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Ata da 8ª (oitava) Sessão Especial da 15ª
(décima quinta) Legislatura da Câmara
Municipal de Valente, realizada em 29 de
outubro de 2019.
Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 19:45 horas, na
sede do Poder Legislativo Valentense, situada à Rua José Mota Lopes, 54, nesta Cidade de
Valente, Estado da Bahia, por convocação do Exmo. Senhor Presidente, Vereador Antonio
Cezar Oliveira Rios, ad referendum do Plenário, em articulação com o Departamento de
Educação, Campus XIV, da Universidade do Estado da Bahia - UNEB, presentes os
Vereadores Antonio Cezar Oliveira Rios, Elenildo de Oliveira Mota, Genilton de Oliveira
Moraes, Gessivaldo Souto Martins, José Robson Duarte Cunha, Lomanto Queiroz da Cunha e
Maria Madalena Oliveira Firmo, ausentes justificadamente os Vereadores Antonio Aloizio de
Araújo de Oliveira, Djalma Santana da Silva Neto, Lucivaldo Araújo Silva e Romilson Cedraz
Mascarenhas, aconteceu a 8ª (oitava) Sessão Especial da 15ª (décima quinta) Legislatura da
Câmara Municipal de Valente, tendo como temática: “A presença da UNEB no Território do
Sisal”. Constatados hora e número legais, o Senhor Presidente, em nome da comunidade
valentense, declarou aberta a Sessão Especial, convidando para compor a Mesa, as seguintes
autoridades e personalidades presentes: Ilmo. Senhor Gabriel Oliveira Mota - Chefe de
Gabinete da Prefeitura Municipal de Valente; Ilma. Senhora Fabiana Gordiano de Matos
Carneiro - Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Ilma. Senhora Rosane
Meire Vieira de Jesus - Diretora do Departamento de Educação da UNEB, Campus XIV; Ilma.
Senhora Neila Roberta Ramos - Coordenadora Pedagógica do Programa Universidade Para
Todos (UPT), polo Campus XIV; Ilma. Senhora Ilzimar Glória Ferreira Oliveira Representante da Coordenação dos Colegiados de Graduação do Departamento de Educação
da UNEB, Campus XIV; Ilma. Senhora Danúbia Serena dos Santos - Representante do
Movimento Estudantil Unificado do Departamento de Educação da UNEB, Campus XIV;
Ilma. Senhora Marta Pastor - Coordenadora do Plano Nacional de Formação de Professores da
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Educação Básica (PARFOR), da UNEB, Campus XIV; Ilmo. Senhor Carlos Henrique Valença
- Representante dos servidores técnicos e analistas administrativos do Departamento de
Educação da UNEB, Campus XIV. Ato contínuo, o Senhor Presidente teceu considerações
alusivas à realização desta Sessão Especial, assim como externou a sua alegria e satisfação ao
reconhecer a UNEB como sendo “referência” na qualidade de ensino. Ato subsequente, o
Senhor Presidente delegou à condução dos trabalhos à Relatora da Comissão de Saúde,
Educação, Obras e Serviços Públicos - CSEOSP, a Vereadora Maria Madalena Oliveira
Firmo, a qual, ao assumir a condução dos trabalhos, franqueou o uso da palavra aos
integrantes da Mesa, autoridades municipais e demais personalidades presentes, a saber:
Rosane Meire Vieira de Jesus - Incialmente asseverou que a primeira ideia é de que a
universidade pública se encontra falida e não consegue dar conta das demandas sociais,
porém, considerou o referido conceito como sendo um discurso “político”, com a intenção de
privatizar o ensino superior. Enfatizou que a universidade pública continua viva, apesar de
contingenciamentos orçamentários, em razão do crescimento da folha de pessoal dos
funcionários. Deu ciência aos presentes que inexistindo dotações orçamentárias os programas
Universidade Para Todos (UPT) e Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI) correm risco
de acabar, bem como que os contingenciamentos no orçamento da UNEB atingem a extensão
e a pesquisa científica. Utilizando-se de data-show, fez explanação expositiva acerca da
presença da UNEB no Território do Sisal, sobretudo no que tange à expansão da oferta dos
cursos de graduação e pós-graduação (lato sensu e stricto sensu). Danúbia Serena dos Santos Utilizando-se data-show, expôs os dados dos alunos matriculados em diversos cursos de
graduação ofertados pela UNEB, Campus XIV, assim como elencou as seguintes atividades
realizadas pelo Movimento Estudantil Unificado do Departamento de Educação da UNEB,
polo Conceição do Coité/BA: apoio a greve deflagrada pelos docentes, em função da
defasagem salarial; Projeto Açude Itarandi; Residência Pedagógica; Coletivo Lacre;
Revolution Reggae; Roda de conversa com alunos de Barreiros - Riachão do Jacuípe/BA;
Café Poético; Sarau Marielles; Intercâmbio Marielles; Cinema e Debate; audiência pública
para discutir a PEC nº. 055/2016, conhecida como a “PEC do Teto de Gastos”. Considerou
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como sendo pautas do movimento estudantil a realização de concurso público, a expansão de
cursos, o auxílio de assistência social e a criação da Comissão em Defesa da UNEB. Ilzimar
Glória Ferreira Oliveira - Aludiu-se aos seguintes cursos de graduação e pós-graduação,
ofertados pela UNEB, Campus XIV: Graduação - Comunicação Social, História,
Letras/Língua Portuguesa, Letras/Língua Inglesa. Pós-Graduação - Mestrado Profissional em
Educação e Diversidade. Carlos Henrique Valença - Felicitou-se com a Câmara de Vereadores
de Valente pela oportunidade de trazer a UNEB para o foco do debate. Considerou a
Universidade do Estado da Bahia como sendo referência nacional em educação, a qual possui
atualmente 18.127 alunos matriculados na UPT e 3.400 alunos matriculados na UATI.
Salientou que pensar em educação é pensar na formação integral do ser humano. Ressaltou
que a UNEB discute várias temáticas relacionadas ao cotidiano da sociedade, a exemplo da
violência contra o movimento LGBT, quilombolas, índios e diversidade religiosa. Pediu aos
vereadores para intercederem junto ao Governador do Estado da Bahia em relação ao
abandono do Governo do Estado da Bahia para com as universidades estaduais, sobretudo no
que tange à UNEB. Asseverou que se não fosse a UNEB a metade da população do Estado da
Bahia não teria curso superior. Externou o seu repúdio ao Governo do Estado da Bahia quanto
à defasagem salarial dos professores e servidores das universidades estaduais. Repeliu as
empresas prestadoras de serviços devido ao atraso no pagamento dos salários dos
terceirizados. Enfatizou que o Município de Valente certamente crescerá se os alunos
concluintes do ensino médio ingressarem na UNEB. Sugeriu aos vereadores para envidarem
esforços no sentido de instituir bolsas estudantis para alunos de nível superior. Prestou
agradecimento ao Prefeito Municipal por disponibilizar transporte para todos os estudantes de
nível superior, residentes tanto na sede quanto na zona rural. Marta Pastor - Discorreu sobre o
Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), da UNEB,
Campus XIV, cuja diretriz já formou 33 pedagogos neste Município de Valente. Considerou o
Município de Valente como sendo referência em educação. Carlília de Cássia Anunciação C.
Silva - Reportou-se ao PARFOR. Assinalou que embora seja graduada em Matemática,
percebeu que faltava a presença da UNEB na sua vida profissional. Externou a sua alegria e
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satisfação em exercer o ofício de Professora da Educação Básica, bem como de participar do
PARFOR, da UNEB, na condição de aluna. Lomanto Queiroz da Cunha – Teceu breve
comentário alusivo à importância da UNEB tanto para o Território do Sisal quanto para o
Estado da Bahia. Discorreu sobre a contenção de despesas realizadas pelo Governo do Estado
da Bahia nos orçamentos das universidades estaduais, principalmente no que alude ao
orçamento da UNEB. Leu o trecho da música “Fotografia 3x4”, de autoria do cantor e
compositor Belchior (in memoriam). Parabenizou o Valentense Cleber Gordiano dos Santos,
pelo lançamento da obra literária intitulada “O Brega em Letras: A crítica social nas músicas
cafonas sob o contexto do regime militar no Brasil”. Fabiana Gordiano de Matos Carneiro Teceu elogios ao Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica - PARFOR,
Campus XIV, da UNEB, na condição de graduanda em Pedagogia. Ressaltou que, enquanto
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o Poder Executivo Municipal
dará o apoio necessário para a locomoção dos estudantes valentenses de nível superior tanto
para Conceição do Coité quanto para Serrinha. Afirmou categoricamente que “a escola pública
pode transformar as vidas das pessoas”. Ad referendum da Mesa Diretora, considerando a
relevância da temática atinente à iminente privatização da ELETROBRAS, a Vereadora Maria
Madalena Oliveira Firmo facultou o uso da palavra à Secretária de Formação da CUT/BA, a
Senhora Cristina Brito e à servidora do corpo técnico da Companhia Hidrelétrica do São
Francisco - CHESF, Julia Margarida, as quais discorreram sobre o livreto confeccionado pela
CUT, intitulado “Os impactos da privatização da ELETROBRAS/CHESF no Nordeste”. Ato
contínuo, atendendo à pauta de reivindicações do Movimento Estudantil Unificado do
Departamento de Educação, Campus XIV, da UNEB, a Relatora da Comissão de Saúde,
Educação, Obras e Serviços Públicos (CSEOSP) da Câmara de Vereadores de Valente,
Vereadora Maria Madalena Oliveira Firmo, propôs o seguinte encaminhamento: Constituição
de “Comissão em Defesa da UNEB no Território do Sisal”, composta por 01 (um) vereador,
01 (um) representante da UNEB, 01 (um) representante da Prefeitura Municipal e 02 (dois)
representantes da sociedade civil organizada, cujos membros serão indicados através de
ofícios, direcionados à CSEOSP da Câmara de Vereadores de Valente. Ato subsequente, o
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Senhor Presidente, Vereador Antonio Cezar Oliveira Rios, procedeu às considerações finais.
Nada mais havendo a tratar, às 21:39 horas, deu o Presidente por encerrada a Sessão,
convocando outra, em caráter ordinário, para o dia 05 de novembro de 2019, com a seguinte
Ordem do Dia: o que houver. E, para constar, eu, Arturo Lucas Oliveira Lima, Redator ad hoc
deste Poder Legislativo, lavrei a presente ata, cujo áudio ficará registrado em inteiro teor no
arquivo digital do Departamento Legislativo desta Casa, a qual após submetida ao crivo do
Plenário e achada conforme, vai devidamente aprovada e assinada por todos os vereadores
presentes. Plenário Nemésio Martins da Silva, em 29 de outubro de 2019.
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