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Ata da 3ª 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 07 

de junho de 2019.   

 

 

Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, 

às nove horas e dezesseis 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 terceira 

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 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 

“os cortes no orçamento e impactos na consolidação dos campus da 

UFRB e do IFBA em Feira de Santana”. Na forma regimental, o 

Presidente da Comissão de Educação e Cultura, vereadora Eremita 

Mota de Araújo, declarou instalada a presente audiência, na qual 

compareceram os vereadores Roberto Luís da Silva Tourinho, 

Cadmiel Mascarenhas Pereira e Isaías dos Santos. Em seguida, 

convidou as autoridades para compor a Mesa desta Audiência: 

senhora Suzana Couto Pimentel, diretora do campus da UFRB em 

Feira de Santana; senhor Raigenis da Paz Fiuza, diretor do campus 

do IFBA em Feira de Santana; senhor Paulo Roberto Azevêdo 

Santana, presidente da Associação dos Pais dos Estudantes do IFBA 
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em Feira de Santana; o magnifico reitor da UFRB, professor Silvio 

Luiz de Oliveira Soblia; a jovem Gabriel Moura, estudante do IFBA 

em Feira de Santana e o jovem Gabriel Gallo. Em seguida, a 

vereadora Eremita Mota constou a presença do ex-vereador desta 

Casa, Angelo Almeida, presente no Plenário. Na sequência, a 

Presidente desta Audiência, listou a presença dos convidados que 

assentaram no Plenário cujos nomes estão registrados nos anais do 

Cerimonial desta Casa. Prosseguindo, foi facultado o uso da palavra 

ao cordelista e compositor Mavial Melo que fez uma ode a cultura 

popular do Sertão. Ressaltou a luta contra os cortes de verbas nas 

instituições de educação federal. Posteriormente, a Presidente 

concedeu a palavra durante quinze minutos às seguintes autoridades 

e representantes inscritos: a jovem Gabriela Moura ressaltou a luta 

dos secundaristas que ocuparam escolas em todo o País em 2016. 

Frisou que os cortes atingirão serviços essenciais como energia e 

água. Argumentou o caráter público das instituições de ensino 

federal e a possibilidade de ascensão aos estudantes carentes que não 

teriam oportunidade de cursar uma faculdade particular. Classificou 

os cortes um retrocesso na área de educação e tecnologia. Advertiu 

que não pode ser possível jogar fora anos de pesquisa, ensino e 

extensão. “Tirem a mão do meu IF”. Logo após, o estudante 

Gabriel Gallo lembrou que quando chegou ao campus já enfrentou 

a situação de penúria da educação tal como a falta de piloto para os 

professores usarem. Disse que o investimento em Educação é 

essencial para o País. Afirmou que a UFRB foi implantada para 

ofertar educação superior a população anteriormente excluída como 

negros, indígenas, quilombolas. Frisou o caráter de excelência da 

área de Engenharia da UFRB. Assinalou que a proposta é ofertar 

tecnologia de ponta para a sociedade. Afirmou que o 

contingenciamento de verbas colocará a área de Educação no estado 

de subdesenvolvimento. Alertou que as demais universidades UEFS, 

UFBA passam pelos mesmos problemas. Solicitou apoio para a 
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permanência da UFRB e do IFBA em Feira de Santana para 

dinamizar as potencialidades do município. Ressaltou que o decreto 

de cortes vai além do repasse de verbas e avança sobre a autonomia 

universitária. Na sequencia foi franqueada a palavra ao senhor 

Paulo Roberto Azevêdo Santana ressaltou a importância do IFBA 

para Feira de Santana e região. Revelou que os egressos do IFBA 

estão trabalhando em diversos estados do Brasil de maneira digna. 

Revelou que há muitos projetos sendo desenvolvidos no IFBA nas 

áreas tecnologia à cultural. Assinalou que o campus está aberto para 

visitas para que as pessoas visitem os diversos laboratórios. 

Ressaltou que há instituições privadas de olho no campus do IFBA 

para depois cobrar caro aos estudantes. Frisou a importância do 

projeto de energia limpa desenvolvida com energia solar. Atentou 

para o caráter gratuito e a qualidade do ensino do IFBA e rechaçou 

os cortes das verbas na educação por parte do governo federal. Disse 

que enquanto o governo está propondo o corte de verbas ele defende 

a extensão do IFBA de Feira de Santana para implantar um polo em 

Irará. Ressaltou que o Brasil precisa de educação de qualidade. Na 

sequência, a Presidente desta audiência, vereadora Eremita Mota, 

concedeu a palavra a professora Suzana Couto Pimentel disse que 

a luta por melhorias na Educação deve ser de todos. Afirmou que o 

contingenciamento de verbas vai atingir a consolidação do campus 

da URFB assim como do IFBA. Assinalou que a UFRB realiza 

extensão como horta comunitária e construção de cadeiras de rodas 

para estudantes deficientes na Escola Monteiro Lobato, secagem de 

camarão em áreas ribeirinhas do Paraguaçu, extensão no município 

de Irará, desenvolvimento de cursos de libras para estudantes surdos, 

dentre outros programas. Acrescentou os oito cursos de graduação, 

um mestrado em andamento, um mestrado já aprovado para 

funcionamento, um corso de pós-graduação latu senso. Todos 

disponíveis para a população do entorno de Feira de Santana. 

Acrescentou que em apenas seis anos, a UFRB faz por merecer a sua 
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consolidação. Advertiu que desde que assumiu a diretoria recebeu 

verbas especificas no valor de R$ 1,6 milhão que foi destinado a 

implantação do laboratório de Física assim como mobiliários 

necessários. Acrescentou que a comunidade acadêmica tem a 

obstinação criativa a cada dia. Ressaltou que apesar de já ter um 

terreno para a construção do campus, a UFRB continua funcionando 

em prédio alugado no bairro SIM. Clamou por verbas das bancadas 

federais no congresso nacional. “Cidades e cidadãos inteligentes 

apoiam a educação pública e gratuita”, finalizou a professora Suzana 

Pimentel Couto. Logo após, foi facultada a palavra ao magnifico 

reitor da UFRB, professor Silvio Luiz de Oliveira Soblia, destacou 

a importância da produção acadêmica para o desenvolvimento do 

Brasil. Registrou a eleição dos diretores dos campi da UFRB que 

foram recém-eleitos e aguardam a nomeação oficial. Destacou a 

expansão e a interiorização do ensino superior federal no início do 

século. Acrescentou que a proposta era acabar com a percepção que 

universidades só existiam nas capitais e que serviam apenas a uma 

elite. Acrescentou que também foi implantada a política de cotas 

como política de reparação. Argumentou não ser possível que a 

maioria da população brasileira composta de afrodescendentes ficar 

fora das universidades. Mas houve um erro de não ter firmado um 

pacto neste sentido e sim uma política de governo. Reconheceu que 

houve cortes no orçamento no governo Dilma Rousseff, mas não 

havia uma política deliberada de perseguição e estigmatização dos 

estudantes de “maconheiros”. Pregou o diálogo para que as 

universidades deem conta da formação da juventude brasileira. Na 

sequência, foi concedida a palavra ao professor Raigenis da Paz 

Fiuza disse que nesta manhã fria a presença acalorada dos 

estudantes presentes faz com que este ato tenha mais relevância. 

Agradeceu a vereadora Eremita Mota e aos vereadores presentes por 

terem proporcionado esta Audiência Pública. Lembrou que a UEFS 

também passa por um processo de contingenciamento tento que os 
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professores estão em greve. Ressaltou a interiorização do IFBA com 

646 campus com mais de um milhão de estudantes matriculados. 

Disse que se todos as escolas brasileiras tivessem a media do Pisa 

que tem o sistema IF ficaria entre as melhores escolas do mundo. 

Destacou a importância dos programas de extensão do IFBA e a 

inserção dos seus egressos no mercado de trabalho feirense, regional 

e nacional. Ressaltou que na ultima avaliação que o IFBA foi 

avaliado no Enem foi classificado como a melhor escola pública de 

Feira de Santana e ficou entre as dez melhores no geral. Destacou a 

extensão de educação para moradores do bairro Aviário. 

Reconheceu que os cortes foram iniciados desde 2015, mas este ano 

o contingenciamento foi tão brutal que está ameaçando o 

funcionamento do campus. Revelou que só há em caixa R$ 370 mil 

e não sabe o que ocorrerá nos próximos meses. Acrescentou que 

para ajustar o funcionamento a verba existente teria que exonerar a 

trabalhadores que trabalham nas áreas de limpeza e merenda. 

Finalizou afirmando que a Educação é a base para a soberania. 

Revelou que um aluno que foi subsidiado durante o seu transcurso 

no IFBA passou na seleção de sete instituição de nível superior. 

“Isso nos enche de orgulho”. Prosseguindo foi facultada a palavra ao 

vereador Roberto Tourinho, que ao longo do seu pronunciamento, 

lamentou a irresponsabilidade com que, segundo ele, a educação é 

tratada em nosso município, salientando também a problemática nas 

esferas estadual e federal. A presidência desta Audiência passou 

para o vereador Roberto Tourinho. Que concedeu o uso da palavra 

ao parlamentar Cadmiel Mascarenhas Pereira disse que a 

Educação é o mais importante dos serviços ofertados pelo Estado. 

Afirmou ser pertinente o diálogo com os parlamentares federais com 

o objetivo de resolver o impasse do contingenciamento. Na 

sequencia fez uso da palavra o professor Jackson Machado 

parabenizou a acolhida da vereadora Eremita Mota a causa da UFRB 

e do IFBA. Destacou ser importante a presença nesta Casa 
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Legislativa, ao tempo em que lamentou a ausência dos demais 

parlamentares. Observou que as pessoas sempre pregam a 

importância da Educação, mas quando se torna uma pauta de 

discussão, as pessoas não participam. Disse que a democracia é o 

mais difícil dos regimes políticos. Por isso é o mais humano. 

Entretanto ela é assentada na Educação, sobretudo para a formação 

do homem livre, sábio, capaz e igual. Destacou que tais ideias foram 

formuladas pelo educador Anísio Teixeira na constituinte baiana em 

1947. Pregou que sambe a consolidação do campus da UFRB e 

quem sabe a Universidade Federal do Portal do Sertão. Afirmou que 

muitos dos jovens presentes são os primeiros da família a 

ingressarem na universidade grupo ao qual se incluiu. Argumentou 

ser falsa a percepção de que os jovens não querem nada. Afirmou 

que os jovens querem sim ensino de qualidade. A presidência desta 

Audiência voltou para a vereadora Eremita Mota que facultou o uso 

da palavra ao professor Arold Felix lembrou que a PEC dos gratos 

proposta pelo governo Michel Temer colocou limites nos gastos 

públicos por 20 anos em benefícios dos banqueiros. Frisou que o 

contingenciamento é uma chantagem para aprovarem a Reforma da 

Previdência. Mas os presentes fizeram uma balburdia em defesa da 

Educação Pública nas manifestações contra os cortes nas 

universidades e Reforma da Previdência. Conclamou os presentes 

para a Greve Geral no próximo dia 14 para garantir Educação e 

aposentadoria e derrotar o governo nas ruas. Em seguida, foi 

franqueada a palavra ao ex-vereador Angelo Almeida destacou a 

luta da professora Suzana Pimentel para a consolidação do campus 

da UFRB em Feira de Santana. Parabenizou a Casa da Cidadania 

pela realização da presente Audiência Pública e lamentou a ausência 

dos vereadores que foram eleitos pelo povo feirense. Lembrou que 

na Primeira Guerra Mundial por não dispor de armas e exércitos, o 

Brasil enviou um navio com médicos para implantar um hospital em 

Paris para atender aos feridos da guerra. Disse que foram aportados 
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R$ 30 milhões para implantação da UFRB, mas não houve interesse 

das administrações municipais em encontrar um terreno para 

implantar o campus. Lembrou que os reitores já estavam desolados 

com as negativas. Mas, quando houve a doação de 450 hectares para 

a implantação do campus, o dinheiro já tinha retornado ao governo 

federal. Disse que os ex-prefeito Tarcizio Pimenta e José Ronaldo 

serão cobrados pela história devido a inercia em relação a URFB. 

Defendeu a implantação de Educação de qualidade em todos os 

níveis de ensino. Prosseguindo a vereador Eremita Mota abriu 

espaço para os questionamentos sendo o primeiro, o vereador Isaías 

dos Santos que destacou o comprometimento dos parlamentares 

desta Casa e tão bem representados pelos presentes. Senhor Manoel 

Teles Ferreira que destacou a importância deste evento político. O 

sindicalista Fabiano disse ser preocupante o atual momento político, 

pois há um desmonte das politicas públicas, de ações contra o meio 

ambiente, contra comunidades. Destacou que nenhum país 

conseguiu ser grande sem ter investido em Educação. Acrescentou 

que enquanto a sobrevivência for ameaçada haverá luta. Conclamou 

a todos para a Greve Geral do próximo dia 14. Logo após, o 

professor Peixoto lembrou que a universidade é uma instituição 

criada na Idade Média com objetivo de dotar a nobreza e o clero de 

intelectuais capacitados. Mas, as mudanças no Brasil direcionaram 

um crescimento econômico sem o correspondente em Educação. 

Propôs a criação de um fórum permanente de defesa da Educação 

Pública de qualidade de Feira de Santana. Na sequencia a professora 

Rosimeire disse que tem orgulho de ser estudante do curso de 

mestrado da UFRB. Prosseguindo a professora Marlede Oliveira 

disse que o jornal Le Monde publicou em manchete que o Brasil 

deixou de ser uma democracia para ser uma “idiocracia”. Frisou que 

a elite brasileira com passado escravocrata não deseja que o negro 

ingresse na universidade. Defendeu a Greve Geral do dia 14 do 

corrente mês. A jovem Vanessa lamentou a ausência dos 
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vereadores, pois se priorizaram uma inauguração em detrimento da 

Educação denota uma inversão de valores. “Trem as mãos das 

nossas universidades, tirem as mãos dos nossos IFs”. A professora 

Isabela disse ser quilombola e hoje é professora da UFRB. 

Defendeu a inserção da Educação Quilombola no Plano Municipal 

de Feira de Santana. Destacou a importância da UFRB na discussão 

da educação na zona rural. O professor Eurelino Bento, 

representando do deputado federal José neto, afirmou que a intenção 

do governo federal e privatizar o ensino. Em seguida, a vereadora 

Eremita Mota concedeu a palavra aos membros da Mesa, que 

brilhantemente realizaram as suas respectivas considerações finais. 

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.   


