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Ata da 1ª Sessão Especial da 

Câmara Municipal de Feira de 

Santana referente à 2ª Etapa, do      

1º Período, da 19ª Legislatura, 

realizada no dia 12 de agosto de 

2021.  

                         

 

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dez 

horas e cinquenta e seis minutos, no Plenário da Câmara de Vereadores de 

Feira de Santana, situada à Rua Visconde do Rio Branco, nº 122, nesta 

cidade, Estado da Bahia, realizou-se a primeira Sessão Especial referente à 

segunda Etapa, do primeiro Período, da décima nona Legislatura, para 

tratar sobre o retorno das aulas presenciais no município de Feira de 

Santana, atendendo ao Requerimento nº 170/2021, de autoria do vereador 

Luiz Augusto de Jesus. A Mesa de Honra desta Solenidade foi composta 

pelas seguintes autoridades: Excelentíssimo Vereador Fernando Dantas 

Torres, Presidente desta Casa Legislativa; Ilustríssima Secretária Municipal 

de Educação, Professora Anaci Bispo Paim; Professora Marlede Oliveira e 

os vereadores Ivamberg dos Santos Lima e Edvaldo Lima dos Santos. 

Também presentes a esta solenidade encontravam-se os vereadores: 

Emerson Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo, Fabiano do 

Nascimento Souza, Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda Morais,  

Jhonatas Lima Monteiro, José da Costa Correia Filho, José Marques de 

Messias, Josse Paulo Pereira Barbosa, Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Pedro Cícero Marcenio Silva, 

Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida Caribé, Sílvio de Oliveira Dias, 

Valdemir da Silva Santos e demais convidados e autoridades presentes ou 

representadas. Amparado no Regimento Interno o Presidente desta Casa, 

edil Fernando Dantas Torres, declarou aberta a presente Sessão formando 

uma Comissão composta dos vereadores Ivamberg dos Santos Lima, Sílvio 

de Oliveira Dias, Jhonatas Lima Monteiro e Josse Paulo Pereira Barbosa 
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para conduzir até a Mesa a convidada Professora Anaci Bispo Paim, 

Secretária Municipal de Educação.  Em seguida, o Presidente Fernando 

Dantas Torres convidou o Vereador Luiz Augusto de Jesus, autor do 

Requerimento que propôs esta Sessão, para proferir uma saudação em 

nome deste Legislativo, oportunidade na qual, após cumprimentar os 

presentes, o orador agradeceu a atenção da Secretária Municipal de 

Educação, Professora Anaci Bispo Paim, ressaltando que a visita tem por 

objetivo promover o diálogo entre a Secretaria de Educação e esta Casa 

Legislativa, bem como esclarecer as medidas adotadas para um seguro 

retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino. Afirmou que o 

Prefeito Municipal de Feira de Santana tem agido de maneira efetiva e 

assertiva no combate a pandemia da Covid-19, passando a discorrer sobre 

as estatísticas da situação. Falou sobre a recuperação e inauguração de 

unidades escolares, utilizando os recursos do FUNDEB de maneira 

competente a fim de garantir a melhoria e a qualidade da educação no 

município, bem como da garantia da qualidade de vida dos estudantes. 

Destacou o excelente trabalho da Secretária de educação do Município que 

vem transformando e modernizando o ensino com toda a segurança. 

Defendendo a necessidade do retorno as aulas presenciais. Encerrou seu 

pronunciamento agradecendo, mais uma vez a atenção de todos desejando 

sucesso no retorno às aulas presenciais.  Em seguida, a palavra foi 

concedida à Secretária Municipal de Educação, Professora Anaci Bispo 

Professora, a qual inicialmente agradeceu o convite desta Casa, o que 

demonstra o compromisso e a atenção dos edis para melhoria da educação 

neste município e agradeceu a toda a equipe da Secretaria pelo apoio e 

dedicação na busca da melhoria efetiva dos índices de educação neste 

município, bem como saudou a Professora Marlede Oliveira, representante 

da APLB. A seguir se colocou a disposição deste Legislativo sempre que 

for necessário, agradecendo indistintamente a todos os vereadores pela 

atenção. Dando prosseguimento ao seu discurso a Secretária fez uma 

apresentação no painel eletrônico quando discorreu sobre a educação 

presencial e não presencial neste município. Depois, mencionou a 

estruturação das unidades escolares ao expor que ocorreram reformas de 
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grande porte e ampliação de 20 Escolas, assim como a recuperação de 176 

unidades de ensino. Em seguida, apresentou, por meio de slides, imagens 

que comprovavam tal assertiva e expôs que também ocorreu a construção 

de 16 novas escolas, adequação ao protocolo sanitário, aquisição de 

materiais de suporte, sinalização e desinfecção dos espaços escolares. 

Mencionou as orientações de retorno às aulas híbridas nas unidades de 

ensino e, posteriormente, exteriorizou as ações da administração pública 

municipal quanto à formação de pessoal, tais como gestores escolares, 

professores e apoio administrativo. Citou os documentos normativos 

relativos à segurança sanitária, as ações pedagógicas e o material 

informativo - cartilha para todos, a qual trata sobre o modelo de ensino 

semipresencial. Na sequência, enunciou como os alunos serão acolhidos 

nas unidades municipais de ensino e exemplificou que ocorrerão rodas de 

conversa com a comunidade escolar. Relatou, ainda, sobre o apoio 

pedagógico, avaliação diagnóstica, níveis de aprendizagem e intervenção 

direta. Exteriorizou as providências administrativas que serão adotadas pela 

Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), tais como aquisição de EPI´s 

e materiais de uso individual, implementação do “Busca Ativa”, logística 

de transporte e alimentação, bem como distribuição de computadores e 

impressoras. Também citou os meios tecnológicos fornecidos pela gestão 

pública municipal, sendo eles a implantação de 10 estúdios de gravação, a 

transmissão de aulas pelo YouTube, veiculação das videoaulas pela TV 

aberta – Canais 10.2 e 10.3, assinatura de plataformas digitais e 

implementação de salas multimídias. Por fim, mencionou o Plano de Ação 

que será adotado pela SEDUC. Por fim apresentou um vídeo e se colocou a 

disposição para eventuais esclarecimentos, destacando que todos os 

servidores da educação estão sendo devidamente imunizados, garantindo a 

defesa da vida e defendeu a criação do Conselho do FUNDEB. Na 

sequência, o Presidente deste Legislativo parabenizou a oratória da 

Secretária e questionou o que está sendo com relação a “gente”, ou seja, 

com relação a melhoria salarial aos profissionais de educação, destacando 

que é um administrador que prioriza os recursos humanos. A seguir o 

Presidente, vereador Fernando Dantas Torres,  concedeu cinco minutos de 
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discurso a cada autoridade presente, momento no qual usaram da palavra os 

edis Ivamberg dos Santos Lima (Presidente da Comissão de Educação da 

Câmara Municipal de Feira de Santana), Jhonatas Lima Monteiro, Emerson 

Costa dos Santos, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Josse Paulo 

Pereira Barbosa, Sílvio de Oliveira Dias, Luiz Augusto de Jesus e a 

Professora Marlede Oliveira. O Presidente desta Casa, edil Fernando 

Dantas Torres questionou os valores pagos para o transporte escolar neste 

Município. Retomando a palavra a Secretária Municipal de Educação 

respondeu aos questionamentos, em especial sobre o transporte escolar, 

reafirmando o seu compromisso de sempre estar à disposição desta Casa 

para quaisquer esclarecimentos. Logo após, nada mais havendo por tratar, o 

Presidente deste Legislativo, edil Fernando Dantas Torres, agradeceu a 

presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Especial. Para 

constar, eu, Eliana Mara Assunção Rocha Costa, Redatora de Debates desta 

Câmara, lavrei esta ata, que segue assinada pelos presentes. 

 

 


