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Ata da 1ª Audiência Pública da 

Comissão Permanente de Saúde 

Assistência Social e Desporto 

da Câmara Municipal de Feira 

de Santana, referente à 1ª Etapa, 

do 3º Período, da 18ª 

Legislatura, realizada no dia 27 

de junho de 2019.   

 

 

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e 

dezenove, às nove horas e vinte minutos, no Plenário da Câmara de 

Vereadores de Feira de Santana, situada à rua Visconde do Rio 

Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se Audiência 

Pública da Comissão Permanente de Saúde Assistência Social e 

Desporto deste Legislativo, referente à primeira Etapa, do terceiro 

Período, da décima oitava Legislatura, convocada por intermédio do 

ofício de autoria da mencionada comissão composta dos vereadores 

José Marques de Messias - Presidente; Luiz Ferreira Dias - Vice-

Presidente e Aldney Bastos – Membro, com o objetivo de debater 

“os resultados das Pré-Conferencias Municipais de Assistência 

Social”. Na forma regimental, o Presidente da Comissão de Saúde e 

Desporto, parlamentar José Marques de Messias, declarou instalada 

a presente audiência e convidou o Presidente desta Casa, vereador 

José Carneiro Rocha, para conduzir a Mesa diretiva desta Audiência, 

na qual também compareceram os vereadores Roberto Tourinho, 

Luiz Ferreira Dais, Aldney Bastos. Em seguida, convidou as 

autoridades para formar a Mesa desta Audiência que foi composta 

pelas seguintes pessoas: excelentíssimo senhor José Carneiro Rocha, 

Presidente desta Casa Legislativa; senhor Pedro Américo, chefe de 
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Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, nesta 

audiência Pública representando o secretário Pablo Roberto 

Gonçalves e o prefeito municipal de Feira de Santana, 

excelentíssimo senhor Colbert Martins da Silva e a senhora Ângela 

Maria de Oliveira Pérsico, presidente do conselho Municipal de 

Assistência Social. Em seguida, o Presidente convidou diversas 

pessoas para compor para o Plenário desta Audiência cujos nomes 

serão listados nos anais do Cerimonial da Casa da Cidadania.  

Prosseguindo, o Presidente leu correspondência do vereador 

Cadmiel Mascarenhas Pereira justificando ausência nesta Audiência. 

Em seguida o Presidente, vereador José Carneiro Rocha, concedeu a 

palavra ao senhor Pedro Américo Lopes, que após saudações disse 

que esta Casa é o espaço de reverberar as discussões das pré-

conferências municipais de assistência social. Acrescentou que os 

resultados foram fruto de intensas discussões que visam melhor o 

atendimento a população feirense que necessitar de atendimento 

social. Destacou a descentralização das ações e a informatização dos 

procedimentos de atendimento. Enfatizou que o atendimento do 

serviço social envolve diversos atores tais como Ministério Público, 

igrejas, ONGs. Frisou que o papel da secretaria de Desenvolvimento 

Social é fomentar diuturnamente as ações e identificar as demandas 

que a população necessita que muitas vezes de atendimento de áreas 

de Habitação, Social. Enfatizou que tem muito a aprender com a 

assistência social e deseja somar com a equipe em nome do 

secretário Pablo Roberto e do prefeito municipal Colbert Martins da 

Silva. Em seguida, foi facultada a palavra a senhora Ângela 

Pérsico, disse que sente-se a vontade em está na Casa, mas ressente-

se da ausência dos demais parlamentares. Antecipou que a XII 

Conferência Municipal de Assistência será realizada no dia 23 de 

julho próximo, na Fundação Senhor dos Passos. Frisou o empenho 

do ex-secretário municipal de Desenvolvimento Social, Ildes 

Ferreira, e o agradecimento póstumo. Ressaltou que Feira de 
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Santana foi um dos poucos municípios que realizaram pre-

conferências municipais de assistência social. Lembrou a legislação 

social é muito jovem e tem muito o que ser aperfeiçoada. Observou 

que a assistência social independe de cor partidária e a equipe estará 

sempre disponível para realizar dignamente o trabalho cobrando 

muito dos governos. Em seguida apresentou um vídeo em 

homenagem ao saudoso secretário de Desenvolvimento Social, Ildes 

Ferreira de Oliveira. Demonstrou gráficos de frequência dos CRAS 

informando que cinquenta por cento frequentam os equipamentos há 

mais de oito anos. Esclareceu que mesmo as demandas que não são 

prestadas pelos equipamentos elas são encaminhadas para que 

tenham solução de continuidade. Revelou que quarenta e cinco por 

cento das famílias que buscam atendimento tem a percepção de 

melhoria de vida. Frisou que há também relatos de fortalecimentos 

de vínculos familiares e mudanças de renda. Logo após ressaltou 

que a assistência social oferta diversos serviços dentre eles, oficinas 

e serviços, o Bolsa Família, o Cadúnico e NIS. Defendeu que os 

equipamentos devem ser instalados em locais de demanda. Afirmou 

que a maioria dos equipamentos estão instalados em imóveis 

inadequados. Propôs a padronização da arquitetura dos CRAS. 

Revelou que apenas os distritos de Humildes e de Maria Quitéria 

possuem CRAS porque a comunidade cobrou com veemência. 

Revelou que a maioria dos CRAS operam com equipes insuficientes 

para a demanda recorrente. Atentou que cinquenta por cento das 

pessoas que procuram os CRAS afirmaram o atendimento tem 

cobertura insuficiente. Ressentiu-se de não haver articulação com as 

demais áreas sociais da Prefeitura Municipal. Destacou os avanços 

admirativos com a desvinculação da Assistência Social das 

secretarias de Habitação e Saúde, a LOAS, Política de Seguridade 

Social, SUAS, acesso aos programas sociais, a criação de quinze 

CRAS, a aprovação da Lei Municipal do SUAS, capacitação 

profissional e o fortalecimento do serviço de vigilância 
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socioassistencial. Reclamou dos atrasos nos repasses de verbas por 

parte do governo do Estado. O Presidente testemunhou a redução 

dos repasses para a execução dos programas. Na sequência, o 

Presidente concedeu a palavra ao vereador Luiz Ferreira Dias que 

os problemas da saúde de Feira de Santana deveriam ter mais 

atenção dos governantes. Afirmou que os postos médicos e as UPAs 

não estão atendendo dignamente os habitantes. Defendeu um 

diálogo para a solução dos problemas. Em seguida, o Presidente 

franqueou a palavra ao parlamentar Roberto Tourinho após 

saudar os presentes ressaltou a importância dos profissionais que 

buscam a valorização da vida. Disse estar preocupado com os 

problemas decorrentes dos residenciais do programa habitacional 

Minha Casa Minha Vida. Pois, os moradores não estão tendo acesso 

aos equipamentos públicos e serviços de e-comerce por não ter o 

CEP, o Uber, a pizza por negarem-se a trafegar em locais de extrema 

violência. Defendeu o resgate da dignidade dos moradores e o 

desenvolvimento de políticas para resolver tais problemas acima 

relatados. Prosseguindo, o Presidente cedeu a palavra a senhora 

Cacilda Miranda, destacou a importância da assistência as pessoas 

idosas com o objetivo de regatar dignamente uma velhice respeitosa, 

participativa e inclusiva. Ressaltou o acesso ao BPC e demais 

direitos dos marcos legislativos voltados aos idosos. Enalteceu o 

trabalho de todos que atuam em defesa dos direitos dos idosos de 

Feira de Santana. Em seguida, o Presidente concedeu a palavra ao 

senhor Carlos Lacerda destacou a importância do trabalho 

desenvolvido pelo saudoso secretário Ildes Ferreira. Em seguida, 

destacou que o governo municipal está construído com 

acessibilidade. Informou que o secretario Pablo Roberto 

disponibilizará um veículo para cada CRAS. Reconheceu que a 

demora de repasse de verbas por parte dos governos estadual e 

federal estão prejudicando o desenvolvimento de políticas de 

assistência social. Na sequência, facultou a palavra a senhora 
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Telma Carneiro, destacou que apesar dos dispositivos legais, os 

idosos ainda não tem prioridade. Denunciou os descasos dos 

governos estaduais e municipais para com os idosos. Revelou que a 

Associação Cristã Feminina atende trinta idosos acamados com 

diversos tipos de doenças. Revelou que os governos estadual e 

municipal deram um calote de cinco meses em 2018. Adicionou que 

as instituições feirenses que atendem idosos recebem mensalmente 

em média R$ 5 mil para atender cerca de trinta idosos. Logo após, a 

vereadora Aldney Bastos defendeu melhor remuneração para os 

assistentes sociais. Revelou que foi a professora Cristina Casais 

lutou e conseguiu trazer o programa Minha Casa Minha Vida para 

Feira de Santana. Defendeu que o direito dos idosos deve ser 

respeitado. Denunciou que o tráfico tomou conta dos residenciais 

Minha Casa Minha Vida. Em seguida, a senhora Betânia disse 

sentir a falta dos vereadores. Pois eles, recebem o salário do povo 

para está nesta Casa. Defendeu melhorias nos passeios e calçadas de 

Feira de Santana. Defendeu que a iniciativa seja incluída no novo 

plano diretor. Afirmou que o cadeirante não tem livre acesso em 

Feira de Santana. Defendeu a integração da oferta de assistência 

social. O Presidente esclareceu que os vereadores da Comissão que 

provocou a Audiência Púbica estão presentes e os demais vereadores 

não tem a necessidade de estarem presentes. Prosseguindo, o senhor 

Manoel Teles Ferreira, destacou a importância do programa Bolsa 

Família. O senhor Vivaldo França destacou a evolução da cidade 

de Feira de Santana. Disse que as vezes as pessoas confundem 

quantidade com qualidade e destacou que o vereador Roberto 

Tourinho bem representou este Parlamento. Revelou as pessoas 

lembram de Feira de Santana pela violência, mas também pelos 

condomínios Minha Casa Minha Vida. Defendeu o controle social 

através da participação direta dos cidadãos principalmente na 

elaboração dos orçamentos públicos. Em seguida a Sra. Vera Lúcia 

Torres congratulou-se com todos que promoveram e que 
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compareceram a esta audiência, que considera da maior relevância. 

Prosseguindo, a Sra. Soneide Rios, na condição de Assistente Social, 

esclareceu que sozinhos não conseguiriam alcançar as conquistas 

necessárias, razão pela qual agradeceu a todos que se empenham na 

luta pela assistência social e lamentou a perda do Secretário Ildes 

Ferreira. Em seguida a Sra. Cibele Alves, Coordenadora do CRAS, 

discorreu de modo breve sobre a importância do trabalho realizado, 

solicitando uma salva de palmas a todos que se dedicam de modo 

tão comprometido às causas sociais. Dando prosseguimento, para 

considerações finais, a palavra foi concedida ao Sr. Pedro Américo 

Lopes, Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, seguido da Sra. Ângela Maria de Oliveira 

Pérsico, Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, 

que responderam pontualmente os questionamentos formulados. 

Nada mais havendo por tratar, o Presidente, vereador José Carneiro 

Rocha, agradeceu a presença das autoridades presentes ou 

representadas, imprensa e a todos, e encerrou a presente reunião. 

Para constar, eu, José Joaquim de Oliveira Neto, Técnico 

Legislativo, a disposição do Setor de Redação e Atas lavrei a 

presente que segue assinada pelos membros da Comissão, demais 

autoridades e público presente.   

 

 

 

 

 

 

 


