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Ata da 1ª 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 24 

de maio de 2019.   

 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e 

dezenove, às nove horas e quarenta 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 primeira 

Audiência Pública da Comissão Permanente de Educação e Cultura 

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

décima oitava Legislatura, convocada por intermédio do ofício nº 

001/2019, 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 tratar do tema “Precatórios do FUNDEF”. Na forma 

regimental, o Presidente da Comissão de Educação e Cultura, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, declarou instalada a presente 

audiência, na qual compareceu o vereador Marcos Antonio dos 

Santos Lima. Em seguida, convidou as autoridades para compor a 

Mesa desta Audiência: professora Marlede Oliveira, presidente da 

zonal Sertaneja da APLB-Sindicato; o doutor Audo da Silva 

Rodrigues, coordenador Regional do Ministério Público Estadual em 

Feira de Santana e o doutor Maximiliano Ataíde, advogado da zonal 

Sertaneja da APLB-Sindicato. Em seguida convidou o senhor 

Marcelo Martins, integrante do Conselho Municipal do Fundeb em 
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Feira de Santana, para adentrar ao Plenário. Logo após, a vereadora 

Eremita Mota Araújo saudou as autoridades presentes, oportunidade 

em que relatou a importância de promover debates relacionados à 

temática dos precatórios do Fundef. Posteriormente, a Presidente 

concedeu a palavra durante quinze minutos às seguintes autoridades 

e representantes inscritos: professora Marlede Oliveira que 

discorreu sobre as dificuldades da presença dos professores na 

presente audiência em decorrência da greve passada e a necessidade 

de se cumprir um calendário mínimo de 200 dias letivos. Lembrou 

da criação do Fundef em 1996 que perdurou até 2006 quando passou 

ser Fundeb. Esclareceu que o fundo destinava-se ao pagamento dos 

salários e custeio das redes escolares. Pois, muitos municípios não 

conseguiam arcarem sozinhos os custeis da Educação. Lembrou que 

o Fundef destinava 60% para o pagamento dos professores e os 40% 

para das demais despesas. Porém, alguns anos depois os municípios 

perceberam que estavam recebendo menos do que estava estipulado 

na lei e por isso ingressaram na Justiça. Lembrou que o município 

de Salvador não ingressou com a ação e não receberá o precatório. 

Mas, tanto Feira de Santana quanto o Estado ingressaram com ações 

e receberam o precatório assim como mais de 60 municípios 

baianos. Dentre eles Conceição da Feira, cujo presidente da Câmara 

chegará para esta audiência. Avivou que o ex-prefeito José Ronaldo 

disse em audiência que não repartiria o dinheiro com os professores. 

Logo após o prefeito Colbert Martins assumir foi necessário 

ingressar com uma ação na Justiça para resguardar os direitos dos 

professores. Pois, não haveria Fundef se não fosse a necessidade de 

destinar 60% para os professores. Relatou que ao contrário dos 

municípios circunvizinhos que a Justiça autorizou o repartimento do 

precatório. Feira de Santana houve uma decisão contraria. Citou 

exemplo dos municípios de Irecê, Itaberaba e Baixa Grande cujos 

prefeitos aceitaram repartir o precatório com os professores.  Pregou 

o diálogo com o prefeito Colbert Martins com o objetivo de destinar 
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a partilha do precatório do Fundef. Disse que reformar escolas deve 

dar muito dinheiro. Pois a escola Marilia Queiroz com apenas quatro 

salas terá uma reforma orçada em R$ 700 mil. Frisou que a 

Educação em Feira de Santana está um caos. Pois, o plano de 

carreira está defasado e ter a distorção de um diretor receber apenas 

R$ 170,00 de gratificação para gerenciar uma escola com tantos 

problemas. Adiantou que o dinheiro não será apenas para os 

professores. Mas também para os porteiros, as merendeiras. Em 

seguida foi franqueada a palavra ao senhor Marcelo Martins após 

saudar os presentes revelou que Feira de Santana recebe R$ 89 

milhões entre repasses do Fundeb e complementações do governo 

federal. Lembrou que logo quando o precatório chegou propôs a 

iniciativa de criar uma lei municipal para poder usar os recursos. 

Citou o caso do município de Itabela que criou uma lei detalhando a 

aplicação dos recursos do Fundef, dentre elas o pagamento aos 

professores. Atentou que no âmbito público tudo deve se passar por 

uma lei. Lamentou que o município de Feira de Santana não tenha 

uma lei para regular a utilização, mas já foram utilizados R$ 20 

milhões. Revelou que Conselho Municipal do Fundeb está passando 

por uma renovação. Na sequência, foi franqueada a palavra ao 

advogado Maximiliano Ataíde que após sudação esclareceu que o 

Fundef e o Fundeb são fundos coirmãos, pois objetivam o custeio da 

Educação. Porém, ambos resguardam 60% dos recursos para a 

valorização do salário dos professores. Pois, assim era a vontade do 

legislador. Mas, no presente momento os governos argumentam que 

os professores já receberam os salários. Mas, se os recursos não 

chegaram corretamente aos entres federativos no momento certo, os 

professores tiveram perdas salarias que não foram reparadas. Frisou 

que o direito de receber 60% que está no papel deve ser aplicado? 

Ou só vale quando os recursos forem de pequena monta. Pois, os 

percentuais se mantiveram os mesmos. Expos a incoerência do 

Tribunal de Contas da União – TCU que afirma que o Fundeb deve 
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resguardar a aplicação dos 60% ao pagamento de salários dos 

profissionais da Educação, mas nega o mesmo para o Fundef, cujo 

objetivo da norma é idêntica. Ressaltou que um profissional 

valorizado vai reder muito mais em sala de aula. Observou que a lei 

é clara. Observou inconsistência na defesa do ministro Barroso do 

Supremo Tribunal Federal na desqualificação do pagamento aos 

professores, quando alega que o pagamento aos professores não 

pode ser anual. Observou que cabe ao Executivo enviar o projeto de 

lei ao Legislativo para ser aprovado. Mas, disse que se a categoria 

não se mobilizar não receberá o precatório. Afirmou que por todo o 

País está havendo o debate e a decisão de pagar o precatório. Pois, 

observam a lei do Fundef. Afirmou que por ser de origem extra 

orçamentária. A presidente desta Audiência registrou as presenças 

do senhor Raimundo Conceição França, vice-Presidente da Câmara 

Municipal, de Conceição da Feira e das professoras Ana Maria Silva 

Santos, presidente da APLB-Sindicato de Conceição da Feira e 

Laiane, representante da APLB-Sindicato de Ipirá. Prosseguindo, fez 

uso da palavra, o professor Rui Oliveira, que destacou o 

pagamento do precatório do Fundef é uma luta entre o capital e o 

trabalho. Assinalou que caso o dinheiro não seja pago aos 

professores parte será destinada para fora de Feira de Santana, 

causando prejuízos para a economia local. Citou os casos dos 

municípios de Amélia Rodrigues, Aporá, Baixa Grande, dentre 

outros. Ressaltou que pode não concordar com a maneira que foram 

repartidos. Citou o caso de Macururé na região de Paulo Afonso 

cujo repartimento respeitou a paridade de 60% para os profissionais 

de Educação e 40% do custeio. Adiantou que o governo do Estado 

também receberá os recursos. Revelou que o então secretário de 

Educação, Walter Pinheiro, teria garantido que o governo seguiria a 

lei do Fundef. Adiantou que no dia 12 de junho o Supremo julgará 

uma ação do Ceará sobre o destino do precatório do Fundef. 

Assinalou que se não houve mobilização da categoria dos 
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professores, o precatório não será pago. Lembrou que no próximo 

ano terá eleição e os políticos, principalmente os vereadores vão 

procurar os professores. Interrogou por que em alguns municípios o 

precatório foi pago e em outros não? Em seguida, foi franqueada a 

palavra ao promotor Audo da Silva Rodrigues que após saudar a 

todos lembrou que foi o Ministério Público Federal do Estado de 

São Paulo ingressou com uma ação para que todos os municípios do 

Brasil recebessem valores que deixaram de repassados aos entes 

federativos no montante de R$ 98 bilhões. Posteriormente alguns 

municípios ingressaram com ação exigindo o cumprimento da ação 

civil pública movida pelo Ministério Público Federal. Lembrou que 

alguns municípios contrataram escritórios de advocacia renegando a 

estrutura das suas procuradorias. Atentou que o Ministério Público, 

o TCU e a Controladoria Geral da União decidiram que em hipótese 

alguma o precatório poderia ser destinado ao pagamento de 

advogados. Em seguida, foi iniciada a discussão de como seria 

destinado o precatório. Revelou que os envolvidos na discussão 

chegaram a conclusão de que a verba é extraordinária e não poderia 

ser destinada ao rateio aos professores. Frisou que o mesmo 

Ministério Público que provocou o pagamento do precatório 

instaurou procedimento para a aplicação do dinheiro. Revelou que as 

decisões judiciais estão corroborando com a tese do Ministério 

Público, de que trata-se de um recursos extraordinário. Tanto os 

juízes, quanto os desembargadores e ministros do Supremo estão 

acolhendo a tese. Ressaltou ser bom discutir com uma categoria que 

tem discernimento e pode compreender como é uma sociedade 

democrática fundamentada no estado de Direito. Lembrou que o 

Fundef é o caso que cada um lado tem uma interpretação e caberá ao 

Judiciário decidir. Ressaltou a professora Marlede Oliveira está 

fazendo a sua parte lutar e fazer pressão para o pagamento e o 

prefeito também está respaldado em decisão judicial para não pagar 

o precatório aos professores. Acrescentou que os professores estão 
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corretos em lutar por seus direitos e devem pressionar o Judiciário a 

dar uma resposta as demandas da categoria. Informou que todos os 

municípios brasileiros receberão os recursos do precatório do 

Fundef, inclusive Salvador que receberá cerca de R$ 1 bilhão. 

Continuando foi franqueada a palavra ao líder do Governo, 

vereador Marcos Antonio dos Santos Lima, que argumentou que 

nem o governo municipal nem o Legislativo não estão contra o 

pagamento do precatório do Fundef. Pois, seria uma afronta a uma 

decisão judicial. Defendeu que os recursos sejam aplicados na 

Educação Infantil para melhorar o ensino. Adiantou que se houver 

uma reviravolta o governo municipal vai pagar o precatório. 

Revelou que o governo está tendo a prudência de não investir os 

recursos justamente para aguardar uma decisão judicial definitiva. A 

presidente desta Audiência, vereadora Eremita Mota, lamentou a 

ausência da secretária municipal de Educação, Jaiana Ribeiro. Logo 

após, a Presidente da Audiência, vereadora Eremita Mota, concedeu-

se a palavra as autoridades e convidados inscritos para se 

pronunciarem sobre o tema exposto, durante cinco minutos: 

inicialmente, utilizou a palavra o vereador do município de 

Conceição da Feira, Raimundo França, revelou que em 

Conceição da Feira esclareceu que o Ministério Público Federal 

argumenta que o Fundef é mensal e está submetida a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Mas, se o recurso pode ser usado para 

pagamento de pessoal há uma incoerência. Lembrou que muitos 

municípios por receberem menos fecharam escolas e exoneraram 

servidores. Mas quando os recursos chegaram passaram a construir e 

reformar escolas. Interrogou como os municípios vão arcar com os 

custos da manutenção e de pessoal? Em seguida, usou a palavra a 

professora Ana Maria Silva, que ressaltou que Educação se faz com 

professores valorizados e o precatório do Fundef é uma reparação de 

uma dívida para com os professores. Apelou ao diálogo e cobrou 

ação do Ministério Público, pois os municípios fecharam escolas e 
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agora estão ampliando e construído escolas com o dinheiro do 

Fundef. Prosseguindo, a professora Jussara Pinho salientou que os 

precatórios surgiram porque a União deixou de fazer o repasse aos 

demais entes federativos, os professores também no devido tempo 

histórico foram prejudicados e merecem serem reparados. Observou 

que 60% deveria ser aplicado na valorização dos professores é justo 

que o montante seja repartido de maneira equânime. Interrogou se os 

municípios que já fizeram o repasse aos professores serão 

penalizados? Na sequência, a professora Leiva lamentou a ausência 

dos demais vereadores. Disse que a intervenção do promotor Audo 

Rodrigues foi esclarecedora. Salientou que os valores são de grande 

monta e daria para valorizar os professores assim como investir na 

melhoria da infraestrutura da rede. Em resposta, a Professora 

Marlede cobra aos vereadores que se atentem aos direitos e à 

valorização dos professores dando encaminhamentos às solicitações 

aqui realizadas. O promotor Audo afirma que os promotores 

receberam orientação para a aplicação dos recursos, explica que há 

uma interpretação diferente com relação ao que a Lei determina com 

relação ao FUNDEF, além disso, afirma que os professores não 

tiveram perda salarial à época do surgimento do referido fundo. O 

professor Rui Oliveira esclareceu que o piso salarial foi uma 

conquista do governo Lula e os demais tribunais de justiça dos 

demais estados é a favor da repartição. Portanto, a decisão judicial 

ainda está em aberto. O senhor Marcelo Martins agradeceu a 

oportunidade de expor a questão dos precatórios do Fundef. Já o 

advogado Maximiliano Ataíde disse esperar que a decisão seja 

favorável aos professores. Afirmou que a categoria é muito 

aguerrida, mas aberta ao diálogo.  Em seguida, a vereadora Eremita 

Mota, 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.   


