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Feira de Santana, 16 de fevereiro de 2021 
 
 
 

Requerimento nº 031/2021 
 
 
 
Excelentíssimo Senhor Fernando Dantas Torres 
Presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana 
 
 
Assunto: Pedido de esclarecimento sobre a proposição de espaço para          
feirantes da rua Marechal Deodoro e entorno da praça Bernardino Bahia, em            
face do Projeto Novo Centro. 
 
 
O Vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais, requer na             
forma regimental que a direção desta Casa Legislativa faça encaminhar ao Sr.            
Joedilson Machado de Freitas, Secretário de Trabalho, Turismo e         
Desenvolvimento Econômico, com cópia para o Excelentíssimo Senhor Prefeito         
Municipal, Colbert Martins da Silva Filho, requerimento para que sejam          
prestados esclarecimentos sobre a proposição de espaço para feirantes da rua           
Marechal Deodoro e do entorno da praça Bernardino Bahia, considerando a           
execução do Projeto Novo Centro. 
 
O chamado “Projeto Novo Centro”, iniciativa do governo municipal para          
“requalificação” do centro urbano de Feira de Santana, desde 2020 tem           
impactado várias ruas centrais do município. Mais que isso, segundo          
informações veiculadas no próprio site da Prefeitura Municipal, tal projeto tem           
previsão de “uma área de abordagem que abrange um polígono estimado em            
98 hectares” do centro da cidade. Evidentemente, além de transtornos          
imediatos, esse processo implica em modificações duradouras que podem ter          
consequências graves sobre centenas ou milhares de pessoas se não houver a            
adequada escuta das demandas sociais por parte do poder público municipal.           
Uma dessas situações é aquela que envolve o comércio popular de rua,            
atividade tradicional feirense e patrimônio cultural do município. 

GABINETE DO VEREADOR JHONATAS MONTEIRO - PSOL 
Rua Intendente Rui, nº 155.A, Sala 205, Feira de Santana - BA, CEP: 44001-168 
Telefone: (75) 3321-8729 | E-mail: jhonatasmonteiro@feiradesantana.ba.leg.br 



 

 
Feirantes, camelôs e ambulantes em atividade no centro da cidade relatam           
que, ao longo do ano de 2020, funcionários da Secretaria de Trabalho, Turismo             
e Desenvolvimento Econômico (STTDEC) estiveram na rua Marechal Deodoro         
colhendo informações dessas trabalhadoras e trabalhadores daquela área, sem         
apresentar justificativa oficial para tal. Em novembro do mesmo ano, outros           
funcionários desta Secretaria, da Guarda Civil Municipal e dos Bombeiros Civis,           
retornaram ao local para informar que eles seriam retirados da localidade até o             
dia 25 de novembro.  
 
Em face de tais ameaças, as trabalhadoras e trabalhadores do local iniciaram            
um processo de mobilização, bem como uma campanha para a garantia do seu             
direito ao trabalho e manutenção de suas atividades comerciais populares.          
Ainda assim, vivenciam de forma cotidiana a incerteza da sua permanência no            
local e temem novas tentativas de remoção por parte da Prefeitura Municipal.  
 
Ademais, em especial, feirantes que atuam tanto na Marechal quanto no           
entorno da Praça Bernardino Bahia relatam recentes situações de assédio          
moral por parte de funcionários supostamente ligados à Prefeitura Municipal,          
que afirmam que trabalhadoras e trabalhadores do comércio popular de rua           
desses dois locais serão alvo de remoção no próximo dia 20. 
 
Considerando a situação de insegurança vivenciada pelos citados        
trabalhadores e trabalhadoras do centro da cidade, bem como a carência de            
qualquer comunicado oficial que esclareça a população feirense a respeito das           
medidas adotadas pela referida Secretaria - Em específico sobre as          
providências a serem adotadas no sentido do amparo ao conjunto de           
trabalhadoras e trabalhadores do comércio popular de rua - é que           
questionamos: 
 
 

1) Considerando a execução do Projeto Novo Centro,       
qual é a proposta do governo municipal de        
garantia de espaço para o comércio popular de rua         
praticado por trabalhadoras e trabalhadores     
atualmente em atividade na rua Marechal Deodoro       
e entorno da praça Bernardino Bahia,      
especialmente feirantes? 
 

2) Caso a proposta envolva alguma forma de       
remoção, qual é a alternativa de alocação e/ou        
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trabalho e renda planejada para as referidas       
trabalhadoras e trabalhadores? 

 
Certo de contar com sua colaboração, antecipadamente agradeço as         
informações disponibilizadas.  
 
 
 
 

Jhonatas Monteiro 
Vereador 
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