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Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e 

vinte e dois, às dezenove horas e quarenta e nove 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 trigésima oitava Sessão Solene, referente à segunda 

Etapa, do segundo Período, da décima nona Legislatura, com o 

objetivo de comemorar o DIA DO PROFESSOR, atendendo ao 

Requerimento nº 001/2022, de lavra do edil Ivamberg dos Santos 

Lima. A Mesa de Honra desta solenidade foi composta, além do 

Exmo. Vereador Ivamberg dos Santos Lima, propositor da 

presente Sessão; pela Sra. Tatiana Ribeiro Velloso, representante 

dos cursos de extensão das faculdades e universidades da Bahia; 

pelo Sr. Gerinaldo Costa, Presidente do Partido dos Trabalhadores 

– PT; pelo Vice-Presidente de Operações do Centro Universitário 

de Excelência de Feira de Santana – UNIFTC/UNEX, professor 

Cristiano Lobo; pelo Sr. Jacson Machado Nunes, Diretor da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFBR/Feira de 

Santana; pela Sra. Marlede Silva Oliveira, Diretora da Associação 

dos Professores Licenciados do Brasil – APLB/Feira de Santana, 

e pelo Magnífico Reitor da Universidade Estadual de Feira de 

Santana – UEFS e palestrante desta Sessão Solene, professor 

Evandro do Nascimento Silva. Na sequência, foram convidados a 

compor o Plenário os demais convidados e autoridades presentes 

ou representadas, cujos nomes serão arquivados nos anais do 
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Cerimonial desta Casa Legislativa. Vale registrar que os 

parlamentares Jhonatas Lima Monteiro, Emerson Costa dos 

Santos e Silvio de Oliveira Dias também estavam presentes nesta 

Sessão Solene. Após o vereador Ivamberg dos Santos Lima, autor 

do Requerimento nº 001/2022, declarar aberta a presente Sessão, 

na forma regimental, foi executado o Hino Nacional Brasileiro. 

Neste momento, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, vereador 

Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa de Honra e 

franqueou a palavra ao vereador Ivamberg dos Santos Lima, 

que, na condição de autor do Requerimento nº 001/2022, 

discorreu, na íntegra: “Boa noite senhoras e senhores, professoras 

e professores, saudando a mesa na pessoa do palestrante desta 

noite, o Magnifico reitor da UEFS Evandro Nascimento, e todos 

os homenageados que compõem o plenário desta casa em nome 

da Professora Sony de Souza Carvalho, bem como todos os 

convidados e professores presentes na galeria. Esta é a segunda 

sessão solene, em comemoração ao dia do professor, promovida a 

partir de um requerimento apresentado pelo nosso mandato e 

aprovado pelos membros deste parlamento, onde tenho o prazer 

de receber todos as professoras e professores para comemoramos 

o nosso dia, celebrado no último dia 15 de outubro, mas também 

de reafirmar o nosso compromisso com uma educação 

emancipatória, uma educação em cuja mediação nos encontramos, 

tendo o conhecimento como nosso aliado. Fui aluno de escola 

pública, de universidade pública, e ha mais de três décadas sou 

professor e me orgulho imensamente deste título que carrego 

como um propósito de vida, e com o coração cheio de esperança, 

a esperança do verbo  esperançar. Como nos diz, o grande mestre 

Paulo Freire: ‘É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo 

esperançar; porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. 

E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. 

Esperançar é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir! 

Esperançar é levar adiante, é juntar-se com outros para fazer de 
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outro modo’… Nesta noite, através de representação, 

homenageamos professores e professoras que têm a missão de 

representar os milhões de mestres por esse Brasil a fora em suas 

múltiplas atuações. Sabemos que seus ministérios; suas lições; 

suas retóricas estão invariavelmente registradas no atemporal, 

principalmente na formação de inúmeros cidadãos, que sempre 

lembram das contribuições de seus professores e de suas 

professoras na sua formação. Por isso não podemos esquecer, 

citando mais uma vez FREIRE, que educar é um ato político, em 

que é preciso afirmar a sua posição para que não exista um 

diálogo manipulador, e sim um diálogo aberto e democrático. E é 

o conhecimento mediado de forma dialógica e propositivo que 

promoverá a criticidade necessária para levar os nossos 

educandos a construírem sua própria historia seus próprios 

caminhos. Por este motivo e conscientes do difícil papel que o 

professor desempenha na construção de uma sociedade, levando 

em consideração valores, raízes, cultura, cor, classe social, 

crenças e costumes, que o LEGISLATIVO FEIRENSE reconhece 

a grande contribuição dessa profissão para nossa cidade, estado, 

país e para o mundo e realiza esta homenagem à profissão que 

ensina a todas as outras profissões: o PROFESSOR. Viva ao 

professor, muito obrigado”. Na sequência, o vereador Ivamberg 

dos Santos Lima reassumiu o comando da Mesa de Honra da 

presente Sessão e franqueou a palavra ao Magnífico Reitor da 

Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS e palestrante 

desta Sessão Solene, professor Evandro do Nascimento Silva, o 

qual discorreu, na íntegra: “Senhoras e Senhores, boa noite. 

Minhas saudações ao Exmo. Vereador Ivamberg dos Santos 

Lima, presidente da mesa diretora desta sessão, senhores e 

senhoras vereadores e vereadoras aqui presentes meus respeitosos 

cumprimentos. Professores e Professoras hoje presentes no 

plenário e na galeria, meus parabéns pela passagem de mais um 

Dia do Professor. Saúdo e parabenizo o Exmo. Vereador 
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Ivamberg Lima pela proposição desta sessão solene. Agradeço 

este honroso convite para discursar nesta Sessão Solene. Estamos 

aqui reunidos para celebrar o Dia do Professor. Acredito que se 

faz importante, de início, resgatarmos o significado da palavra 

professor. Professor: do latim professor,ōris, o que faz profissão 

de, o que se dedica a, o que cultiva; professor de, mestre", do 

radical de professum, significando fazer uma declaração, 

manifestar-se; declarar em alto e bom som, afirmar, assegurar, 

prometer, protestar, obrigar-se, confessar, mostrar, dar a conhecer, 

ensinar, ser professor. Portanto, o mister de ser professor tem 

como centralidade ter a autoridade da palavra para mostrar, 

revelar a quem se educa o conhecimento. Gostaria de iniciar a 

tessitura da minha fala contextualizando as transformações do 

conhecimento, e, consequentemente, as transformações do perfil 

do professor na contemporaneidade. Ao longo da história da 

profissão do professor seu papel esteve claramente ligado à 

formação de indivíduos para a aquisição de um arcabouço de 

conhecimentos quase imutáveis, em uma educação dos 

primórdios que era para poucos, destinada muitas vezes à 

aquisição da erudição, ou da formação das profissões elitizadas 

que sempre existiram. Digamos que em uma determinada fase da 

trajetória da humanidade, a compreensão de mundo estava 

calcada em um conhecimento escolar imutável para um mundo 

previsível e compreendido sob certas certezas. Estamos falando 

do mundo da era pré-industrial e de grande parte da era industrial, 

inclusive da fase da história sob a influência do iluminismo. No 

entanto, atualmente, falar da atuação do professor, requer uma 

visão apurada do novo quadro social, econômico, político e 

cultural no qual a humanidade está inserida. Vivemos a era da 

substituição do pensamento coletivo pelo sentimento de 

individualismo, representado pelo narcisismo, hedonismo e 

consumismo e pela valorização do "aqui e agora", ou da vida 

líquida como elucidado por Zygmunt Bauman. A humanidade 
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está mergulhando cada vez mais em uma hiper-realidade, uma 

mistura entre o real e o imaginário, principalmente com o advento 

das tecnologias e ambientes online. A atribuição de subjetividade 

a qualquer campo da vida faz com que nada seja concreto e fixo, e 

ideias antes tida como verdadeiras passam a ser interpretadas 

como mais uma no conjunto de hipóteses. A título de exemplo, 

sabemos que vacinas salvam vidas e são seguras. Mas vivemos 

uma pandemia onde essa verdade científica está sendo rejeitada e 

doenças erradicadas estão ressurgindo porque pessoas não 

confiam mais nas vacinas, sem nenhuma razão fundamentada. O 

multiculturalismo, fruto da globalização, desfaz noções de 

identidade e pertencimento de indivíduos e comunidades, ou 

ainda contribui para a colonização cultural. A fragmentação e 

mistura e união de vários fragmentos de diferentes estilos, 

tendências, culturas, tem impacto inquestionável sobre a tarefa de 

construir o conhecimento atualmente. Vivemos a descentralização 

da aquisição do conhecimento que não tem na escola e no 

professor as principais fontes de busca e validação. Tudo isso está 

exacerbado no caldo do projeto neoliberal de dominação, de 

captura da vida econômica, social, política e cultural pelos 

interesses do capitalismo. Nesse contexto, a meu ver, precisamos 

de professores que com uma atitude prático-reflexiva que, diante 

um cenário de incertezas, distopias e flagelos sociais faça emergir 

nos educandos a necessidade de emancipação desses 

condicionantes perversos que limitam o ser humano a uma 

condição objetificada e que deixa como suposta única alternativa 

simplesmente seguir a corrente das coisas como são dadas pelo 

sistema. Precisamos de professores com capacidade de refletir 

sobre a sua própria prática docente, com o objetivo de aprender e 

interpretar o exercício da docência imbricada com a realidade 

social. Nesse mundo em um certo desalento, se faz necessário 

resgatar a alteridade e a esperança. Essa conjugação permite 

resgatar o sentido de coletividade em oposição ao individualismo, 
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e também, o sentido de sonho e utopia para um futuro virtuoso e 

duradouro em oposição ao hedonismo, ao viver o aqui e agora. 

Precisamos de um plano de futuro para todos, com igualdade, 

justiça social, respeito ao meio ambiente, e garantia de todas as 

liberdades fundamentais. A educação é um instrumento 

fundamental para alcançar esse objetivo e o professor é peça-

chave nesse processo. Portanto, quero falar da relação do 

professor com o educando, aquele que em última instância 

construirá a partir da educação e do conhecimento sua história e a 

da sua família, sua comunidade, sua classe social e da 

humanidade. O professor deve ter interesse genuíno pela história 

de vida dos seus alunos, suas condições pessoais e sociais. Buscar 

saber quem são, como vivem de onde vêm, que sonhos têm, que 

dramas vivem. A instituição escolar acolhe muitas vezes crianças, 

jovens e adultos sujeitos a condições de vida que interferem no 

processo de aprendizagem. Exercer a empatia, a compreensão, a 

generosidade, a amorosidade faz toda a diferença para a condução 

do processo de ensino. Mas não só isso, muitas vezes é a atuação 

do professor que dará as condições para que o educando 

ressignifique sua existência enquanto sujeito. E quando isso se dá 

enquanto transformação de vida, a educação está cumprindo sua 

função social plenamente. A sociedade espera muito do professor. 

Mas precisamos refletir e problematizar sobre as condições de 

trabalho e a valorização do professor. Quando escolas não têm 

infraestrutura adequada, corpo docente com a formação adequada, 

quando falta a merenda escolar ou materiais básicos para as 

atividades escolares, o professor não poderá fazer milagre. 

Quando o salário do professor não condiz com suas necessidades 

e ele tem que trabalhar em dois ou mais vínculos empregatícios 

em três turnos até a exaustão, não podemos mistificar que ele é 

um herói. Nem aceitar que a profissão de professor é um 

sacerdócio. Por isso, o Dia do Professor e todos os dias do ano 

devem ser também um dia de reflexão sobre a necessidade que o 
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professor tem de lutar em defesa dos seus direitos. Paulo Freire 

bem disse no livro Pedagogia da Autonomia que a luta dos 

professores em defesa de seus direitos e de sua dignidade deve ser 

entendida como um momento importante de sua prática docente, 

pois isso também seria uma prática ética. Ele diz que quem está 

exercendo o labor na educação deve responder às ofensas contra 

ela através de uma luta política consciente, crítica e organizada 

contra os ofensores. Fazer diferente disso é acomodação, 

compactuação, cumplicidade com o descaso à educação, e mais 

grave ainda, desdenhar da própria dignidade do professor e da dos 

educandos. Ofensas e ataques à educação não têm faltado no 

nosso país, da Educação Básica à Superior. A contraposição 

consciente e organizada dos professores a esse quadro é tarefa 

urgente. E eu não poderia deixar de resgatar o momento de luta 

dos professores de Feira de Santana no início deste ano, quando 

ao reivindicar melhores condições de trabalho, melhor 

funcionamento das escolas, atendimento da necessidade de 

merenda escolar para os estudantes, foram tratados com 

truculência, em cenas que chocaram o Brasil. Expresso aqui 

minha solidariedade aos professores do nosso município, do 

nosso Estado e do nosso país nas suas lutas e na resistência contra 

aqueles que negam a dialogicidade, apelam à truculência e atacam 

a dignidade de tão importantes profissionais. Sou também 

professor, e diante de tantos desafios e incertezas, e às vezes 

angústia, só tenho uma certeza: sigo acreditando no poder 

transformador da educação, com alegria e esperança. Somos seres 

humanos com um impulso inato para uma constante busca ativa 

de objetivos a alcançar, um esperançar. E é a esperança que ainda 

pode fazer professores e alunos aprender, ensinar, produzir 

inquietação, descobertas, superação de realidades adversas e 

construir com ética e alegria uma humanidade melhor. Obrigado”. 

Na sequência, franqueou-se a palavra ao Sr. Gerinaldo Costa, 

Presidente do Partido dos Trabalhadores – PT, que comentou 
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sobre o exercício da função docente e a sua atuação no âmbito 

político. Referiu-se, brevemente, ao discurso proferido pelo 

orador que lhe antecedeu à tribuna e mencionou que, no próximo 

dia trinta, haverá o segundo turno das eleições ao reiterar seu 

apoio aos candidatos petistas, sendo eles: Srs. Luiz Inácio Lula da 

Silva e Jerônimo Rodrigues. Destacou que, enquanto docente, não 

poderia deixar de comentar sobre a necessidade de assegurar a 

manutenção de uma sociedade livre do fascismo. Discorreu, 

brevemente, sobre a importância da política e enalteceu os 

referidos candidatos. Salientou que os educadores tinham a 

obrigação de assegurar a eleição do candidato Luiz Inácio Lula da 

Silva. Mencionou, ainda, a atuação do Sr. Jerônimo Rodrigues à 

frente da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Por fim, 

congratulou os docentes pelo trabalho prestado à sociedade. 

Posteriormente, concedeu-se oportunidade de discurso ao pelo 

Vice-Presidente de Operações do Centro Universitário de 

Excelência de Feira de Santana – UNIFTC/UNEX, professor 

Cristiano Lobo, o qual congratulou o edil Ivamberg dos Santos 

Lima, propositor da presente Sessão Solene, e referiu-se ao 

pronunciamento feito pelo Magnífico Reitor da Universidade 

Estadual de Feira de Santana – UEFS, professor Evandro do 

Nascimento Silva. Por fim, destacou a importância dos docentes 

para a sociedade e congratulou a todos estes ao comentar, 

brevemente, sobre a sua trajetória profissional. Em seguida, 

franqueou-se a palavra ao Sr. Jacson Machado Nunes, Diretor 

da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFBR/Feira 

de Santana, o qual destacou que, há dezessete anos, a referida 

instituição levava esperança à sociedade. Discorreu, brevemente, 

sobre a importância da instituição supracitada na formação 

discente e, ao finalizar, congratulou todos os docentes presentes. 

Logo após, concedeu-se oportunidade de pronunciamento à Sra. 

Tatiana Ribeiro Velloso, representante dos cursos de extensão 

das faculdades e universidades da Bahia, a qual, após saudar os 
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presentes, comentou sobre o processo de formação discente e 

mencionou alguns professores que, para si, atuavam, 

efetivamente, na defesa da democracia. Discorreu sobre a UFRB e 

comentou sobre a importância das universidades estaduais ao 

frisar que a educação superior era um direito de todos. Salientou 

que, no último dia quinze, esteve em comunidades quilombolas 

para discutir sobre o Dia do Professor e a necessidade de 

assegurar uma educação emancipatória para todos. Expôs que 

todo e qualquer tipo de violência deveria ser combatido, assim 

como o racismo, a homofobia e o negacionismo da ciência. 

Externou que muitos brasileiros sofriam por conta dos altos 

índices de desemprego e da fome. Agradeceu a todos os 

profissionais da área da saúde ao mencionar a pandemia e 

destacou a importância do Sistema Único de Saúde – SUS. Ao 

concluir seu discurso, congratulou todos os docentes presentes. 

Posteriormente, franqueou-se a palavra à professora Marlede 

Silva Oliveira, Diretora da Associação dos Professores 

Licenciados do Brasil – APLB/Feira de Santana, a qual saudou os 

docentes presentes nesta Sessão Solene e comentou que, enquanto 

docente, vivenciou uma história de luta e resistência. Comentou 

sobre a árdua jornada dos docentes, bem como mencionou 

algumas lutas enfrentadas por si ao longo das últimas décadas. 

Disse que, neste município, a Lei Orgânica viabilizou diversos 

direitos aos docentes e expôs que, no ano de dois mil e dois, 

ocorreu a reformulação do plano de carreira. Enalteceu o ex-

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e discorreu sobre a 

importância da reserva de carga horária ao relatar que os 

professores tinham diversas atribuições. Referiu-se à reforma da 

previdência, bem como destacou que a referida associação lutava 

para assegurar os devidos direitos aos docentes. Teceu críticas à 

gestão pública municipal e salientou que os docentes da rede 

municipal de educação eram desvalorizados. Por fim, relatou que 

os docentes tinham uma trajetória de luta e resistência. Vale 
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registrar que, durante o pronunciamento da oradora à tribuna, o 

primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, 

assumiu o comando da Mesa de Honra e, em seguida, o transferiu 

ao vereador Ivamberg dos Santos Lima. Em seguida, concedeu-se 

oportunidade de pronunciamento ao vereador Jhonatas Lima 

Monteiro, que destacou que, apesar de ser necessário comemorar 

o Dia do Professor, não era possível esquecer a desestruturação 

das instituições de educação, acelerada pelos cortes 

orçamentários, bem como o desrespeito à gestão democrática das 

instituições de educação. Comentou sobre a valorização docente e 

salientou que os professores sofriam com ações coercitivas por 

parte de alguns gestores públicos que tentavam impedir a função 

social da educação. Ao finalizar, destacou que o Dia do Professor 

foi instituído durante a gestão do ex-Presidente João Goulart e 

salientou que a representatividade política estava relacionada à 

educação. Logo após, franqueou-se a palavra ao edil Emerson 

Costa dos Santos, que, após saudar os presentes, comentou, 

brevemente, sobre a importância da educação e dos docentes ao 

declarar que estes atuavam na transformação de vidas e na 

transmissão de conhecimento. Por fim, congratulou todos os 

docentes. Na sequência, concedeu-se oportunidade de discurso ao 

parlamentar Silvio de Oliveira Dias, que, após saudar os 

presentes, comentou, brevemente, sobre o período em que atuou 

como professor de informática e lembrou-se de sua mãe, a qual 

foi professora primária e ensinou em algumas instituições deste 

município. Salientou que os docentes marcavam as vidas de seus 

alunos e parabenizou todos os docentes ao frisar que a educação 

deveria ser respeitada. Por fim, destacou a importância da 

participação popular neste Legislativo e expôs que os professores 

eram agentes políticos. Na sequência, foi exibido o vídeo 

“Parabéns, Professor”, veiculado no blog da Sra. Sônia Souza, o 

qual enaltece a atuação dos docentes nas unidades de ensino e 

destaca o valor destes para a sociedade brasileira. Posteriormente, 
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os seguintes docentes foram homenageados e receberam 

Certificados de Honra pelo trabalho prestado à sociedade: 

professora Anaci Bispo Paim, Secretária Municipal de Educação; 

professor Gerinaldo Costa, Presidente do PT; professora Marlede 

Silva Oliveira, Diretora da Associação dos Professores 

Licenciados do Brasil – APLB/Feira de Santana; professor 

Cristiano Lobo, Magnifico Reitor do Centro Universitário de 

Excelência de Feira de Santana – UNEX; professora Tatiana 

Ribeiro Velloso, representando os cursos de extensão das 

faculdades e universidades da Bahia; professor Evandro do 

Nascimento Silva, Magnífico Reitor da Universidade Estadual de 

Feira de Santana – UEFS e palestrante da presente Sessão; 

professora Sony de Sousa Carvalho Lima, representando os 

professores aposentados; professor Yanes Marcelo de Cerqueira 

Freitas, representando o Fórum de Gestores Escolares do 

Território Portal do Sertão; professora Eliana Silva de Jesus 

Adorno, representando os professores da rede estadual de ensino; 

professora Tamara Andreucci Dias de Oliveira, representando os 

professores das instituições privadas de ensino superior; professor 

Jhoyne Rios de Menezes Oliveira, representando os diretores da 

rede estadual de ensino; professora Gilmara Borges Ferreira, 

representando os professores da educação do campo; professora 

Aline da Ressurreição Santos, representando as escolas 

particulares do município de Feira de Santana; professora 

Francisca Maria Carneiro Baptista, representando os professores 

do programa de educação do campo contextualizada, 

desenvolvida pelo Movimento de Organização Comunitária – 

MOC; professor Gilmar Azevedo dos Santos, representando os 

professores da Zona Rural; professora Rita de Cássia Jambeiro 

Taboada da Silva, representando os professores da educação 

inclusiva; professora Nelma de Cássia Silva Sandes Galvão, 

representando a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – 

UFRB, e a professora Natarina Gonçalves da Costa Santos, 
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representando os professores de música. Vale registrar que, 

durante a entrega dos certificados, o primeiro Vice-Presidente 

desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da 

Mesa de Honra e, em seguida, o transferiu ao vereador Ivamberg 

dos Santos Lima. Logo após, os assessores do propositor da 

presente Sessão Solene, Srs. Joelma Araújo Silva, Sóstenes 

Aroeira da Luz e Cristina Batista Porto, também receberam 

Certificados de Honra pelo trabalho prestado enquanto docentes. 

Na sequência, a professora Sony de Sousa Carvalho Lima foi 

convidada para entregar o Certificado de Honra ao vereador 

Ivamberg dos Santos Lima, seu esposo, propositor desta Sessão 

Solene e docente. Logo após, na forma regimental, foi ouvida a 

execução do Hino a Feira de Santana, após o quê, nada mais 

havendo, o vereador Ivamberg dos Santos Lima declarou 

encerrada a presente Sessão. Para constar, eu, Dayana Jones 

Nascimento de Jesus Fontes, Redatora de Debates, lavrei a 

presente Ata, que segue assinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


