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Of. 42/2016 

 

Ao Magnífico Reitor Prof. Dr. Paulo Roberto Pinto dos Santos  

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

 

Magnífico Reitor, 

Visto que foi convocada uma reunião extraordinária do Conselho Universitário – CONSU para o 

dia 29 de novembro de 2016 (terça-feira), tendo como ponto de pauta “Ocupação da UESB, 

recomendação do Ministério Público”, o Diretório Central dos Estudantes da UESB – campus 

Vitória da Conquista vem por meio deste solicitar que a referida reunião tenha sua data alterada 

para a semana dos dias 4 a 8 de dezembro de 2016, considerando que no dia 29 será colocada em 

votação, no Senado Federal, a PEC 55.  

A nossa entidade nacional de representação estudantil, União Nacional dos Estudantes (UNE), bem 

como diversas centrais sindicais e representações estudantis, estão convocando estudantes e 

trabalhadores (as) de todo o Brasil para um ato em Brasília, “Ocupa Brasília: Contra a PEC 55”, no 

dia em que a PEC será votada. Em uma Assembleia do Ocupa UESB também foi aprovado que o 

CONSU tivesse sua data alterada, visto que a PEC 55 é uma das pautas principais da ocupação.  

Compreendemos que a pauta nacional se faz mais urgente nesse momento. Por esse motivo, 

requisitamos que os Conselheiros aceitem esse pedido, ajudando não só a ocupação da UESB, mas 

todas as ocupações do Brasil que estão mobilizadas para ir à Brasília em defesa dos nossos direitos.  

Esperamos que reitoria aceite o pedido do movimento estudantil da UESB em um momento tão 

delicado como esse. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.  

Atenciosamente, 

William Lima Martins 

Coordenador Geral do DCE da UESB – Campus de Vitória da Conquista  

Conselheiro e Representante Discente do CONSU 

 


