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Ata da 5ª Audiência Pública da 

Comissão de Educação e 

Cultura da Câmara Municipal 

de Feira de Santana, referente à 

2ª Etapa, do 1º Período, da 19ª 

Legislatura, realizada no dia 06 

de dezembro de 2021. 

 

 

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e 

um, às quatorze horas e trinta e três 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 quinta 

Audiência Pública da Comissão Permanente de Educação e Cultura 

da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à segunda 

Etapa, do primeiro Período, da décima nona Legislatura, convocada 

por intermédio do Ofício nº 114/2021, de autoria da referida 

Comissão, a qual é composta pelos vereadores Ivamberg dos Santos 

Lima/Presidente, Pedro Cícero Marcenio Silva/Vice-Presidente e 

Jhonatas Lima Monteiro/Membro, com o objetivo de tratar sobre a 

“Inserção do Serviço Social e da Psicologia na Educação”. Na 

forma regimental, o Presidente da Comissão Permanente de 

Educação e Cultura deste Legislativo, vereador Ivamberg dos Santos 

Lima, declarou instalada a presente Audiência e, no comando dos 

trabalhos, convocou as seguintes autoridades para compor a Mesa: 

Excelentíssimo Vereador Jhonatas Lima Monteiro, membro da 

Comissão mencionada; a Ilma. Drª Marcela Mary José da Silva, 
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professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) 

e a IIma. Sra. Marlede Silva Oliveira, representando APLB- 

Sindicato/Feira de Santana. Em seguida, o Presidente da referida 

comissão convidou diversas autoridades presentes ou representadas 

para compor o Plenário desta Casa. Na sequência, o Presidente da 

referida comissão, edil Ivamberg dos Santos Lima, registrou que 

esta Audiência Pública estava sendo transmitida pelo canal da 

Câmara Municipal de Feira de Santana no Youtube, bem como 

discorreu sobre a dinâmica dos trabalhos deste momento. Vale 

registrar que os seguintes vereadores também se encontravam 

presentes: Pedro Américo de Santana Silva Lopes e Silvio de 

Oliveira Dias. Neste momento, o Vereador Jhonatas Lima Monteiro, 

Membro da Comissão Permanente de Educação e Cultura, assumiu o 

comando da Mesa. Posteriormente, o Presidente da referida 

comissão, Vereador Ivamberg dos Santos Lima, após saudar os 

presentes, discursou na íntegra: “o objetivo desta Audiência Pública 

é discutir a inserção do Serviço Social e da Psicologia na Educação 

Básica do Município de Feira de Santana. O §2º do artigo 211 da 

Constituição Federal determina que os municípios deverão atuar, 

prioritariamente, no Ensino Fundamental e na Educação Infantil. 

Com isso, o poder executivo municipal torna-se responsável também 

pelo desenvolvimento social e cognitivo das crianças, garantindo 

suporte específico que garanta o equilíbrio emocional das mesmas. 

Infelizmente a rede pública de ensino do nosso município ainda 

apresenta um suporte socioassistencial e psíquico incipiente e quem 

mais sofre com isso é o público atendido pela rede: as crianças. Com 

a suspensão das atividades de ensino em função da Pandemia da 

Covid-19, o distanciamento das crianças das escolas tornou ainda 

mais difícil qualquer tipo de acompanhamento pedagógico e 
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especialmente o acompanhamento psicológico e social, que em sua 

grande parte não é executado por profissionais das áreas da 

psicologia e do serviço social. A nossa Constituição Federal também 

estabelece que é dever do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente o direito à saúde e à educação, sendo obrigada a 

promoção de programas de assistência integral à saúde da criança e 

do adolescente (artigo 227, §1º). Com isso, a Lei 13.935/2019 vem 

determinar, através de seu artigo 1º, que as redes públicas de 

Educação Básica deverão contar com os serviços de Psicologia e de 

Serviço Social de modo que as prioridades definidas pelas políticas 

educacionais sejam atendidas e efetivadas por equipes 

multiprofissionais. A  Lei 13.935/2019 passou 20 anos em 

tramitação no Congresso Nacional. Fruto da mobilização e 

articulação das entidades nacionais e respectivas entidades estaduais 

de Psicologia e Serviço Social, essa lei hoje está em processo de 

regulamentação nos diversos municípios brasileiros e a sua 

efetivação em Feira de Santana pode se dar através da aprovação do 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 177/21 que está em tramitação 

nesta Casa Legislativa, dispondo sobre as diretrizes de oferta regular 

de atendimento profissional de Psicologia e de Serviço Social na 

Rede Pública Municipal de Ensino. Com isso, a presente Audiência 

Pública é fundamental tanto para discutirmos o tema com as 

representações afins, quanto para reforçarmos a importância da 

aprovação do PL 177/2021. Cabe destacar o quão fundamental é a 

participação dos e das profissionais da Psicologia e do Serviço 

Social na educação básica. Entre suas atribuições, podemos citar: 1. 

A garantia das condições de pleno desenvolvimento do e da 

estudante; 2. Assegurar que as crianças possam ter acesso e 

permaneçam nas escolas; 3. Ampliar e fortalecer a participação 
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familiar e comunitária em projetos oferecidos pelos sistemas de 

ensino; 4. Tornar viável o direito à educação básica do estudante 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação; 5. Promover a valorização do trabalho 

do professorado e de demais trabalhadores da rede pública da 

educação básica; 6. Promover ações de combate ao racismo, 

sexismo, LGBTfobia, discriminação social, cultural e religiosa. 

Esses profissionais devem atuar considerando os contextos sociais, 

escolares, educacionais e o Projeto Político-Pedagógico das 

Unidades Educacionais atendidas, articulando de maneira prioritária 

com as áreas da Saúde, da Assistência Social, da Psicologia, dos 

Direitos Humanos e da Justiça. Uma educação construída a partir de 

equipes multiprofissionais possibilita o atendimento integral aos 

diversos sujeitos que acessam a rede pública de ensino, garantindo 

uma melhor relação desses sujeitos na sociedade”. Em seguida, o 

parlamentar Ivamberg dos Santos Lima, Presidente da comissão 

supracitada, reassumiu o comando da Mesa desta audiência. Em 

seguida, foi concedida oportunidade de discurso à Drª Marcela 

Mary José da Silva, professora da UFRB, que, na oportunidade, 

destacou sua alegria por se encontrar neste Parlamento e registrou 

que, há sete anos, esteve em uma Audiência Pública para tratar sobre 

a inserção do profissional de serviço social neste município. 

Congratulou os membros da Comissão Permanente de Educação e 

Cultura desta Casa, bem como mencionou a Covid-19 e as 

consequências causadas por esta. Destacou, ainda, a importância da 

educação e da saúde e a necessidade de melhorá-las e ampliá-las no 

Brasil. Congratulou todos os profissionais da área de saúde, assim 

como mencionou as dificuldades enfrentadas pelos profissionais que 

atuavam na rede pública de ensino. Exteriorizou que o serviço social 
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de educação realizou uma audiência a fim de mobilizar esta Casa e a 

sociedade feirense há sete anos. Expôs que, junto com algumas 

colegas de profissão, buscava conscientizar a população sobre a 

necessidade de os assistentes sociais atuarem na rede de ensino. 

Enunciou que as escolas se configuravam em aparatos sociais e que 

incluir profissionais do serviço social e da psicologia nas unidades 

de ensino seria transformador. Destacou que apenas aqueles que 

atuavam nas unidades de ensino conheciam a realidade das diversas 

comunidades. Comentou que, quando um discente da rede pública 

desejava dialogar com um assistente social, tinha que cometer uma 

infração. Destacou que os assistentes sociais e psicólogos, ao serem 

inseridos na comunidade escolar, deveriam ingressar através de 

concurso público, com seus direitos assegurados. Expôs que Redas e 

contratos de prestação de serviço, muitas vezes, eram um 

desrespeito aos profissionais.  Relatou que os referidos profissionais 

lutavam há muito tempo e mencionou que estes deveriam atuar na 

rede de ensino o mais breve possível. Conclamou os representantes 

do povo neste município, bem como os demais políticos e a 

comunidade escolar, a fim de lutarem pela inserção dos profissionais 

do serviço social e da psicologia nas escolas. Mencionou que, em 

João Pessoa, a comunidade escolar contava com assistentes sociais e 

psicólogos e destacou que os políticos deveriam assegurar à 

população melhores condições nos diversos âmbitos sociais. Por 

fim, expôs que, para dar conta das demandas da rede de ensino, era 

necessário proporcionar proteção social aos discentes com 

assistentes sociais e psicólogos em cargos de provimento efetivo 

lotados na Secretaria Municipal de Educação. Durante o 

pronunciamento da oradora à tribuna, o edil Jhonatas Lima 

Monteiro, membro da referida comissão, assumiu o comando dos 
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trabalhos e, logo após, o transferiu ao Presidente, vereador Ivamberg 

dos Santos Lima. Logo após, concedeu-se a palavra ao Vereador 

Jhonatas Lima Monteiro, Membro da Comissão Permanente de 

Educação e Cultura, o qual destacou a presença significativa dos 

representantes da Prefeitura Municipal e, após saudar os presentes, 

discorreu sobre a importância da inserção do serviço social e da 

psicologia nas escolas. Salientou que esta era uma necessidade 

constatada por qualquer pessoa que já tenha frequentado uma 

unidade de ensino, sobretudo da rede pública. Comentou sobre a sua 

trajetória enquanto discente e docente da rede pública de ensino e 

salientou que era necessário haver maior acolhimento nas escolas 

municipais e estaduais. Discorreu sobre a desigualdade social, bem 

como outras questões que afetavam a sociedade, sobretudo em 

tempos de pandemia. Salientou que, em muitas unidades de ensino, 

quando uma situação ocorria com algum aluno, eles dialogavam 

com os profissionais, no entanto, se fazia necessário propiciar 

assistentes sociais e psicólogos no espaço escolar. Salientou que as 

políticas públicas eram fundamentais para assegurar direitos a fim 

de que a escola possa, efetivamente, cumprir sua missão. 

Exteriorizou que o debate proposto nesta Audiência Pública era 

fundamental para garantir melhorias e avanços. Comentou sobre as 

consequências da pandemia na sociedade e relatou que a população 

não deveria aceitar que, após aquela, volte a ser como antes. 

Enunciou que, legalmente, havia lastro para assegurar a inserção dos 

profissionais do serviço social e da psicologia. Mencionou o Projeto 

de Lei nº 177/2021 que buscava dispor sobre as diretrizes para oferta 

regular de atendimento de serviço social e de psicologia nas escolas 

e foi elaborado por si e pelos vereadores Eremita Mota de Araújo e 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Expôs que a referida 
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proposição assegurava a presença dos profissionais mencionados nas 

escolas, através de compromisso da Secretaria Municipal de 

Educação. Destacou, por fim, que tais profissionais atuariam nas 

unidades de ensino, selecionados através de concurso público, e 

destacou que era necessário tornar visível a situação a fim de 

solicitar do poder público uma solução imediata para atender à 

sociedade. Logo após, franqueou-se a palavra ao Parlamentar 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes que, na oportunidade, 

destacou a carência de profissionais do serviço social e da psicologia 

nas escolas, bem como salientou que era necessário debater este 

tema no Poder Legislativo. Destacou que a Lei Orgânica do 

Município já tratava sobre a obrigatoriedade da inserção dos 

referidos profissionais nas unidades de ensino da rede pública, no 

entanto, efetivamente, isto não ocorria. Mencionou o Projeto de Lei 

nº 177/2021 e expôs que os parlamentares deveriam garantir que, na 

lei referente ao orçamento municipal, os vereadores deveriam se 

atentar às necessidades da população. Comentou sobre um Projeto 

de Lei, de autoria da então vereadora Aldney Bastos, que tratava 

sobre a inserção dos assistentes sociais nas unidades de ensino. 

Salientou que o diálogo era necessário e que a comunidade escolar 

conhecia as próprias demandas. Destacou, ainda, que toda a 

população deveria fiscalizar a administração pública municipal após 

a aprovação da referida matéria a fim de cobrar pela inserção dos 

profissionais supracitados na rede de ensino. Ao concluir seu 

pronunciamento, destacou que, após a inserção destes profissionais 

na rede municipal de ensino, todos poderiam cobrar nas esferas 

estadual e municipal. Na sequência, a Sra. Marlede Silva Oliveira, 

Presidente da APLB- Sindicato/Feira de Santana, após saudar os 

presentes, relatou que algumas pessoas cobravam da APLB 
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inúmeras coisas quanto estas deveriam ser solicitadas ao poder 

público municipal. Destacou que, comumente, a APLB Feira de 

Santana se encaminhava a esta Casa a fim de solicitar melhorias 

para os professores. Enunciou que a comunidade escolar sempre 

cobrou a inserção dos profissionais do serviço social e da psicologia 

e mencionou situações que presenciou enquanto atuava nas salas de 

aula a fim de exemplificar o quanto era necessário contar com os 

profissionais supracitados nas escolas. Destacou que as escolas eram 

uma representação da sociedade e muitos alunos enfrentavam 

inúmeros problemas. Salientou que o Governo Municipal deveria 

realizar um concurso público para contratar os profissionais citados 

e relatou que, por diversas vezes, os docentes tinham que auxiliar os 

alunos em situações nas quais os assistentes sociais e psicólogos 

deveriam atuar. Afirmou que a rede pública municipal carecia de 

docentes e destacou que, ao longo dos anos, a APLB precisou agir a 

fim de assegurar direitos tanto aos regentes quanto aos estagiários. 

Comentou que muitos conflitos ocorriam na sociedade estes 

refletiam nas unidades de ensino. Exteriorizou sobre a quantidade de 

creches neste município ao dizer que estas eram poucas em relação à 

quantidade de habitantes. Ao finalizar seu pronunciamento, 

mencionou que a APLB, bem como os vereadores, no próximo 

concurso público para preenchimento de vagas na Secretaria 

Municipal de Educação, deveriam lutar para que haja vagas apara 

psicólogos e assistentes sociais. Na sequência, o Presidente da 

referida Comissão, edil Ivamberg dos Santos Lima, registrou que as 

pessoas presentes na galeria poderiam se inscrever para realizarem 

perguntas em momento oportuno. Depois, a Sra. Ana Clara da 

Costa, representante do Grupo de Trabalho Interinstitucional em 

Psicologia e Serviço Social, destacou que acreditava na educação de 
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qualidade e no poder transformador desta. Salientou que foi uma das 

primeiras assistentes sociais a atuar na educação em Feira de 

Santana ao expor que trabalhou no Colégio Padre Ovídio por muitos 

anos. Ressaltou que havia muitas demandas nas escolas, sobretudo 

na rede pública, e mencionou o bullying, o uso de drogas e o abuso 

sexual, temas que sempre deveriam ser trabalhados nas escolas. 

Exteriorizou que era necessário pensar o aluno como um ser social, 

conhecendo seus pais, o ambiente onde este vive. Salientou que a 

inserção dos profissionais do serviço social e da psicologia era 

fundamental para propiciar melhorias à comunidade escolar e à 

sociedade como um todo. Destacou que o poder público, muitas 

vezes, preferia cidadãos que não tivessem capacidade crítica e 

salientou que os profissionais supracitados deveriam ingressar na 

comunidade escolar a fim de assegurar direitos. Por fim, registrou 

que o concurso público para inserir tais profissionais na comunidade 

escolar. Logo após, o Sr. Aderilson Anunciação de Oliveira, 

também representante do Grupo de Trabalho Interinstitucional em 

Psicologia e Serviço Social, destacou que a inserção de psicólogos e 

assistentes sociais na educação era antiga e, no início dos anos dois 

mil, houve a tentativa de inserir os profissionais mencionados no 

contexto escolar, no entanto, nada foi assegurado efetivamente. 

Salientou que toda a comunidade escolar clamava por uma educação 

integral e interdisciplinar, sendo, efetivamente, de qualidade. 

Comentou sobre o desgaste físico e emocional dos docentes por 

conta dos múltiplos desafios do contexto escolar. Mencionou a 

pandemia e o excesso de trabalho dos docentes. Enunciou que, com 

isto, os professores tinham que atuar como mediadores em contextos 

em que não possuíam a devida formação. Destacou que, com isso, 

muitos profissionais ficaram doentes e mencionou os dados de uma 
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pesquisa feita em São Paulo, no ano de dois mil e dezoito, a qual 

expôs que grande parte dos servidores públicos afastados estavam 

lotados na Secretaria Municipal de Educação. Exteriorizou que, 

comumente, os docentes questionavam-se acerca de seus trabalhos 

na sala de aula e reforçou que os profissionais do serviço social e da 

psicologia apoiavam os docentes e lutavam por melhorias na 

educação. Comentou sobre a necessidade de uma educação integral 

e interdisciplinar, bem como discorreu sobre as ações do Grupo de 

Trabalho Interinstitucional em Psicologia e Serviço Social. Ao tecer 

suas considerações finais, conclamou os parlamentares desta Casa a 

aprovarem o Projeto de Lei nº 177/2021 e destacou que a educação 

merecia respeito. Posteriormente, franqueou-se a palavra ao Sr.  

Fabio de Jesus Ribeiro, representando o Núcleo de Base do 

CRESS - NUCRESS Feira de Santana, disse que, para tratar de um 

assunto importante para a sociedade, a oposição e a bancada 

governista se unia a fim de buscar soluções para os problemas 

sociais e melhorias para a população. Salientou que os assistentes 

sociais e psicólogos tinham por objetivo atuar, efetivamente, na 

educação para assegurar os direitos da comunidade escolar. Por fim, 

conclamou os edis Jhonatas Lima Monteiro e Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes para lutarem pela aprovação do Projeto de Lei 

nº 177/2021. Na sequência, franqueou-se a palavra à Sra, Ângela 

Pérsico, representante do Conselho Municipal de Assistência Social, 

que discorreu sobre a sua atuação à frente deste e comentou que a 

educação deveria ser para todos, igualitária e libertadora. Destacou 

que todos deveriam ter a oportunidade de se inserir na educação. Por 

fim, registrou que as escolas necessitavam de profissionais que 

pudessem atender às demandas da assistência social e da psicologia. 

Logo após, concedeu-se oportunidade de pronunciamento à Sra. 
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Iara Maria Alves da Cruz Martins, representando o Conselho 

Regional de Psicologia, que discorreu sobre a necessidade de haver 

inclusão social e agradeceu aos vereadores presentes, os quais 

demonstravam apoio às demandas da educação. Mencionou o 

Projeto de Lei nº 177/2021 e agradeceu aos vereadores Eremita 

Mota de Araújo, Jhonatas Lima Monteiro e Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes pela elaboração da proposição. Discorreu sobre 

sua trajetória na educação, bem como destacou que Feira de Santana 

era referência no que concernia à educação. Conclamou os 

parlamentares desta Casa para analisarem a lei referente à inserção 

de profissionais do serviço social e da psicologia na educação. 

Enunciou que, por muitos anos, a educação no Brasil foi destinada a 

poucos até, de fato, ser fornecida para todos. Comentou sobre as 

dificuldades na educação, tais como a evasão escolar, a violência, 

transtornos psicológicos, bem como relatou que, muitas vezes, os 

docentes tinham que dar conta de inúmeras demandas. Mencionou 

que era necessário se atentar às demandas da comunidade escolar e, 

por fim, comentou que o poder público municipal deveria realizar 

um concurso público para nomeação de assistentes sociais e 

psicólogos. Em seguida, a Sra. Fabiana de Santana Cardeal, 

representante da Educação Básica de Ensino, psicóloga e vice-

diretora da Escola Municipal Ana Maria Alves, discorreu sobre a 

sua trajetória e salientou que sempre lhe questionaram o porquê de 

ter se graduado em pedagogia e psicologia. Destacou que acreditava 

na educação, bem como no poder da psicologia ao salientar que a 

rede pública municipal deveria contar com assistentes sociais e 

psicólogos para atender às demandas das unidades de ensino. 

Ressaltou que, durante a graduação, percebeu que grande parte das 

pessoas não pensava em lutar pela educação. Mencionou, ainda, 
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algumas demandas da comunidade escolar e ressaltou que o serviço 

social e a psicologia era um direito de todos. Destacou que muitas 

pessoas não conheciam a função dos CRAS, CREAS e do Conselho 

Tutelar. Por fim, disse que, após a pandemia, as demandas 

aumentariam nas unidades de ensino. Oportunamente, o Presidente 

da Comissão de Educação e Cultura registrou a presença das Sras. 

Larissa Carvalho, Edna Brito e Lourdes Santana na galeria desta 

Casa. Na sequência, concede-se oportunidade de discurso à Sra. 

Karina Macedo de Assis, representante do Conselho Municipal de 

Educação, que destacou que o Conselho Municipal de Educação 

lutava pela inserção dos profissionais do serviço social e da 

psicologia nas unidades de ensino. Salientou que os referidos 

profissionais qualificaram, ainda mais, o processo de ensino-

aprendizagem e possibilitaria à comunidade escolar a ampliação das 

atividades pedagógicas. Referiu-se ao pronunciamento do edil 

Jhonatas Lima Monteiro ao mencionar o Projeto de Lei nº 177/2021, 

bem como comentou que o Conselho Municipal de Educação 

reconhecia que os assistentes sociais e psicólogos eram profissionais 

essenciais para o contexto educacional. Conclamou os parlamentares 

desta Casa ao discorrer sobre a situação das unidades de ensino de 

educação infantil ao mencionar que alguns espaços não se pautavam 

nas questões legais e salientou que concedeu-se cento e vinte dias a 

fim de que estas escolas prestassem esclarecimentos. Por fim, 

agradeceu pelo tempo que lhe foi cedido. Logo após, franqueou-se a 

palavra ao Sr. Jose Aristóteles Rios Nery, representante do 

Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e da Secretaria 

de Desenvolvimento Social do Município (SEDESO), oportunidade 

na qual expôs que a educação era tratada com descaso há anos e 

mencionou sobre a sua trajetória ao dizer que, há décadas, o ensino 
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público era superior ao privado e destacou que era necessário 

retomar isto, sobretudo para assegurar a inclusão. Destacou que a 

rede pública de ensino não conseguia atender, efetivamente, as 

demandas da população. Salientou, por fim, esperar que a escola 

pública tenha o devido valor e ressaltou que os docentes 

necessitavam de apoio visto que, regularmente, por conta do excesso 

de trabalho, acabavam desenvolvendo transtornos psicológicos. 

Posteriormente, concedeu-se a palavra à Sra. Indaia oliveira, 

Assistente Social e representante da Secretaria de Educação do 

Município, discorreu sobre a sua trajetória na referida secretaria e 

relatou que, desde o ano de dois mil e dezessete, presenciava as 

demandas da educação, tais como a evasão escolar, a violência e a 

precariedade do acesso ao serviço público. Comentou sobre o 

serviço social na educação, que se comprometia com o apoio e a 

orientação à comunidade escolar para buscar melhores opções no 

processo de ensino-aprendizagem, na gestão democrática e na 

integração, levando em consideração a escola como um local de 

garantia de direitos. Discorreu, ainda, sobre o acesso e a 

permanência no contexto escolar e, por fim, destacou que era 

necessário promover a inserção dos assistentes sociais e dos 

psicólogos no contexto escolar. Posteriormente, franqueou-se a 

palavra à Sra, Josailma Ferreira Santos, que comentou que atuava 

no combate e no enfrentamento à violência contra as mulheres, bem 

como registrou que a Secretária Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio 

também apoiava a inserção dos assistentes sociais e psicólogos nas 

unidades de ensino da rede pública municipal. Por fim, destacou que 

estava à disposição e apoiava a causa. Logo após, concedeu-se 

oportunidade de pronunciamento ao Vereador Silvio de Oliveira 

Dias, que destacou seu apreço pela educação, sobretudo porque sua 
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mãe era professora. Destacou que, mesmo em meio às desigualdades 

no Brasil, ao se pensar na possibilidade de inserção de assistentes 

sociais e psicólogos, isto se configurava em um avanço no âmbito 

educacional. Salientou, ainda, que tais profissionais poderiam 

identificar demandas nas unidades de ensino a fim de acompanhá-las 

e conceder encaminhamentos. Registrou que muitas famílias e 

pessoas estavam vulneráveis às drogas, à pobreza e demais 

problemas que assolavam o país. Ressaltou que o Governo Federal 

desconstruía tudo que foi feito anteriormente a fim de garantir 

políticas sociais para a população. Mencionou os programas Bolsa 

Família e o Minha Casa, Minha Vida. Por fim, salientou que todos 

poderiam contar com seu apoio no que concernia à luta pelos 

direitos dos menos favorecidos. Na sequência, o Presidente da 

Comissão Permanente de Educação e Cultura desta Casa, edil 

Ivamberg dos Santos Lima, concedeu oportunidade para que os 

presentes fizessem perguntas, as quais foram devidamente dirimidas 

pelos palestrantes e oradores desta Audiência Pública. Vale registrar 

que a parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Viera também 

estava presente nesta Audiência Pública. Logo após, o Presidente da 

Comissão Permanente de Educação e Cultura destacou que 

convidaria os Secretários Municipais da Fazenda e da Educação para 

que estes pudessem prestar contas acerca das despesas municipais. 

Concedeu, ainda, oportunidade para alguns oradores da presente 

Audiência Pública tecerem suas considerações finais à tribuna, 

sendo eles: Sra. Marlede Silva Oliveira, Dra. Marcela Mary José da 

Silva e Vereador Jhonatas Lima Monteiro. Por fim, o Presidente da 

referida comissão destacou que esta Audiência Pública encaminhará 

um relatório ao Ministério Público e subsídios para a discussão 

acerca do Projeto de Lei nº 177/2021. Nada mais havendo por tratar, 
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a presente audiência foi encerrada às dezessete horas e trinta e seis 

minutos. Para constar, eu, Dayana Jones Nascimento de Jesus 

Fontes, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata, que 

segue assinada. 

 
 

 

 

 


