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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 3º Período, da 18ª 

Legislatura, realizada no dia 28 

de novembro de 2019.   

 

 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e 

dezenove, às nove horas e vinte 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 

quinta 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 

oficio 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 "o novo Fudeb". Na forma regimental, a vereadora Eremita 

Mota, Presidente da referida comissão, declarou instalada a presente 

audiência, convidou as autoridades para compor a Mesa desta 

Audiência: doutor Marcelo Neves, secretário municipal de 

Educação; senhora Olivia Mendes, diretora do Departamento 

Educacional e a professora Marelede Oliveira, diretora da Zonal 

Sertaneja da APLB Sindicato. Vale a pena contar que estavam 

presentes os parlamentares João dos Santos, Roberto Tourinho e 

Cadmiel Pereira. Prosseguindo, a vereadora Eremita Mota, 

franqueou a palavra a senhora Olivia Mendes, frisou a importância 

do ensino público gratuito e laico. Lembrou que atua em uma escola 
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do sistema prisional e comparando os gastos dispensados com a 

manutenção dos presos e com os estudantes. Sendo dispensados RS 

2,4 mil por preso e R$ 2,2 por ano com o estudante do ensino médio. 

Defendeu que o Fundeb passe e a ser permanente para salvaguardar 

a vontade do governante de plantão. Pois, desta forma não sofreria 

com dissabores políticos e não teria interrupção na continuidade. 

Citou o pedagogo Paulo Freire para alertar que não há educação 

neutra. Alertou que o dinheiro dispensado com o sistema prisional é  

um gasto e com o aluno é um investimento. Ponderou que os três 

entes federativos União, estados e municípios devem ter sistemas 

integrados de colaboração. Defendeu a implantação pratica do Plano 

Nacional de Educação — PNE, para que a Educação passe a ser um 

vetor de crescimento e transformação socioeconômica. Criticou a 

desvinculação orçamentária da Educação recém imposta aos 

brasileiros cujos reflexos já estão sendo sentidos na prática. 

Defendeu aprovação da Proposta a Emenda à Constituição que 

destina 10% do orçamento da União para investimentos na 

Educação que tramitam no Congresso nacional. Citou que a PEC 

15/15 propõe que o Fundeb passe a ser permanente e composta por 

uma cesta de impostos. Sendo que 60% para pagamento dos 

professores e 40% para custeio. Informou que a nova proposta 

defende 70% para pagamento de profissionais da Educação e 30% 

de custeio. Lembrou que a lei do piso salarial deve está vinculado a 

valorização da carreira e as condições matérias de trabalho. 

Defendeu que o Fundeb tenha um acompanhamento democrático 

pela sociedade através dos conselhos e da sociedade com regras 

claras de aplicação para que não ocorram desvios na sua execução. 

Atentou que se um professor sai da sala de aula, o recurso para o 

pagamento de salário deve ser de outra fonte e não do Fundeb. 

Relatou que recentemente os órgãos de controle veem sendo 

atacados. Lembrou que os governantes estão incorporando as 

vantagens salarias incluídas nos planos de carreira para argumentar 
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que estão pagando o piso. Esclareceu que o vencimento básico é o 

piso, os demais itens são fruto das conquistas do professor. Solicitou 

atenção especial para os professores que estão em regência de classe 

devido a singularidade do mister. Alertou que os professores que 

investem na formação profissional devem ser valorizados, assim 

como os docentes que tem mais tempo de serviço. Pregou a 

necessidade e firmar um compromisso, um pacto pela Educação. 

Frisou que a quinta economia do mundo deve se portar de forma  

condizente com a sua grandeza. Afirmou que o Brasil precisa 

valorizar a Educação. Citou o matemático grego Pitágoras, "Educai 

as crianças para não será necessário punir os homens" como forma 

de valorização da Educação. Defendeu que os feirenses procurem e 

cobrem dos representantes no Congresso Nacional para que aprovem 

o Fundeb e consequentemente a defesa da Educação pública, 

gratuita e laica. A vereadora Eremita Mota revelou ser professora de 

formação e que dará entrada na solicitação da aposentadoria, mas 

guarda boas lembranças da educação básica. Em seguida, franqueou 

a palavra a professora Marlede Oliveira, disse que a Educação 

deveria ser uma bandeira a ser erguida por todos. Lembrou que 

quando iniciou a carreira a categoria não tinha se quer plano de 

carreira. Rememorou que a Constituição de 1988 garantiu 

investimentos mínimos na Educação e posteriormente a LDB em 

1996 e o Fundef em 1997 no governo Fernando Henrique Cardoso. 

Argumentou que só após ao Fundef que a situação para os 

professores mudou com a garantia da transferência de recursos e a 

implantação dos conselhos. Pois, em diversos municípios havia 

constantes atrasos no pagamento dos salários dos professores, 

inclusive em Feira de Santana. Lamentou que em Feira de Santana 

havia um plano de carreira próprio e hoje a categoria está 

negociando com o governo municipal para que seja implantado um 

novo plano para a categoria. Atentou que o Fundeb criado no 

governo Luiz Inácio Lula da Silva findará em 2020 e posteriormente 
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não se sabe o que será posteriormente. Refletiu que mesmo tendo 

todo o aparato legal há muitos municípios não pagam o piso salarial 

dos professores. Cobrou do secretário Marcelo Neves o novo plano 

de cargos e salários dos profissionais de Educação. Adiantou que a 

APLB continuará como bandeira de luta, a implantação e 

reformulação do plano de carreira. Caso contrário, o ano letivo de 

2020 não será iniciado. Frisou que o filho do trabalhador tenha a 

mesma educação que o filho do rico tem. Em seguida, a vereadora 

Eremita Mota concedeu a palavra ao secretário Marcelo Neves, 

disse que a sua presença representando o prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho reflete a importância que o governo municipal dá a 

Educação. Lembrou que as propostas de emenda à Constituição 

estão tramitando. Assegurou que em qualquer conversa não há 

possibilidade de solução de continuidade do Fundeb devido a sua 

importância inclusive com a possibilidade de melhoras. Disse 

acreditar que uma solução legislativa seja aprovada ainda no prêmio 

ano. Assegurou que o município de Feira de Santana aplicará 28% 

em Educação quando a exigência é de 25%. Disse que Feira já paga 

o piso nacional, mas reconhece que ainda é muito pouco. Entretanto 

será uma longa negociação com as demais secretarias para avançar. 

Disse que há uma concordância total com a explanação da 

professora Olívia Mendes quanto a transformação do Fundeb em 

uma fonte permanente de financiamento da Educação. Também 

concordou que a professora Marlede quanto a qualidade da educação 

pública e que a Educação particular seja apenas uma opção. Pois 

isso aceitou está presente nesta Audiência, pois há pontos de 

convergência que precisam de interseção. Agradeceu a oportunidade 

de explanar suas ideias. Em seguida, a palavra foi franqueada a 

professora Gleice Assis disse que além de ser diretora da uma 

escola da rede municipal é vice-presidente do Conselho Municipal 

do Fundeb. Lembrou que na sua cidade, Mundo Novo, havia uma 

única escola particular e as demais pública e os pais que podiam 
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tiravam os seus filhos para estudarem em Feira de Santana e em 

Salvador. Revelou que diversos programas educacionais já foram 

extintos este ano sem nenhuma discussão com a sociedade. Afirmou 

que é uma ilusão pensar que o atual governo venha a aprovar um 

substituto para o Fundeb. Por isso a importância de um fundo 

permanente. Na sequência, a professora Laiza Carvalho, lamentou 

a ausência dos vereadores, pois o Fundeb também beneficiará Feira 

de Santana. Lembrou que se a verba não for carimbada como o 

Fundeb, os governantes poderão desviar os recursos ao bel prazer. 

Defendeu a fiscalização os recursos dos recursos. Lembrou que uma 

creche particular o pai paga R$ 1 mil já a creche municipal 

disponibiliza parcos R$ 300,00. Por isso, a qualidade é melhor 

devido ao investimento. Disse que o investimento vai além da 

valorização do professor. Atentou que os países da OCDE investem 

quatro vezes mais que o Brasil. Alertou que sem investimentos não 

haverá melhorias na Educação. Disse que quando a APLB vem a 

esta casa cobrar investimento é porque a maioria das escolas da rede 

municipal estão em situações precárias. Revelou que municípios 

circunvizinhos menores pagam melhores salários. Prosseguindo, a 

palavra foi franqueada ao parlamentar Roberto Tourinho, após 

saudar a todos disse que em maioria os secretários se negaram a 

discutir os problemas da Educação devido a arrogância e a 

prepotência. Por isso, o Munícipio está patinando nos índices de 

Educação. Lembrou que Educação nãos e faz apenas com os 25% de 

verbas. Reconheceu que há escolas com estrutura física boas, mas é 

preciso que os profissionais que trabalham nelas sejam reconhecidos 

e valorizados. Cintou as inúmeras greves empreendidas pela 

categoria. Devido a sistemáticos descumprimentos de acordos 

desrespeitando aos professionais da Educação. Lembrou que num 

passado recente sentava-se apenas para saber o que poderia ou não 

ser feito. Atentou que recentemente o município recebeu uma 

vultosa verba do Fundeb e corretamente buscou aconselhamento 
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jurídico para a sua aplicabilidade. Frisou haver uma barreira para a 

negociação principalmente para com aqueles que no dia a dia fazem 

a Educação. Disse que em alguns momentos os secretários se quer 

recebiam os professores e a sua representatividade, a APLB. 

Parabenizou a vereadora Eramita Mota pela iniciativa desta 

audiência. Logo após, o vereador Cadmiel Pereira, concordou que 

o Fundeb deva torna-se permanente e que a categoria dos 

professores tenha um plano de cargos e salário. Defendeu que os 

investimentos em educação sejam mensurados caso a caso devido a 

capacidade de investimento fruto das desigualdades entre os entes 

federativos. Interrogou ao secretário quanto aos processos de licença 

prêmio de aposentadorias dos professores que estão parados e o 

plano de expansão da rede municipal. Lembrou que diálogo é 

sempre importante. 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. 


