmos 

serão ouvidos na próxima terça-feira. Lamentou que os Postos de Saúde da Família (PSFs) 

tiveram suas atividades suspensas ontem momentaneamente e o atendimento só foi 

normalizado após o prefeito realizar o pagamento, às onze horas, pressionado pela denúncia 

feita pelo site Caldeirão do Paulão. Avisou ao pessoal do Shopping Popular presente na 

Galeria da Casa que votará favorável ao Projeto nº 167/2021 e disse que se fará presente na 

reunião que ocorrerá pela tarde. Por fim, agradeceu ao Secretário João Vianey pelo 

importante trabalho desenvolvido no distrito de Jaguara. Em aparte, o vereador Flávio 

Arruda Morais (PSB). Dando continuidade, o vereador Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes (DEM), após saudar a todos os presentes, se referiu ao pronunciamento do colega 

Edvaldo Lima dos Santos sobre o desligamento de energia nos boxes do Shopping Popular, 

informando que já ligou para o Vice-Prefeito Luiz Fernando de Fabinho Araújo Lima para 

indagar sobre o ocorrido e apurar os fatos ao tempo em que salientou que o gestor do 

Shopping Popular, Sr. Elias Tergilene, demonstra resistência em realizar negociações para 

agilizar o andamento da situação. Afirmou que o não comparecimento do Sr. Elias 

Tergilene em uma reunião para a qual foi convocado demonstra o desrespeito que ele tem 

com a Prefeitura Municipal, a qual tenta constantemente conseguir contato e chegar a um 

acordo com o concessionário. Informou que em reunião que teve com o Vice-Prefeito 

Fernando de Fabinho ficou determinado que caso houvesse o desligamento de energia dos 

pontos comerciais novamente em um período que antecedesse o cumprimento do acordo 

estabelecido entre a Prefeitura e o Concessionário, a Prefeitura Municipal iria intervir. Em 

aparte, o vereador Edvaldo Lima dos Santos reforçou ao colega que pouco tempo antes 
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dele subir à tribuna teria recebido uma ligação de um dos líderes dos comerciantes lhe 

informando que logo pela manhã a energia foi cortada. Em aparte, o vereador Jhonatas 

Lima Monteiro observou que o esforço do governo para lidar com a situação dos camelôs 

foi tardio e ainda não visível da parte do Prefeito Municipal, pois este ainda não se 

disponibilizou a reunir-se com as pessoas do segmento. Depois, informou que está 

preparando um documento com os devidos pontos a serem apresentados na reunião que 

ocorrerá hoje às dezoito horas e disse ao vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes 

que se ele realmente concorda que os meios para tratar a situação devem ser mais ríspidos, 

deveria assinar o pedido da criação de uma CPI com o objetivo de solucionar esse 

problema. Em aparte, o vereador Pedro Cícero Marcênio Silva afirmou que a situação não 

se trata da divisão de “lados” políticos e sim sobre o caos que a população está vivenciando 

sem ter meios para pagar as contas de suas residências ou prover alimento para suas 

famílias. Oportunamente, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) concedeu o tempo do seu 

partido ao orador à tribuna. Em seguida, o parlamentar Luiz Augusto de Jesus 

(Liderança do Governo e Maioria) antecipou que está elaborando um ofício solicitando 

assinatura dos demais vereadores quanto à aplicação dos R$ 2,4 milhões que este 

Legislativo devolverá no final do ano para os cofres da Prefeitura Municipal de Feira de 

Santana. Lembrou que inicialmente o dinheiro seria empregado na compra de viaturas para 

as forças policiais que atuam em Feira de Santana, porém, como o convênio não pode ser 

firmado, que o montante seja destinado aos camelôs visando a manutenção no Shopping 

Popular. Esclareceu que o repasse seria feito com o aval do Ministério Público. Advertiu 

que se não for firmado o referido acordo, o prefeito municipal poderá utilizar os recursos 

onde achar mais conveniente. Quanto as Comissões Parlamentares de Inquéritos (CPIs) que 

estão sendo criadas e em funcionamento, ressaltou ser um direito dos edis, mas, que estes 

precisarão no transcurso provar as irregularidades. Advogou que os valores repassados pela 

Câmara poderão amenizar a situação dos trabalhadores no Shopping Popular. Disse que, 

apesar de quando solicita não é concedido aparte, cederia a palavra ao vereador Ivamberg 

Lima dos Santos. Este disse que a proposta é louvável, mas a Prefeitura Municipal não 

pode se eximir das suas responsabilidades. Depois, o orador interrogou se os camelôs leram 

o Projeto de Lei Ordinária nº 167/2021, de autoria do edil Edvaldo Lima dos Santos, pois, a 

proposição apenas autoriza o prefeito a gerir a PPP. Também foi aparteado pelo vereador 

Pedro Cícero Marcenio Silva. O orador disse que vaias não solucionarão os problemas dos 

ambulantes e sim o diálogo que já está em curso. Em aparte, os edis Ivamberg dos Santos 

Lima (PT) e Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN). Oportunamente, a segunda Secretária 

desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, destacou que o edil Luiz Augusto de Jesus, 
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por ser suplente, dependia do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Em Pela Ordem¸ o 

vereador Luiz Augusto de Jesus disse que, nas últimas eleições, conseguiu mais votos do 

que a parlamentar Eremita Mota de Araújo. Dando continuidade, o edil Edvaldo Lima dos 

Santos (MDB), no tempo cedido pelo vereador José da Costa Correia Filho (Patriota), disse 

que se entristece ao ver o líder do governo Luiz Augusto de Jesus defendendo o governo 

municipal em detrimento dos direitos da população feirense. Explicou que, apesar de ser do 

mesmo partido que o prefeito Colbert Martins da Silva Filho, não se “dobra” ao desgoverno 

dele. Em aparte, o parlamentar Pedro Cícero Marcênio Silva advertiu que os edis da última 

Legislatura que defendiam o executivo não se reelegerem, o que comprova que a população 

está atenta ao tempo em que rememorou que a maioria dos vereadores atuais é 

independente. De volta à palavra, o orador questionou aos colegas governistas como eles 

conseguem defender um prefeito que anunciou que renunciará o mandato e que não tem 

mais nada a ver com a população feirense. Disse que os parlamentares governistas 

deveriam subir à Tribuna e exigir a renúncia do prefeito municipal, visto que o mesmo já se 

descompromissou com o povo. Depois, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira (MDB) em seu pronunciamento também discorreu acerca do problema dos camelôs, 

que a seu ver já deveria ter sido solucionado, caso as autoridades competentes realmente 

reunissem esforços neste sentido, retribuindo a confiança daqueles que os elegeram e para 

os quais deveriam estar trabalhando, o que infelizmente não está ocorrendo. Prosseguindo, 

disse já ter assinado a CPI que deverá ser criada para apurar todas as irregularidades que 

envolvem essa questão, bem como votará favoravelmente ao Projeto de autoria do vereador 

Edvaldo Lima, que prevê a suspensão do contrato firmado entre o município e o consórcio 

do Shopping Popular. Neste momento, o Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas 

Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Logo após, o edil Luiz Ferreira Dias 

(PROS) disse está feliz por ter como colegas de bancada vereadores que têm coração, que 

são humanos e que defendem as causas populares. Salientou que os parlamentares foram 

eleitos para defender a população, pois, o governo municipal não tem coração, não está 

sendo humano com os ambulantes feirenses. Frisou que estava presente nas reuniões com 

os demais vereadores e secretários municipais. Revelou que os secretários, em especial 

Antonio Carlos Borges Junior, se quer sabem quantos pontos os camelôs têm no Shopping 

Popular. Assinalou que o governo municipal entregou a administração totalmente ao 

empreendimento, ao empresário Elias Tergilene. Lembrou que denunciou a venda dos 

pontos com folders que estavam sendo entregues na cidade. Defendeu a criação da CPI do 

Shopping Popular e parabenizou o vereador Edvaldo Lima dos Santos pela iniciativa do 

Projeto de Lei Ordinária nº 167/2021. Neste momento, a segunda Secretária desta Câmara, 
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parlamentar Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Logo após, o 

parlamentar Fernando Dantas Torres (PSD), após saudar a todos, informou que no dia 

anterior deveria ocorrer uma reunião com o vice-prefeito Fernando de Fabinho, com o Sr. 

Júlio, representante dos camelôs, e com o Sr. Elias Tergilene, o qual não compareceu na 

mesma com a justificativa de que estaria em Minas Gerais, momento em que apenas 

conversou por vídeo afirmando que hoje poderia se fazer presente em nova reunião, no 

entanto, segundo o orador o prazo do empresário Elias acabou e nem ele, nem nenhuma 

outra parte envolvida poderá dizer que a Câmara não propôs a assinatura do Termo de 

Ajuste de Conduta (TAC), nem tentou negociação. Disse que Feira de Santana está com as 

portas abertas para os empresários que desejam investir na cidade, pelo menos em nome da 

Câmara Municipal, porém se determinado empresário não dialoga e quer “levar no grito” 

não achará espaço. Ressaltou que este Legislativo apoiará o Projeto de autoria do edil 

Edvaldo Lima dos Santos que pleiteia acabar com a PPP. Disse que a presidência autorizou 

colocar em pauta o mencionado projeto que estava engavetado, frisou que foi dado um 

prazo até ontem ao Sr. Elias Tergilene e o mesmo não compareceu na reunião, de modo que 

o tempo acabou. Assim, confirmou que o projeto será votado hoje para acabar a PPP e 

entregar o Shopping mencionado aos feirantes. Expôs que, se a prefeitura recebeu propina, 

os envolvidos precisam ser expostos e presos. Mencionou acreditar que o Sr. Elias 

Tergilene não teme a prefeitura, de modo que parece ter alguma “carta na manga”, porém 

advertiu que ele deve temer os novos vereadores, pois os mesmos farão cumprir a lei. Falou 

que a PPP é boa para Feira de Santana, desde que seja feita com empresário honesto. Disse 

que o edil Jhonatas Lima Monteiro advertiu na reunião mencionada que o empresário Elias 

Tergilene não possui poder de polícia, o qual, nesse caso, apenas pode ser exercido através 

de mandado judicial ou da prefeitura. Avisou aos camelôs que quando alguém arrombar as 

lojas, a polícia militar, a guarda municipal, a justiça e os vereadores devem ser chamados 

para defendê-los. Em aparte, a vereadora Eremita Mota de Araújo questionou se ainda 

haverá a reunião hoje à tarde. Em resposta, o parlamentar Fernando Dantas Torres 

respondeu que se o empresário Elias Tergilene convidar, ele irá ouvi-lo como democrata, 

embora a decisão pela votação do projeto já tenha sido tomada, porque o supracitado 

empresário já perdeu o prazo. Em aparte, o parlamentar Luiz Ferreira Dias elogiou o 

Presidente Fernando Torres pela postura com relação aos camelôs. Logo após, o orador 

pediu aos edis governistas que votem favorável ao Projeto nº 167/2021 para que este seja 

aprovado por unanimidade. Em aparte, o edil Pedro Cícero Marcênio Silva parabenizou o 

presidente Fernando Torres pela firmeza. Neste momento, o Presidente desta Casa, edil 

Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Posteriormente, o 
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vereador Valdemir da Silva Santos (PV) inicialmente lamentou os termos com que 

alguns vereadores estão se dirigindo aos colegas neste plenário, bem como parabenizou o 

Presidente desta Casa, Vereador Fernando Dantas Torres, pela forma equilibrada com que 

está conduzindo o problema dos comerciantes do Shopping Popular. Prosseguindo, também 

se congratulou com o Vice-Prefeito Fernando de Fabinho, que em seu entendimento 

também está empenhado em buscar soluções que resolvam a contento o problema dos 

comerciantes. Neste momento, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, 

nomeou uma Comissão Especial, composta pelos parlamentares José Marques de Messias, 

Petrônio Oliveira Lima e Luiz Ferreira Dias, para exarar Pareceres aos Projetos de Decreto 

Legislativo nºs 018 e 019/2021, ambos de lavra do vereador Josse Paulo Pereira Barbosa. 

Na sequência, foi realizada uma chamada nominal, oportunidade na qual se verificou que 

apenas o edil Silvio de Oliveira Dias estava ausente. Em Pela Ordem, a vereadora Luciane 

Aparecida Silva brito Vieira justificou a ausência do parlamentar Silvio de Oliveira Dias ao 

dizer que ele se encontrava no médico. Na Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes 

proposições: <Em discussão única, o Veto nº 005/2021, de lavra do Poder Executivo, com 

Parecer da CCJR opinando pela possibilidade jurídica de acolhimento do Veto. 

Oportunamente, o Presidente desta Casa consultou os parlamentares quanto à possibilidade 

de adiar as matérias pautadas para este dia, exceto o Projeto de Lei nº 167/2021, de autoria 

do edil Edvaldo Lima dos Santos, por uma Sessão, o que, em votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Em primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 

167/2021, de lavra do vereador Edvaldo Lima dos Santos, o qual teve Parecer exarado pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Neste momento, o edil José da Costa 

Correia Filho apresentou Emenda à matéria e solicitou a leitura desta. Diante disso, o 

Presidente registrou que a proposição seria adiada de pauta conforme determinação do 

Regimento Interno. Destacou, ainda, que a Emenda era uma quebra de acordo entre os 

parlamentares desta Casa e o Governo Municipal ao registrar que, no dia anterior, houve 

uma reunião com o Sr. Elias Tergilene, o Vice-Prefeito Fernando de Fabinho e alguns 

vereadores, oportunidade na qual ficou acordado que a proposição supracitada seria 

apreciada, em primeira discussão, neste dia. Na sequência, a presente sessão foi suspensa 

por quinze minutos para os parlamentares discutirem sobre a Emenda apresentada. Reaberta 

a presente Sessão, em Pela Ordem, o edil José da Costa Correia Filho registrou que não 

participou da reunião que ocorreu no dia anterior, no entanto, retiraria a Emenda que 

apresentou anteriormente. Registrou, por fim, que seria contrário à matéria. Em votação ao 

Parecer, este foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em votação à proposição, 

franqueou-se a palavra ao edil Edvaldo Lima dos Santos, autor da matéria, bem como aos 
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vereadores Jhonatas Lima Monteiro, Luiz Ferreira Dias, Luiz Augusto de Jesus, Jose Paulo 

Pereira Barbosa, Pedro Cícero Marcenio Silva e Valdemir da Silva Santos. Em Pela 

Ordem, o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos comentou sobre o Projeto de Lei, 

aprovado nesta Casa, referente aos taxistas e à transferência dos veículos para seus 

proprietários. Informou que, após diálogo com alguns taxistas, estes lhe disseram que a 

transferência estava ocorrendo efetivamente. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de 

Jesus solicitou que o Regimento Interno desta Casa fosse cumprido. Em Pela Ordem, o 

edil Luiz Ferreira Dias disse que foi a São Paulo para dialogar com o empresário Elias 

Tergilene e, oportunamente, elaborou Requerimentos a fim de solicitar esclarecimentos da 

Prefeitura Municipal sobre o Shopping Popular. Destacou que, no entanto, não os obteve e 

o então Secretário Municipal Antônio Carlos Borges Júnior não lhe concedia as devidas 

respostas sobre o referido entreposto comercial. Registrou que sempre lutou pelos 

vendedores ambulantes, bem como foi acusado injustamente e, por isso, ingressou com 

uma ação contra o empresário Elias Tergilene. Enunciou que estava nesta Casa para lutar 

pelos vendedores ambulantes e salientou a importância de uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) para apurar as irregularidades da parceria público-privada referentes ao 

Shopping Popular. Oportunamente, a vereadora Eremita Mota de Araújo congratulou o 

vereador Luiz Ferreira Dias por sua luta constante a favor dos direitos dos vendedores 

ambulantes. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos registrou que sempre foi 

contra à parceria público-privada referente ao Shopping Popular. Destacou, ainda, que, 

junto consigo, o vereador Luiz Ferreira Dias lutou, arduamente, pelos vendedores 

ambulantes deste município. Na sequência, o Presidente desta Casa registrou que os 

parlamentares que apoiavam os vendedores ambulantes eram favoráveis à matéria 

supracitada. Em Pela Ordem, o edil Luiz Ferreira Dias solicitou que fossem apuradas as 

acusações feitas pelo edil Luiz Augusto de Jesus contra si. Durante a votação da 

proposição, a segunda Secretária desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, assumiu o 

comando da Mesa Diretiva e, em seguida, o transferiu ao Presidente, edil Fernando Dantas 

Torres. Na sequência, a proposição supracitada foi aprovada por maioria com onze votos 

favoráveis, tendo sete votos contrários dos edis José da Costa Correia Filho, Fabiano 

Nascimento de Souza, Luiz Augusto de Jesus, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, 

Petrônio Oliveira Lima, Valdemir da Silva Santos e José Marques de Messias. Em Pela 

Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus informou que recebeu um Ofício do edil Jhonatas 

Lima Monteiro com pautas a serem entregues ao Vice-Prefeito Fernando de Fabinho, 

responsável por tratar sobre as negociações do Shopping Popular. Registrou que entregaria 

a correspondência ao Vice-Prefeito oportunamente. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo 
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Lima dos Santos registrou que estava estarrecido com o pronunciamento do vereador 

Valdemir da Silva Santos e exteriorizou que a referida proposição era constitucional. Em 

Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva solicitou constar em ata os nomes dos 

vereadores que foram contrários ao Projeto de Lei nº 167/2021. Por fim, solicitou que o 

vidro que dividia a galeria do Plenário fosse retirado. Em Pela Ordem, o parlamentar 

Jhonatas Lima Monteiro apresentou a solicitação de instalação de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) referente ao Shopping Popular. Na sequência, fez a leitura 

do documento e destacou que, além de si, dez parlamentares foram favoráveis à realização 

da CPI, sendo eles os vereadores Luiz Ferreira Dias, Fernando Dantas Torres, Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, Eremita Mota de Araújo, Flávio Arruda Morais, Ivamberg 

dos Santos Lima, Emerson Costa dos Santos, Edvaldo Lima dos Santos, Silvio de Oliveira 

Dias e Pedro Cícero Marcenio Silva. Oportunamente, o Presidente desta Casa disse que o 

Requerimento que solicitava a instalação de uma CPI sobre o Shopping Popular seria 

encaminhado à Divisão Legislativa. Em Pela Ordem, o edil Jhonatas Lima Monteiro 

registrou que concederia cópias do Ofício, de sua autoria, que apresentava os pontos a 

serem acordados por escrito na reunião que ocorrerá neste dia entre os parlamentares desta 

Casa, o Sr. Elias Tergilene e o Vice-Prefeito Fernando de Fabinho. Na sequência, o 

Presidente desta Casa registrou que o Projeto de Lei nº 167/2021, de autoria do edil 

Edvaldo Lima dos Santos, seria apreciado, em segunda discussão, na próxima terça-feira 

tendo em vista que, nas próximas sessões desta semana, haverá a apreciação do Plano 

Plurianual conforme o Regimento Interno. Nada mais havendo por tratar, o Presidente desta 

Casa, vereador Fernando Dantas Torres, declarou encerrada a presente Sessão, às onze 

horas e quarenta e três minutos, sendo convocada outra para a amanhã, dia dezoito de 

novembro do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <Elaboração 

Legislativa Especial, de acordo com os artigos 374 a 380 e seus parágrafos, do 

Regimento Interno da Casa, em primeira votação, o Projeto de Lei nº 141/2021, de 

autoria do Poder Executivo>. Para constar, eu, Jeany Santos de Carvalho Azevêdo, 

Redatora de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata, que segue à apreciação plenária, na 

forma regimental.       

 


