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o descompromisso das autoridades municipais, ao longo destes anos, com a comunidade feirense.
A maquiagem caiu. Bastou chover intensamente para ficar claro o descaso e 

O Deputado Estadual Zé Neto traz uma boa notícia para Feira de Santana: o Governo do Estado manterá o 
valor dos recursos repassados à UEFS para o orçamento 2008. Essa decisão foi tomada em reunião entre o 
governador Jaques Wagner; o Deputado Zé Neto; o secretário de Educação, Adeum Sauer; o secretário de 
Relações Institucionais, Rui Costa e o reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana, José Carlos Barreto.

A iniciativa de Zé Neto em dialogar com o governador Jaques Wagner aconteceu devido ao anúncio de que 
haveria um corte de R$ 5 milhões no orçamento do Estado para UEFS para o próximo ano. O recurso de R$ 
104,286 milhões foi mantido, mas caso a redução acontecesse, a UEFS ficaria com o orçamento no valor de R$ 
99,256 milhões de reais.

Esta situação foi gerada inicialmente por conta da falta de critérios para o estabelecimento de cotas do 
orçamento para as quatro universidades estaduais da Bahia (UEFS, UNEB, UESC e UESB). O deputado 
estadual Zé Neto explica que o governo, até dezembro deste ano, garantiu que os critérios serão definidos a partir 
de discussões coordenadas por um Grupo de Trabalho formado por representantes de seis secretarias estaduais 
e as próprias universidades.

Segundo Zé Neto, este grupo criado pelo governo vai propor diretrizes e alternativas que viabilizam a 
condução das políticas para o ensino superior. “Mas devemos nos tranqüilizar porque a UEFS poderá criar 
métodos de tornar a gestão destes recursos mais eficientes e até conseguir, futuramente, um suplemento deste 
valor”, comenta.

O deputado explica que a dificuldade está no verdadeiro descontrole na forma de repassar os recursos 
para o ensino superior no Estado. “Se o governo fosse adotar um parâmetro aluno-valor, o orçamento da UEFS 
cairia para R$ 85 milhões. Enfrentando pressão das outras universidades, este valor foi ampliado pelo governo 
para aproximadamente R$ 99 milhões, o que ainda seria insuficiente para cobrir os gastos, tendo ficado, por fim, 
em R$104,286 milhões”, explica.

Um dos pontos que complicou as negociações, segundo o deputado, foi a constatação de que entre as 
quatro instituições de ensino superior da Bahia, nos últimos seis anos, a UEFS foi apontada como a mais 
beneficiada pelo governo anterior, porém, em contradição, era a mais ineficiente em termos administrativo e 
financeiro.

Orçamento da UEFS para 2008 não vai sofrer redução
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GOVERNO CRIA GRUPO DE TRABALHO PARA FEIRA DE SANTANA

O Grupo de Trabalho criado durante três pessoas que estiveram presentes na 
a reunião realizada entre o governador reunião e que fazem parte do Fórum de 
Jaques Wagner e Fórum Empresarial de Empresários.
Feira de Santana, no dia 08 de agosto, Mais uma vez, Wagner tem cumprido 
deverá se reunir a partir dos próximos dias o compromisso assumido com a 
para dar início às atividades em torno das comunidade:  receber a população em mesa 
r e i v i n d i c a ç õ e s  a p r e s e n t a d a s  a o  de negociações para discutir os problemas 
governador. que afligem a sociedade e buscar soluções. 

As solicitações apresentadas pelos Para Zé Neto, que também esteve 
empresários são: a criação de um Pólo de presente na reunião, a criação desse Grupo 
Logística para cidade, proposto para ser é de fundamental importância para o 
instalado entre a BR 101 e a 324; retomada processo de discussão sobre as obras que 
das obras do Centro de Convenções; a deverão ser realizadas na cidade. “Reunir 
restauração e ampliação do Aeroporto João todos e ouvir as suas reivindicações é 
Durval Carneiro; a recuperação da BR 324 fundamental para uma democratização 
e a extensão da malha ferroviária do Estado  plena, e é isso que o Estado vem fazendo. 
para Feira de Santana. Através desse Grupo ficará mais fácil 

O Grupo de Trabalho é composto por conseguir chegar a uma solução que traga 
representantes da Secretaria de Indústria, benefício a todos”, avalia.
Comércio e Mineração; Secretaria de Infra-
estrutura; Centro Industrial Subaé, além de 
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