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Ata da 1ª Audiência Pública da 

Câmara Municipal de Feira de 

Santana, referente à 1ª Etapa, do 

2º Período, da 19ª Legislatura, 

realizada no dia 22 de fevereiro 

de 2022 de acordo com o Ofício 

nº 01/2022, de autoria do edil 

Edvaldo Lima dos Santos.   

 

 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e 

vinte e dois, às quatorze horas e trinta e quatro minutos, no Plenário 

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

Visconde do Rio Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, 

realizou-se a primeira Audiência Pública deste Legislativo, referente 

à primeira Etapa, do segundo Período, da décima nona Legislatura, 

convocada por intermédio do Ofício nº 01/2022, de autoria do 

vereador Edvaldo Lima dos Santos, com o objetivo de debater 

questões relativas à permanência dos comerciantes no Centro de 

Abastecimento, em especial do setor de frutas, verduras e 

galpões. Na forma regimental, o Presidente desta Audiência Pública, 

edil Edvaldo Lima dos Santos, declarou instalada a presente 

Audiência e salientou a importância do tema que a ser debatido. 

Vale destacar que os seguintes parlamentares estavam presentes: 

José Carneiro Rocha, Silvio de Oliveira Dias, Luiz Ferreira Dias, 

Ronaldo Almeida Caribé e Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. 

Oportunamente, o vereador Edvaldo Lima dos Santos, no comando 

dos trabalhos, registrou que todos os representantes da Prefeitura 

Municipal de Feira de Santana foram convidados, entretanto, 

nenhum se encontrava presente nesta Audiência Pública. Em 
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seguida, convidou as seguintes autoridades para compor a Mesa 

desta Audiência: Sr. Renivaldo dos Santos Bandeira, comerciante do 

Centro de Abastecimento; Sr. Israel Marques do Nascimento; Sra. 

Edimaria Lima Medeiros, Presidente da Associação dos 

Comerciantes e Trabalhadores do Centro de Abastecimento de Feira 

de Santana (ACT) e Sr. Ivanelson da Costa Silva, Vice-Presidente da 

referida associação. Na sequência, registrou que a presente 

Audiência Pública era necessária para que as problemáticas acerca 

do Centro de Abastecimento fossem debatidas, sobretudo diante da 

possibilidade de construção da CEASA. Posteriormente, autoridades 

presentes ou representadas também foram convidadas a compor o 

Plenário e, logo após, o Vereador Edvaldo Lima dos Santos 

informou que a presente Audiência Pública estava sendo transmitida 

pelo Youtube no canal da Câmara Municipal de Feira de Santana. 

Logo após, franqueou-se a palavra à Sra. Edimaria Lima 

Medeiros, Presidente da Associação dos Comerciantes e 

Trabalhadores do Centro de Abastecimento de Feira de Santana 

(ACT), que agradeceu ao vereador Edvaldo Lima dos Santos pela 

iniciativa e discorreu, brevemente, sobre a história do Centro de 

Abastecimento e mencionou algumas dificuldades enfrentadas pelos 

comerciantes do local ao destacar que o poder público municipal 

permitia o sucateamento do referido entreposto. Salientou que 

diversos segmentos sociais necessitavam da manutenção do Centro 

de Abastecimento e relatou sobre a omissão do Governo Municipal 

em relação ao entreposto mencionado. Externou que os 

comerciantes do Centro de Abastecimento jamais tiveram a 

possibilidade de declarar suas insatisfações e demandas nesta Casa. 

Enunciou que o referido entreposto comercial necessitava de 

melhorias e declarou que os trabalhadores que atuavam no local 

precisavam de um ambiente digno para exercer suas atividades. 

Comentou que o Poder Executivo deveria assegurar o debate e o 

diálogo com os comerciantes do Centro de Abastecimento a fim de 
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encontrar soluções viáveis e convidou os parlamentares deste 

Legislativo a visitarem o local. Por fim, ressaltou que o entreposto 

comercial supracitado necessitava de revitalização e, mais uma vez, 

conclamou os vereadores desta Casa para contribuírem com a causa 

defendida pelos comerciantes. Logo após, o vereador Edvaldo Lima 

dos Santos registrou a presença do Sr. Celso Lima, representante do 

Deputado Estadual José de Arimateia, neste Plenário. Logo após, 

concedeu-se oportunidade de discurso ao Vereador José Carneiro 

Rocha¸ que congratulou o edil que propôs a presente Audiência 

Pública e declarou que o Centro de Abastecimento foi construído há 

quarenta e cinco anos e salientou que era necessário debater se o 

referido entreposto comercial, em sua estrutura atual, comportava o 

número de pessoas que o frequentavam diariamente. Externou que o 

Governo Municipal se preocupava em encontrar um lugar adequado 

para a construção da CEASA e comentou sobre a necessidade de 

planejar a longo prazo para evitar problemas futuros e limitantes. 

Exteriorizou que o Poder Executivo Municipal vislumbrava o futuro 

e comentou acerca da possibilidade de instalação da CEASA no 

distrito de Humildes. Afirmou que não era contra, mas não via a 

construção com “bons olhos” tendo em vista que, outrora, outros 

conflitos foram gerados em meio à decisão de onde uma empresa 

seria instalada. Destacou que, apesar de ser da base governista, não 

poderia ser omisso a algumas questões e que o Governo Municipal 

deveria debater as possibilidades e avaliá-las. Externou que Feira de 

Santana se desenvolvia continuamente e conclamou o Prefeito 

Municipal para não esquecer as possibilidades vindouras. Destacou 

que os comerciantes do Centro de Abastecimento deveriam levar em 

consideração o fato de a Prefeitura Municipal se preocupar em 

viabilizar melhorias à população e salientou que toda mudança 

causava impactos, mas era necessário considerar que Feira de 

Santana não tinha mais condições de manter um entreposto 

comercial que não supria mais as demandas municipais. Por fim, 
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mencionou o que ocorreu com o Feiraguay. Cabe registrar que, 

oportunamente, o Vereador Edvaldo Lima dos Santos convidou os 

parlamentares Luiz Ferreira Dias e Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira para compor a Mesa desta Audiência. Logo após, o vereador 

Edvaldo Lima dos Santos agradeceu ao orador à tribuna pela 

participação. Logo após, franqueou-se a palavra ao Sr. Ivanelson da 

Costa Silva, Vice-Presidente da Associação dos Comerciantes e 

Trabalhadores do Centro de Abastecimento de Feira de Santana 

(ACT), que agradeceu por estar nesta Casa e destacou que o Centro 

de Abastecimento foi construído há quarenta e cinco anos. Discorreu 

sobre a sua trajetória de luta e trabalho no referido entreposto 

comercial e expôs que o Centro de Abastecimento era oriundo do 

Mercado de Artes. Destacou que o Centro de Abastecimento era 

responsável por fornecer frutas e verduras para este município e 

localidades vizinhas, onde mais de quatro mil pessoas atuavam e 

pessoas o frequentavam diariamente. Discorreu sobre a importância 

do entreposto comercial supracitado para toda a população feirense e 

teceu críticas à atual gestão pública municipal pelo abandono que 

esta destinou ao Centro de Abastecimento. Expôs que, comumente, a 

associação mencionada encaminhava Ofícios à Prefeitura Municipal 

a fim de que demandas pudessem ser atendidas, no entanto, não 

havia respostas. Externou que o Centro de Abastecimento era um 

bem necessário ao povo feirense e discorreu sobre a rotina árdua de 

trabalho de muitos comerciantes que atuavam no local. Indagou o 

motivo pelo qual o Prefeito Municipal não se reuniu com 

comerciantes a fim de discutir as demandas e ouvir os pleitos da 

categoria e externou que todo e qualquer projeto referente ao Centro 

de Abastecimento deveria levar em consideração as demandas reais. 

Disse que ficava indignado com as ações da gestão pública 

municipal e relatou que era possível assegurar a permanência do 

Centro de Abastecimento no local atual porque os comerciantes 

desejavam apenas garantir o sustento de suas famílias. Ao finalizar, 
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mencionou trechos bíblicos. Posteriormente, o vereador Edvaldo 

Lima dos Santos questionou aos comerciantes se eles faziam ideia 

do quanto beneficiavam este município e relatou que o Governo 

Municipal negligenciava o povo. Registrou, ainda, que os 

vereadores desta Casa sempre estariam ao lado dos comerciantes. 

Oportunamente, o edil José Carneiro Rocha disse que havia apenas 

um protocolo assinado. Em resposta, o edil Edvaldo Lima dos 

Santos destacou que não apoiava as ações do Governo Municipal. 

Registrou, logo após, a presença do parlamentar Silvio de Oliveira 

Dias e informou que cederia tempo de pronunciamento para 

assegurar a fala dos comerciantes que se encontravam neste 

Plenário. Sendo assim, franqueou-se a palavra ao Vereador Luiz 

Ferreira Dias, que disse que estava triste com a situação enfrentada 

pelos vendedores ambulantes do Shopping Popular e registrou que 

sempre lutou pelos profissionais da categoria apesar das 

dificuldades. Salientou que, na atual legislatura, grande parte dos 

vereadores estava do lado dos comerciantes, vendedores ambulantes 

e habitantes da zona rural. Salientou que, em meio à pandemia, o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho não viabilizou auxílio 

financeiro aos vendedores ambulantes e destacou que a gestão 

pública municipal deveria se reunir com os comerciantes do Centro 

de Abastecimento a fim de ouvir os pleitos e as demandas dos 

trabalhadores. Mencionou que alguns distritos deste município eram 

negligenciados e que não era certo viabilizar a CEASA no distrito de 

Humildes tendo em vista que, na localidade, grandes empresas 

estavam instaladas. Discorreu sobre a sua trajetória de vida e 

salientou que lutava, todos os dias, pelos direitos da população 

feirense. Por fim, disse que apoiava a causa dos comerciantes. 

Oportunamente, o vereador Edvaldo Lima dos Santos disse que era 

necessário lutar a favor da população feirense. Na sequência, a 

parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira congratulou o 

edil Edvaldo Lima dos Santos pela iniciativa e destacou que os 
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vereadores se encontravam nesta Casa para lutar pelos direitos da 

população. Enunciou que os vereadores tinham a obrigação de 

avaliar tudo que se relacionava ao povo. Salientou que, em questões 

sociais, era apartidária e destacou que se fazia necessário prezar pelo 

diálogo. Salientou que sempre estaria ao lado da população feirense 

e enunciou que esta Casa estava aberta ao povo. Por fim, disse que 

os comerciantes presentes poderiam contar consigo. Logo após, 

concedeu-se oportunidade de pronunciamento ao Sr. João Zito 

Borges da Silva que, na oportunidade, destacou que os 

comerciantes do Centro de Abastecimento não se preocupavam com 

a construção da CEASA, pois esperavam pelo desenvolvimento 

feirense e pela geração de novos empregos, entretanto, 

preocupavam-se em como seria feita a reforma do referido 

entreposto comercial. Relatou que sempre declarou que a CEASA 

não deveria ser feita em Humildes, pois este distrito deveria ser 

emancipado, e havia outras localidades nas quais seria possível 

construir a CEASA. Disse que o Prefeito Municipal, através das 

secretárias, deveria convidar os comerciantes para uma reunião a fim 

de apresentar o projeto de construção da CEASA e dialogar sobre 

ele. Em seguida, o vereador Edvaldo Lima dos Santos repudiou o 

Governo Municipal porque não havia um representante deste nesta 

Audiência Pública. Registrou que os comerciantes não poderiam 

esperar muito da gestão pública municipal, pois esta não priorizava a 

população feirense. Enalteceu, ainda, a gestão do Presidente desta 

Casa, edil Fernando Dantas Torres. Logo após, franqueou-se a 

palavra ao vereador Silvio de Oliveira Dias, que, na oportunidade, 

saudou os presentes e destacou que o tema debatido nesta Audiência 

Pública era de extrema importância, pois, mais uma vez, a Prefeitura 

Municipal vislumbrava mudanças sem dialogar com a população. 

Indagou o motivo pelo qual a Prefeitura Municipal agia contra os 

interesses do povo e destacou que os feirenses deveriam ter cuidado 

com os discursos eloquentes e mencionou as problemáticas relativas 
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ao Shopping Popular. Teceu crítica às ações do Poder Executivo e 

comentou que havia muitos motivos para a população expor suas 

insatisfações com o Governo Municipal. Mencionou que a Prefeitura 

Municipal cedeu um terreno para a iniciativa privada quando, 

anteriormente, uma unidade de pronto atendimento seria construída 

no local. Disse, ainda, que a fiscalização que ocorria na cidade era 

um prenúncio das ações do Governo Municipal e conclamou os 

trabalhadores e comerciantes do Centro de Abastecimento para se 

atentarem ao modo como a Prefeitura Municipal atuava neste 

município. Enunciou que alguns vereadores não priorizavam o povo 

quando este assegurava votos. Por fim, registrou que os 

comerciantes poderiam contar consigo, pois lutaria para assegurar os 

direitos do povo feirense. Oportunamente, o edil Edvaldo Lima dos 

Santos mencionou a aprovação do Projeto de Lei nº167/2021, de sua 

autoria, ao dizer que a Prefeitura Municipal tentou impedi-la 

judicialmente. Logo após, concedeu-se oportunidade de 

pronunciamento ao Sr. Josimar Medeiros que mencionou as 

audiências públicas que, anos antes, trataram sobre a requalificação 

e a segurança no Centro de Abastecimento. Destacou que nenhum 

vereador que esteve presente naquelas lutou para assegurar direitos 

aos comerciantes do referido entreposto comercial e conclamou os 

vereadores da atual legislatura para lutar pelos direitos das pessoas 

que atuavam no local. Salientou que não defendia o Governo 

Municipal, muito pelo o Shopping Popular ao destacar que todas as 

situações enfrentadas pelo povo feirense perpassavam por este 

Parlamento. Mencionou que havia apenas seis vereadores presentes 

nesta Audiência Pública quando os vinte e um deveriam estar 

presentes neste Parlamento e destacou que os comerciantes 

idealizavam a possibilidade de uma parceria público-privada para 

assegurar melhorias ao Centro de Abastecimento de Feira de 

Santana. Por fim, salientou esperar pelo apoio dos vereadores desta 

Casa. Em seguida, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira 
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assumiu o comando da Mesa e franqueou a palavra ao vereador 

Edvaldo Lima dos Santos, que reiterou que o Governo Municipal 

não tinha representantes nesta Audiência Pública a fim de expor 

pontos referentes ao projeto de construção da CEASA neste 

Parlamento. Registrou que os comerciantes do Centro de 

Abastecimento poderiam contar com seu apoio e externou que 

ingressou com ações no Ministério Público para tentar impedir as 

ações do Governo Municipal. Mencionou, mais uma vez, o Projeto 

de Lei nº 167/2021, de sua autoria, que visava a suspensão da 

parceria público-privada entre a Prefeitura Municipal e a 

concessionária do Shopping Popular. Destacou que a presente 

Audiência Pública visava assegurar direitos aos comerciantes do 

Centro de Abastecimento, bem como apresentar as demandas da 

categoria. Por fim, disse que os comerciantes presentes poderiam 

contar consigo e salientou que estava nesta Casa para representar o 

povo. Vale registrar que o vereador Fernando Dantas Torres também 

esteve presente nesta Audiência Pública e, em seguida, o edil 

Edvaldo Lima dos Santos assumiu o comando da Mesa. 

Posteriormente, franqueou-se a palavra ao edil Ronaldo Almeida 

Caribé, que solidarizou-se com os comerciantes que atuavam no 

Centro de Abastecimento e salientou que a situação enfrentada por 

estes causava tristeza. Externou que era necessário planejamento e 

levar em consideração os diversos argumentos e ideias da 

população. Destacou que o Prefeito Municipal deveria dialogar com 

os comerciantes e externou que esteve no referido entreposto 

comercial e, de fato, este necessitava de revitalização. Comentou 

que os vereadores da base governista deveria propiciar o diálogo e 

salientou que atuava, sobretudo, com ações e buscava assegurar os 

direitos do povo. Por fim, destacou que os comerciantes poderiam 

contar consigo. Logo após, concedeu-se oportunidade de discurso ao 

edil Fernando Dantas Torres, que destacou que a situação debatida 

nesta Audiência Pública gerou atritos nesta Casa e que o Prefeito 
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Municipal, em entrevista, informou que a construção da CEASA não 

perpassava por uma parceria público-privada, o que não gerava 

envolvimento dos parlamentares na situação. Salientou que o fato 

lhe gerou estranheza, pois um grande empreendimento, que afetaria 

atacadistas do Centro de Abastecimento, não poderia ser viabilizado 

sem haver debates e discussões. Disse que muitos que se 

pronunciavam acerca do Shopping Popular teciam comentários 

críticos ao empresário Elias Tergilene, entretanto, esqueciam que a 

Prefeitura Municipal era a maior envolvida na situação. Reiterou que 

grandes projetos municipais deveriam ser debatidos, sobretudo, com 

os envolvidos e relatou que a gestão pública municipal geraria 

prejuízos aos comerciantes do Centro de Abastecimento se não 

dialogasse com estes. Destacou que preocupou-se com o fato de a 

Prefeitura Municipal planejar a construção da CEASA, no entanto, 

pensou que a proposta seria apreciada nesta Casa, mas foi 

surpreendido quando o Poder Executivo declarou que não havia 

parceria público-privada. Teceu críticas à administração pública 

municipal e mencionou as promessas de campanha do Prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho, tal como a construção do Hospital 

Municipal de Feira de Santana, que não estava previsto no 

orçamento. Ao concluir seu pronunciamento, disse que se 

preocupava com os comerciantes do Centro de Abastecimento 

porque o fato de o projeto não tramitar nesta Casa era motivo para 

vislumbrar problemas iminentes. Oportunamente, o vereador 

Edvaldo Lima dos Santos reiterou que convidou representantes do 

Governo Municipal para participarem desta Audiência Pública, no 

entanto, ninguém se fez presente. Logo após, o edil Fernando Dantas 

Torres declarou que a Prefeitura Municipal tinha por objetivo 

colocar a população feirense contra os parlamentares deste 

Legislativo. Em seguida, o edil Edvaldo Lima dos Santos, franqueou 

a palavra às pessoas que se encontravam na galeria desta Casa, 

oportunidade na qual o debate da presente Audiência Pública teve 
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continuidade, questões foram apresentadas e dúvidas dirimidas. 

Logo após, houve um momento de oração e louvor a Deus e, nada 

mais havendo por tratar, a presente Audiência foi encerrada às 

dezesseis horas e trinta e um minutos. Para constar, eu, Dayana 

Jones Nascimento de Jesus Fontes, Redatora de Debates, lavrei esta 

Ata, que segue assinada. 


