
Prezadas e Prezados,

O município de Brumado, através da representação máxima do executivo municipal,
sancionou, em setembro do ano de 2017, a Lei n° 1810. A Legislação busca atenuar a situação
dos estudantes, em fase de completar a graduação, que encontram-se em estado de
vulnerabilidade socioeconômica. Para tal, a Prefeitura - por meio das Secretarias de Educação
e Desenvolvimento Social - dispensa, mensalmente, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais)
aos mesmos. Segundo o texto que legisla acerca do benefício, denominado Programa de
Acesso Estudantil ao Ensino Superior (PAEES), no artigo sexto, o valor em dinheiro deveria
ser transferido às contas bancárias correntes dos discentes bolsistas ou de seus responsáveis
até o 10 ° dia útil de cada mês.

Ainda que o senso comum associe a ideia de democracia e cidadania a meros
conceitos abstratos, ela não se resume a ideias. É patente para o desenvolvimento de uma
cidade, que opte pelo zelo da práxis emancipatória e cidadã, que sejam usadas ferramentas
não somente verbais, mas sim aquelas que cumpram com políticas públicas de forma
socialmente responsável. A verdadeira democracia passa pelo acesso digno aos espaços
públicos, e é sabido que programas de permanência financeira são um pilar ímpar à
continuidade estudantil na escola, quer básica ou superior.

Há muito que a Prefeitura Municipal de Brumado não tem cumprido com seu papel
civilizatório. O texto da Lei - dissertando do prazo máximo mensal ao pagamento - tem sido
sistematicamente desrespeitado, especialmente nos últimos três meses, mas não só. Em
detrimento da creditação do auxílio financeiro nas contas bancárias - que sofrem de atrasos
entre 15 a 20 dias desde Janeiro deste ano -, os aluguéis, boletos de energia elétrica e outros, a
necessidade de alimentação e transporte não detêm a mesma espera. Ao passo que este
desrespeito acontece, vários discentes bolsistas estão em ameaça de perda de moradia,
insegurança financeira, problemas de saúde e impedimentos alimentares.

Paralelo a isto, o mesmo texto legislador, no artigo 7, regulamenta a correção do
auxílio financeiro segundo um índice não especificado. Contudo, tal atualização nunca
ocorreu desde que o programa foi implantado. Em suma, em 2017 foi instituído o valor
mensal de R$ 500,00. Desde então o índice de inflação não é mais o mesmo, o salário mínimo
também não e os produtos e serviços do mercado acompanharam tais atualizações e não
custam mais o que custavam, custam bem mais hoje; se R$ 500,00 era suficiente há 3 anos,
não é mais.

É evidente a necessidade de transparência no que tange a verba direcionada ao PAEES.
Apesar de ser algo óbvio, nunca é demais reiterar que a palavra “permanência” se designa
para fins de sobrevivência, que envolvem capacidades de estudar (principalmente em relação
a artefatos de comunicação e internet, tendo em vista a nova modalidade de ensino a distância
frente a atual pandemia), de se hospedar, despesas alimentares, de saúde, entre outros. Sendo
assim, é imprescindível a necessidade da transparência e compromisso frente às atuais
situações: qual o motivo real dos atrasos? Isso está sendo comunicado de forma ética aos
bolsistas? Porque o reajuste nunca foi efetivado, mesmo a Lei sancionando sua
obrigatoriedade? Como não houve a efetivação do reajuste, a verba destinada a este está
voltando para as instâncias superiores? Se não, qual o destino da verba dentro das instituições,
e qual a justificativa para esse destino?



A fim de terminar o relato aqui exposto, cabe ainda informar ao povo de Brumado, aos
interessados, aos que se preocupam com justiça social, as informações práticas que nós,
estudantes, obtivemos acerca da atual situação do trâmite legal de liberação da bolsa
estudantil neste mês de março. Pois bem, não nos foi dada sequer uma informação útil durante
todo o mês, qualquer explicação, sendo recomendado apenas que esperássemos (o quê?
Também não foi dito). O mesmo processo foi sinalizado em primeira instância pela atual
assistente social, após isso passando pelos outros setores responsáveis e agora está travado nas
mãos do secretário de educação, o sr. João Nolasco. Por outro profissional da secretaria de
educação, nos foi informado que o pagamento não ocorreria neste mês pois ele só é pago
quando estamos estudando. Tal deliberação é ilegal, foi arbitrária, equivocada, tirânica e de
má fé. Informamos tais coisas para que todos saibam do absurdo da situação.

Em face do exposto, cobramos desse órgão institucional a correção imediata deste
descaso conosco e o retorno da justa distribuição de renda. Também desejamos que haja
medidas protetivas para nós, estudantes, no corpo da lei aqui informada, pois estão previstas
para nós multas, penas e correções caso ultrapassemos alguns limites ou caso hajamos de má
fé. Contudo não há previsto na lei nenhuma consequência para os órgãos responsáveis caso
eles não ajam de acordo à lei, caso, por exemplo, não cumpram devidamente com o
pagamento.

Por fim, citando o grande médico sanitarista Sérgio Arouca, precursor da Reforma
Sanitária Brasileira : “ Democracia é Saúde”. Lembrando que Saúde aqui não se entende por
ausência de doença, mas sim completo bem-estar social; e este depende da efetivação dos
deveres que os nossos governantes têm com os seus governados.

Por fim, novamente endereçamos uma carta à secretaria de educação da cidade de
Brumado para reivindicar um elo de transparência e compromisso que se faz necessário em
relação ao Programa de Acesso Estudantil ao Ensino Superior. Na ausência deste elo, se torna
inevitável a procura de outras medidas cabíveis em instâncias superiores.

Atenciosamente,
Bolsistas do Programa de Acesso Estudantil ao Ensino Superior

31 de março de 2021.


