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Sobre o “Regimento da Comissão de Avaliação do Orçamento”

Após análise da minuta que trata sobre o “Regimento da Comissão de Avaliação

do Orçamento”, a assembleia da Associação dos Docentes da Universidade Estadual do

Sudoeste da Bahia – Adusb (seção sindical do Andes-SN) – ocorrida no dia 23 de

fevereiro de 2016, apresenta algumas ponderações.

A pauta interna da Adusb, aprovada por unanimidade na assembleia realizada no

dia 23 de abril de 2015, define como centralidade da luta para a categoria a “Elaboração

e execução participativa e transparente do orçamento na UESB com o envolvimento de

toda a comunidade universitária”.

Essa reivindicação da categoria, assim como toda a pauta interna, foi

protocolada na Reitoria da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia no dia 08 de

maio de 2015. Logo após a deflagração da greve, em 7 de maio de 2015, a categoria

também deliberou por solicitar a administração da UESB a convocação do Consu para

continuar a discussão sobre o orçamento da Instituição. 

O Magnífico Reitor, Prof. Dr. Paulo Roberto Pinto, atendeu ao pleito da

categoria e convocou a reunião do CONSU para o dia 25 de maio de 2015. A plenária

desse egrégio Conselho debateu o orçamento da Uesb e também aprovou que a

Comissão de Orçamento, já instituída no âmbito do Conselho, cumprisse a tarefa de

elaborar uma proposta para implementação do modelo de orçamento participativo e

transparente, a ser amplamente discutida pelos diversos setores da universidade e pelas

três categorias – discentes, docentes e funcionários técnicos-administrativos.

É importante registrar que a Adusb, ainda durante a greve, no dia 27 de julho de

2015, realizou um importante ato na Reitoria, construído com o movimento discente,

para cobrar os encaminhamentos referentes a pauta da greve e a pauta interna. Naquela

oportunidade, o movimento apresentou um termo de compromisso com o orçamento

participativo para ser assinado pelo Magnífico Reitor. Apesar do Prof. Paulo Roberto

não assinar o documento, expressou publicamente seu compromisso com o orçamento

participativo na UESB por meio do ofício RTR nº 310/2015.

Este preâmbulo fez-se necessário para recordar à comunidade universitária que a

categoria docente reivindica a implementação do orçamento participativo, que a
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administração da universidade já se posicionou favorável ao debate e que o Consu

delegou à Comissão de orçamento a tarefa de propor um modelo de orçamento

participativo para ser democraticamente debatido.

Em vista do exposto, a assembleia da Adusb solicita que a proposta de minuta do

“Regimento da Comissão de Avaliação do Orçamento”, seja alterada para atender ao já

definido pelo Consu e pela categoria docente.

Segue proposta de alteração para o capítulo IV, que trata “Das Atribuições” da

comissão, destacada em negrito:

Art. 6º - São atribuições da Comissão:

§1º - Elaborar proposta para implementação do orçamento participativo e

transparente na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia;

§2º Receber as contribuições dos diversos setores da Universidade e dos seus três

segmentos – discente, docentes e funcionários técnico-administrativo -, consolidar

as sugestões e encaminhar para o Presidente do Consu adotar as providências

necessárias ao amplo debate e aprovação no Conselho Superior;

Os antigos parágrafos §1º e §2º passam a ser:

§3º - Avaliar a proposta do Orçamento do Exercício;

§4º - Propor critérios, prioridades e ajustes orçamentários do exercício, elaborando

pareceres, e metodologias de apresentação do Orçamento, conforme demandas da

comunidade universitária;

§5º  - Acompanhar a execução do Orçamento;

Incluir novo parágrafo:

§6º - As atribuições supracitadas têm validade até a aprovação da proposta que

implementará na UESB o orçamento participativo;

A categoria docente compreende que uma nova forma de gestão dos recursos da

universidade é, neste momento de crise orçamentária, um importante instrumento para a

comunidade universitária definir como os exíguos recursos devem ser aplicados e se

apropriar das informações para pressionar o Governo a assumir a sua responsabilidade

com a Educação pública na Bahia. A transparência na gestão dos recursos respaldará a
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reivindicação pela ampliação do investimento na UESB e se propõe a eliminar os

resquícios do clientelismo, extremamente danoso ao erário público.

A assembleia da Adusb, ocorrida no dia 23 de fevereiro de 2016, solicita às

plenárias departamentais que apreciem a proposta de alteração do capítulo IV da Minuta

que propõe o “Regimento da Comissão de Avaliação do Orçamento”.


