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Ata da 2ª Audiência Pública da 

Comissão de Educação e 

Cultura da Câmara Municipal 

de Feira de Santana, referente à 

1ª Etapa, do 3º Período, da 18ª 

Legislatura, realizada no dia 06 

de junho de 2019.   

 

 

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, 

às nove horas e quarenta minutos, 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 segunda Audiência 

Pública da Comissão Permanente de Educação e Cultura deste 

Legislativo, referente à primeira Etapa, do terceiro Período, da 

décima oitava Legislatura, atendendo ao ofício de autoria da 

mencionada comissão, composta pelos vereadores Eremita Mota de 

Araújo (Presidente), José Menezes Santa Rosa (Vice-Presidente) e 

João dos Santos (Membro), com o objetivo de discutir a atual 

situação da Fundação de Apoio ao Menor de Feira de Santana – 

FAMFS. Na forma regimental, o Presidente desta Casa, vereador 

José Carneiro Rocha, declarou instalada a presente Audiência, na 

qual compareceram os vereadores Edvaldo Lima dos Santos e José 

Carneiro Rocha. Em seguida, o Presidente desta Casa convidou as 

autoridades para compor a Mesa desta Audiência: Sr. Josenilson 

Conceição dias, Presidente da FAMFS; Sr. Wagner Ismael Silva, 

Vice-Presidente da FAMFS, Sr.ª Midiã Leite dos Santos, contadora 

da FAMFS e Sr. Antonio Lopes Ribeiro, Ex-Presidente da FAMFS. 
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Em seguida, o Presidente desta Casa concedeu a palavra durante 

quinze minutos às seguintes autoridades e representantes inscritos: 

Vereador Edvaldo Lima dos Santos, que discursou acerca do papel 

fundamental que a FAMFS vem desempenhando ao longo dos anos, 

na cidade de Feira de Santana, contribuindo para a melhoria de vida 

de muitas crianças. Salientou que a referida Instituição dispõe de 

várias fábricas, produzindo milhões de produtos, para o Brasil e para 

o mundo. Relatou ainda que a FAMFS teve a honra de representar o 

Brasil pelo mundo a fora, contudo, a FAMFS ficou de fora da lista 

de Instituições que teriam seus convênios renovados, parando suas 

atividades e deixando de atender a milhares de crianças. O Vereador 

disse ainda que a FAMFS está abandonada e que é preciso haver 

uma atenção do Governo do Estado, no sentido de reverter essa 

situação, para que a FAMFS volte a trabalhar com todo vigor. Na 

sequência, foi exibido um vídeo sobre a história da FAMFS e, logo 

após, foi franqueada a palavra ao Sr. Antonio Lopes Ribeiro, Ex-

Presidente da FAMFS, o qual saudou a todos e discorreu sobre os 

feitos da FAMFS, durante os vários anos de existência e relatou que 

mesmo a referida Instituição estando adimplente, seus convênios 

não foram renovados. Disse ainda que houve um grande equívoco 

com uma acusação de que a FAMFS havia desviado 10 milhões de 

reais, mas que tudo foi provado, mesmo que com muita dificuldade, 

além de outras denúncias equivocadas que ocorreram e que não 

passaram de falta de análise adequada dos documentos e convênios 

firmados. Falou também que a FAMFS teve suas contas reprovadas 

pelo Tribunal de Contas do Estado, o qual requereu a devolução de 4 

milhões e 100 mil reais, mas que o referido tribunal não levou em 

conta as centenas de crianças que foram atendidas, bem como os 

funcionários que trabalharam e foram remunerados e que toda essa 

situação acabou prejudicando a FAMFS. Na sequência, foi 

franqueada a palavra a Sr.ª Midiã Leite dos Santos que após saudar a 

todos, disse que a FAMFS tem uma história que marcou e asseverou 
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a fala do Sr. Antonio Lopes Ribeiro, dizendo que o mesmo é um 

homem que lutou muito pela FAMFS, que poderia ter sido um 

Deputado Federal e que se isso tivesse ocorrido ele estaria lutando 

pela FAMFS. Discorreu sobre o trabalho que a Fundação sempre foi 

pautado pela responsabilidade e pediu a Deus que levante homens 

que lutem pela FAMFS. Registrou também que a FAMFS existe e 

que é preciso que a cidade a enxergue. Prosseguindo, fez uso da 

palavra o Sr. Wagner Ismael Silva, Vice-Presidente da FAMFS, 

relatou que ele já foi menor infrator e que hoje se sente feliz em ver 

a Casa da Cidadania cheia de pessoas que deram certo, graças ao 

trabalho da FAMFS. Ainda de posse da palavra, o Vice-Presidente 

da relembrou de como era a Fundação anos atrás, quando ele mesmo 

foi acolhido e teve sua história mudada. Em seguida, o Sr. Wagner 

Ismael Silva citou fatos do seu passado e ressaltou que o amor muda 

as pessoas e, por isso, hoje convive em sociedade. Destacou que 

Feira de Santana precisa de outras FAMFS e de pessoas com amor, 

dispostas a ajudar o próximo. Logo após, a palavra foi franqueada ao 

edil Edvaldo Lima dos Santos, o qual solicitou ao Presidentes desta 

Casa para que, após esta Audiência Pública, seja encaminhado um 

documento ao Prefeito desta cidade, ao Governador do Estado da 

Bahia e ao Presidente do Brasil, para que estes auxiliem no retorno 

da FAMFS. Questionou se o Sr. Antônio Lopes Ribeiro ainda estaria 

vivendo normalmente em sociedade se tivesse ocorrido corrupção 

por parte dele. Na sequência, o senhor Átila Leite Lima saudou os 

presentes e, em seguida, disse que ao longo de sua vida foi 

alcançado por um projeto social. Citou artigos da Constituição 

Federal e ressaltou que, aos quinze anos de idade, começou a 

trabalhar com o apoio da FAMFS. Destacou que, na referida 

oportunidade, teve a possibilidade de aprender sobre muitas coisas, 

relatando fatos do seu percurso educacional e profissional. Ao 

concluir sua fala, disse que, assim como um dia sonhou com outras 

oportunidades, espera que as crianças sentadas na galeria desta Casa 
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também possam vivenciar outro tipo de realidade. Em seguida, o 

Presidente deste Legislativo agradeceu a presença de todos e, nada 

mais havendo, declarou encerrada a presente Audiência Pública. 

Para constar, eu, Manoel Oliveira de Jesus, Redator de Debates 

desta Casa, lavrei a presente Ata que segue assinada pelo Presidente 

desta Casa e demais autoridades.   


