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Ata da 4ª Audiência Pública da 

Comissão de Educação e 

Cultura da Câmara Municipal 

de Feira de Santana, referente à 

2ª Etapa, do 3º Período, da 18ª 

Legislatura, realizada no dia 05 

de setembro de 2019.   

 

 

Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e 

dezenove, às nove horas e cinquenta e cinco 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 a 

quarta Audiência Pública da Comissão Permanente de Educação e 

Cultura deste Legislativo, referente à segunda Etapa, do terceiro 

Período, da décima oitava Legislatura, convocada por intermédio de 

ofício de autoria da mencionada comissão composta dos vereadores 

Eremita Mota de Araújo - Presidente; José Menezes Santa Rosa - 

Vice-Presidente e João dos Santos – Membro, com o objetivo de 

discutir “a prestação da Educação nos residenciais do Minha Casa 

Minha Vida e suas carências”. Na forma regimental, e na ausência 

da Presidente da referida comissão, vereadora Eremita Mota, o 

primeiro Secretário desta Casa Legislativa, parlamentar Cadmiel 

Mascarenhas Pereira, declarou instalada a presente audiência, na 

qual compareceram os vereadores Roberto Luís da Silva Tourinho, 

Gerusa Maria Bastos Sampaio, Edvaldo Lima, Isaías dos Santos, 

Alberto Nery e Ronaldo Caribe. Em seguida, convidou as 

autoridades para compor a Mesa desta Audiência: senhor Amarildo 

Costa dos Santos, coordenador do Grupo de Análise de 

Empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida, da 
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Secretaria Municipal de Habitação, nesta oportunidade 

representando o secretário municipal de Habitação, Eliziario Ribeiro 

e o prefeito municipal de Feira de Santana, doutor Colbert Martins 

da Silva Filho; senhor Lênio Lins Ribeiro, chefe da Divisão de 

Formações Educacionais da Secretaria Municipal de Educação, 

representando o secretário municipal de Educação, senhor Marcelo 

Neves; senhor José Henrique Martins, advogado especialista  em 

Direito Previdenciário; Adriano Raimundo Cerqueira Costa, 

economista, representando a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos 

e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia e senhora Elanní de 

Jesus Alves, assistente social e presidente da Associação de Lideres 

Representante dos Residenciais Minha Casa Minha Vida. Na 

sequência, o Presidente da Mesa desta Audiência, listou a presença 

dos convidados que assentaram no Plenário cujos nomes estão 

registrados nos anais do Cerimonial desta Casa e esclareceu os 

procedimentos de uso da palavra. Esclareceu que devido a uma 

indisposição, a vereadora Eremita Mota não pode está presente. Em 

seguida, solicitou que a vereadora Gerusa Sampaio lesse ofício de 

autoria do parlamentar José Menezes Santa Rosa, vice-presidente da 

Comissão de Educação e Cultura, justificando a ausência nesta 

Audiência. Prosseguindo, o vereador Cadmiel Pereira, solicitou que 

o vereador Roberto Tourinho procedesse a saudação aos presentes 

neste ato. O parlamentar justificou as ausências da vereadora 

Eremita Mota e do presidente desta Casa, vereador José Carneiro 

Rocha. Em seguida justificou a convocação da presente audiência 

devido a falta de acesso ao serviço de Educação por parte das 

crianças que moram nos residenciais dos conjuntos habitacionais do 

Minha Casa Minha Vida. Ressaltou que as escolas no entorno dos 

empreendimentos não têm vagas para os novos moradores. Destacou 

que nas avenidas Iguatemi e Sergio Carneiro abrigam muitos 

residenciais. Porém, o sonho da casa própria está se transformando 

em campos de refugiados, de expatriados. Pois a maioria dos 
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habitantes perderam os vínculos sociais e não foram acolhidos 

devidamente pelos poderes públicos. Portanto, o local que o 

problema merece ser debatido e tentar buscar soluções é a Casa da 

Cidadania. Prosseguindo, foi facultado o uso da palavra a senhora 

Elanní de Jesus Alves de corroborou com as palavras do vereador 

Roberto Tourinho. Pois, os moradores estão se sentido refugiados de 

guerra. Lamentou a ausência dos demais vereadores. Justificou que a 

criação do Grupo de Lideranças de Residenciais Minha Casa Minha 

Vida visa firmar parcerias juntos com gestores e governantes para 

minimizar os problemas enfrentados pelos moradores dos conjuntos 

habitacionais. Porém, alguns secretários entendem como 

problemáticos. Observou que os líderes são respaldados pelas 

comunidades que representam e merecem respeito. Quanto aos 

imóveis vazios são decorrentes da ausência de serviços públicos 

ofertados pelos poderes públicos. Lembrou que em alguns 

empreendimentos a violência é muito grande. Relatou que há sérios 

problemas nos residenciais e que não estão sendo enfrentados pelos 

governantes. Frisou que os pais gostariam que seus filhos 

desfrutassem das quadras de esportes, andassem despreocupados 

pelos condomínios. Adiantou que o grupo tem o objetivo de buscar 

interlocução com os governantes visando resolver os problemas 

enfrentados. Disse que são quarenta e seis condomínios e que seus 

moradores merecem respeito e desejam que as portas sejam abertas 

para o diálogo. Frisou que de todos os vereadores, o único que 

conhece todos os condomínios é o parlamentar Roberto Tourinho. 

Em seguida, fez uso da palavra o advogado José Henrique 

Martins disse que a seguridade social é ampla e ampara além da 

previdência, a assistência social e a saúde. Destacou que como a sua 

formação foi em escolas e faculdades públicas tem o dever de dar 

retorno à sociedade que custeou os seus estudos. Ressaltou que 

assistencialismo não é benefício e sim prestação de serviço. Porque 

é custeado por impostos. Observou que dá apenas a moradia não é 
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suficiente para as pessoas que tem acesso ao benefício. Ressaltou 

que ninguém escolhe ficar em situação vulnerável. Acrescentou que 

não basta financiar eletrodomésticos. Pois, os moradores necessitam 

também de saúde, educação, saneamento básico. Alertou que ações 

sociais não existem apenas em países pobres e citou dados de 

prestação de serviços no Reino Unido e na França aos 

desempregados. Justificou que os serviços visam dignifica a pessoa 

humana. Pois, caso contrário afloram violências e doenças. Relatou 

que a explosão populacional provoca crises assistenciais. Mas, os 

governos precisam planejar para que as políticas desenvolvidas 

tenham êxito. Agradeceu a oportunidade de expor o seu ponto de 

vista. Prosseguindo, o Presidente da Mesa facultou a palavra ao 

economista Adriano Raimundo Cerqueira Costa, disse que faz parte 

da instituição Habitar do Sertão. Ressaltou que antes do Minha Casa 

Minha Vida lutava assessorando os movimentos de moradia a 

ocupar terrenos e chamar a atenção dos governos. Registou a 

passagem de data natalícia do advogado e mentor Albertino 

Carneiro que completa hoje 85 anos. Criticou que o Minha Casa 

Minha Vida visava prioritariamente a gerar crédito para as 

construtoras. Pois, priorizaram a construção e deixou de fora a 

ampliação e a reforma de imóveis já existentes. Relatou que os 

antigos moradores do Minha Casa Minha Vida tinham vínculos 

sociais e de convivência que foram rompidos. Informou que Feira de 

Santana não pode mais construir unidades da faixa 01 do Minha 

Casa Minha Vida. Mas, o programa destina apenas 1,5% para 

projetos sociais. Relatou que no Habitar do Sertão são investidos em 

qualificação profissional e compra de equipamentos de produção 

para os moradores. Orientou os vereadores a buscarem saber onde o 

dinheiro foi investido. Cobrou transparência na aplicação de 

recursos. Disse que Feira de Santana é o único município do 

Norte/Nordeste que não tem o Conselho Municipal da Cidade. Logo 

após, fez uso da palavra o senhor Lênio Lins Ribeiro disse que 
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busca nos dados estatísticos orientações para a construção de escolas 

municipais. Relatou que forma construídas 35 unidades escolares. 

Afirmou que há uma população estudantil flutuante de 5%. Disse 

que sentiu a falta do NRE do governo do Estado, pois também são 

responsáveis pela Educação. Afirmou que respectivamente 60%, 

84% e 100% da demanda de creche e educação infantil e de ensino 

fundamental são ofertados pelo governo municipal. Esclareceu que a 

Prefeitura tem como meta colocar uma escola num raio de um 

quilometro da moradia do estudante. Assegurou que há vagas, mas 

nem sempre está muito próxima da moradia das crianças. Revelou 

que em 2019 todas as demandas de matriculas solicitadas foram 

atendidas. Argumentou que a criação de listas de esperas foi 

fundamental para a reorganização e planejamento da construção de 

novos equipamentos. Prosseguindo, o Presidente desta Audiência, 

facultou a palavra ao senhor Amarildo Costa revelou que o grupo 

de análise é uma exigência do governo federal para discutir as 

questões de saúde, educação dos novos empreendimentos. 

Reconheceu que a área Norte da cidade demanda mais atenção 

devido ao grande número de empreendimentos existentes. Disse que 

foram construídas 20 mil unidades habitacionais e Feira de Santana 

serviu de cobaia para o Programa Minha Casa Minha Vida. Atentou 

que por ser um dos primeiros empreendimentos também teria os 

primeiros problemas. Por isso, a seleção priorizava os moradores da 

região para que não perdessem os vínculos sociais. Porém, os 

demais 40% impacta no deslocamento populacional da cidade. 

Relatou que no planejamento está incluído a coleta de lixo. 

Assegurou que antes é precedida a pesquisa para saber se há escolas, 

creches, postos de saúde. Acrescentou que com os empreendimentos 

são construídas ruas e o consequente adensamento populacional gera 

demandas que são exatas aos equipamentos construídos. Lembrou 

que o programa previa 6% dos recursos para construção de 

equipamentos públicos. Por isso que no vácuo desse problema, o 



 

 

Câmara Municipal de Feira de Santana 

Casa da Cidadania 
 

 6 

RDAP CEC 201904 

município está construindo nas áreas reservadas creches e escolas. 

Em seguida, foi aberta aos questionamentos dos membros da Mesa. 

O vereador Roberto Tourinho citou que os residenciais do Campo 

do Gado e do Alto do Rosário estão sem aula. Neste último, as 

crianças estudam em uma chácara alugada. Alertou que os conjuntos 

não têm CEP e que em alguns se que uma pizza é entregue devido a 

violência. Citou desvios de finalidade das unidades habitacionais. O 

parlamentar Edvaldo Lima disse que o Município está fazendo a 

sua parte. Mas o governo do Estado está fechando escolas e não 

constrói creches. Registrou que num incêndio ocorrido ficou patente 

que não havia escaque para sinistros. Disse que gostaria de livra a 

pele do governo que tem apenas sete meses e que neste período não 

dá para fazer nada. A vereadora Gerusa Sampaio elogiou a 

constituição do grupo de liderança. Pois, acredita que através do 

diálogo será possível de forma harmoniosa lutar e garantir direitos. 

Questionou porque foi interrompido a ação dos assistentes socias do 

Minha Casa Minha Vida.  O edil Isaías dos Santos disse que os 

governantes tinham com o objetivo colocar os pobres nos 

empreendimentos e acabar com a pobreza. Revelou que buscou 

inscrição no programa. Mas não teve acesso porque não tinha filho e 

depois por ser vereador. Disse que o programa é uma mentira e 

condenou os responsáveis pelas cinco mortes provocadas pelo 

incêndio no bairro Mangabeira. Relatou se quer uma perícia foi 

concluída. Mas, a união das pessoas para resolver os problemas 

inclusive da Educação. Afirmou que a briga dos governos municipal 

e estadual está prejudicando os moradores. O vereador Alberto 

Nery ressaltou que o propósito da Audiência não é caça as bruxas e 

sim buscar soluções para os problemas dos moradores. Relatou que 

alunos moradores do Alto do Rosário foi proibido de usar o 

transporte escolar por não ser do distrito. Já o Colégio Municipal 

Joselito Amorim não iniciou o ano letivo por falta de papal higiênico 

e a Escola João Marinho, a diretora teve que fazer rodizio por falta 
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de carteira escolar.  O advogado Newton Rios disse que sem 

educação de qualidade crescerá diversos problemas. Inclusive a 

criminalidade. Alertou que quem chega ao nível universitário reduz 

em dezesseis vezes a possibilidade de cometer um homicídio. 

Alertou que aproximadamente 500 mil presos não conseguiram 

concluir o ensino fundamental. Pregou o fomento a projetos de 

educação, cultura e esportes. Disse que a OAB está a disposição 

para dar o apoio necessário aos projetos. O senhor Raimundo 

Valter ressaltou que a Saúde está sendo negligenciada em Feira de 

Santana com desfalque nas equipes.  Frisou que as equipes de 

endemias não estão visitando os residenciais. Denunciou que os 

reservatórios estão sem manutenção. Reclamou da falta de escolas. 

Reclamou que no bairro Aviário não está sendo ofertado serviço de 

Odontologia. O senhor Técio Costa disse que com o crescimento 

dos conjuntos, a empresa Sustentare tem buscado soluções devido a 

logística. Reconheceu que muitas demandas estão sendo requerida, 

mas assegurou que a empresa está a disposição de resolvê-la. A 

senhora Adriana Barbosa disse que independente da posição 

política, o objetivo não é encontrar os culpados e sem encontrar 

soluções. E citou como exemplo a implantação do Conselho da 

Cidade, da oferta de Seguridade Social. Disse que trata-se política de 

Estado e as pessoas estão pedido socorro. Propôs a formação de um 

grupo de trabalho para dar encaminhamento as demandas dos 

moradores dos residenciais.  A senhora Eliane Alves disse que não 

se deve esquecer de discutir a questão de segurança pública. Relatou 

problemas na iluminação pública tanto na reposição de lâmpadas 

quanto na colocação de baços de luz. Denunciou que todas as áreas 

comuns das residências foram entregues sem iluminação. O senhor 

Sandro Aragão disse que as políticas públicas brasileiras continuam 

alimentando a escravidão. Disse que os residenciais são as senzalas 

da modernidade. Disse que os escravos atuais tem negado o acesso a 

saúde, educação, religião e os serviços públicos servido de moeda de 
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troca. Denunciou que as crianças sem acesso a educação são alvos 

fáceis do crime. Afirmou que os responsáveis deveriam ser punidos. 

Disse que governos que não ofertam demandas sociais são parceiros 

dos crimes perpetrados nas senzalas modernas. A senhora Viviane 

Pires disse que nesse espaço de reivindicação precisa de um laço de 

estreitamento para resolução dos problemas. Por isso solicita ao 

poder público a solução dos problemas. Disse que sem educação, 

não se limpa a casa, não se sabe a conduta com o vizinho. Cobrou da 

empresa Sustentare, a implantação da coleta seletiva nos 

residenciais. A senhora Marina da Silva cobrou da Embasa uma 

solução no fornecimento regular de água, conservação de 

equipamentos de esgoto. Disse que os moradores buscam a empresa 

que não resolve. O senhor Valdeci Junior disse que muitas famílias 

chefiadas por mulheres que a cada dia traça uma estratégia de 

sobrevivência. Quanto a feira itinerante, cobrou a participação dos 

moradores na elaboração do projeto. Disse que os moradores estão 

cobrando uma vida digna. Alertou que o povo já acordou. O senhor 

Anderson Aparecido reclamou que o CEP ainda não foi registrado 

para cada empreendimento. Lembrou da luta do vereador Roberto 

Tourinho quanto a implantação do CEP. Adiantou que os moradores 

continuarão lutando pelos seus direitos. Denunciou que há conjuntos 

com nove anos de existência e continua sem o CEP. Em seguida, o 

Presidente facultou a palavra aos presentes na Galeria. O senhor 

Manoel Teles Ferreira disse estranhar as ausências de 

representantes da Caixa Econômica Federal e do secretário 

municipal de Planejamento, Carlos Brito. O senhor Gabriel do 

Residencial Parque da Cidade reclamou da prestação de serviço de 

transporte. Pois, os alunos do Colégio General Sampaio têm que 

descer na CERB e andar numa pista de rolamento muito perigosa. O 

senhor Gabriel do Residencial Campo Belo cobrou a implantação 

de serviços de educação, saúde. Mas, as áreas comuns são 

subutilizadas devido a falta de iluminação. Cobrou a implantação de 
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posto médico e escola, pois a área já existe. O senhor Josenilson 

reclamou da falta de manutenção dos tanques nos residenciais. Pois, 

podem causar acidentes. O senhor Adenilton reclamou da ausência 

das escolas de ensino fundamental nos entornos dos residenciais. O 

senhor Paulo Ramos morador do bairro Aviário cobrou 

manutenção das quadras poliesportivas. Pois, o dinheiro público tem 

que ser valorizado.  A senhora Maria Rosa relatou dificuldades nas 

áreas de educação e de serviços de correios. Disse que os moradores 

apenas cobram os seus direitos. A senhora Elaine moradora do 

condomínio Rio Santo Antonio cobrou uma solução para a 

infestação de cupins. Cobrou união dos moradores para resolver os 

problemas de esgoto sanitário. O vereador Cadmiel Pereira informou 

que devido a compromisso agendado, a assenhora Adriana Barbosa 

terá que se ausentar. O senhor Adriano Costa lembrou que o 

programa foi uma cobrança dos movimentos sociais. Mas há um 

fator benefício, a mobilização em busca de serviços que antes não 

vislumbravam e que moradia digna proporciona. Em seguida, o 

vereador Cadmiel Pereira concedeu a palavra aos membros da Mesa, 

que brilhantemente realizaram as suas respectivas considerações 

finais. Em seguida, o vereador Cadmiel Pereira, declarou encerrada 

a presente Audiência Pública. Para constar, eu, José Joaquim de 

Oliveira Neto, Técnico Legislativo lavrei a presente Ata que segue 

assinada pelos membros da Comissão e demais autoridades.   


