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A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, interpretando o sentimento

do povo que representa por outorg a, faz inserir nos seus Anais, MOÇÃO DE

REPUDIO a Reitoria da UNEB e ao Governo do Estado da Bahia, em

decorrência das péssimas condições vividas pelos residentes universitários

da UNEB CAMPUS ll - Alagoinhas/BA, justificada pelo discurso que a esta se

junta, proferido na Tribuna Popular da Sessão Ordinária realizada no dia 06

de dezembro de 2022, com a exibição de vídeos e imagens veiculadas nos

principais canais de comunicação da nossa cidade'

Boa tarde a todas, a todos e todes!

euero iniciar agradecendo ao espaço cedido paru a nossa fala, represeniando o

corpo do movimento estudantil, em especial os manifestantes da residência

estudantil a qual nos compomosSomos em maioria mulheres, pessoas socio

economicamente vulneráveis, pretas e pretos, somos uma comunidade totalrnente

de minorias, temos residentes de diferentes quilometragens e as mais distantes

delas, sou eu, que estou à 350 km da minha cidade e da minha família. Vim para

Alagoinhas com anseio de conhecimento, e de um futuro melhor para nossas

famílias. E importante lembrar aqui o que são as cotas. as cotas estão entre uma

das Políticas Públicas mais importantes para reparação historica. Esta política

tornou viável e justa a concorrência por vagas em instituiçÕes de ensino públicos e

privados, e aqui eu enfatizo o ingresso nas Universidades tendo em vista que as

cotas participam de vários processos, a exemplo dos concursos pÚblicos. Essa

política possibilitou que ricos, pobres e pretos ocupem o mesmo espaço e tenham

acesso ao mesmo ensino, público e de qualidade! Assim garantido pela nossa

Constituição Federal e demais leis do nosso Estado. Mas apenas incluir pobre e

preto nas Universidades, não é o suficiente! Nos precisamos de assistência e

permanência, que como o nome já sugere, precisamos de políticas públicas que

garantam a nossa permanência na lnstituição de Ensino. A exemplo dessas

íticas iá criadas, são as bolsas de manência como Mais Futuro que é
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garantida pelo governo do Estado, demais bolsas PRAES garantida pela Reitoria

da Universidade do Estado da Bahia, além das bolsas como Ensino, Pesquisa e

Extensão que promove a ciência produzida no nosso país e para além dessas

bolsas, que não são suficientes, nos temos a Residência Universitária a qual

pertencemoS, SOmoS residentes, ou Se preferirem, SomoS Resistentes As

residências estudantis da UNEB Campus ll, possuem diversos problemas

estruturais, e eSSa não é a nossa primeira ocupação em prol da mesma, houve

ocupaçÕes antes mesmo de ingressarmos a universidade, temos conhecimento

que desde 2002 estamos lutando pelas mesmas reinvindicaçÕes, sendo a ultima

delas em 2018 onde os pontos solicitados a reitoria foram "solucionados" em

partes. O nosso problema mais grave está nas residências do centro que sâo

casas alugadas pelo estado, que inclusive está proximo do vencimento do contrato

que já foi renovado. Não estamos aqui pedindo uma suíte de luxo, geladeiras tnox,

banheiras, piscinas ou coisas supérfluas estamos pedindo SALUBRIDADE' o

mínimo de dignidade para permanecermos na universidade. O ambiente em que

vivemos é insalubre além de inseguro. São anos de alagamentos, paredes

rachadas, infiltraçÕes, teto desabando, goteiras, mofo, que já concedeu em

diversas crises alérgicas aos moradores. Não temos ventilação suficiente, são de

4 a 7 pessoas ocupando o mesmo cubículo. E ai nos gostaríamos de direcionar

uma pergunta a vocês: Vocês conseguiriam estudar nessas condlçÕes? Estudar e

fazer pesquisa, por exemplo? E se fosse seu filho ou filha? Já esperamos demais'

esperamos sentados, sentados no esgoto! Agora decidimos esperar sentados no

novo prédio da UNEB que é mais confortável, tem ar-condicionado, tem cadeiras

confortáveis, tem pratos de porcelana, tem sala de jogos... E deixo aqui claro que

não temos pressa de saímos do prédio administrativo, onde há mais conforto que

nossas residências, até que soluçÕes que não sejam apenas paliativas sejam

tomadas, pela reitoria da UNEB que se diz inclusiva, e pelo governo do estado que

possui obras tamanho GG, queremos também uma Residência GG! que não

coloque em risco a nossa saúde mental e física. lncluímos também nas nossas

pautas a segurança do campus ll, que existe de forma deficiente, não irei aqui

detalhar, por questÕes de Segurança, mas todos sabem do que estamos falando'

os alunos sabem, as direçÕes sabem, a comunidade acadêmica sabe O numero

de terceirizados não é suficiente, focando aqui no número de funcionários da

limpeza e apoio e também no número de vigilantes. Ressalto, que não estamos

aqui lutando apenas por nós, que a maioria é formando, estamos lutando também

pelos noSSoS, por vocês e pelos de vocês que também precisam de uma
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Universidade pública, gratuita e de qualidade, não só no ensino, mas em todos os

âmbitos. Precisamos de qualidade de moradia, para ter condiçÕes de estudo. E

assim contamos com o apoio de todos, do Governador, da Reitoria da

Universidade, das Direções, do Poder Legislativo, da Prefeitura de Alagoinhas, da

comunidade e de todos que compreendam o quanto a nossa causa é importante e

leg ítima.

Sala das Sessões, 06 de dezembrc de 2022.
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