
  ATA DA 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 2021 (LOA) 
 

Aos dezenove (19) dias do mês de Janeiro de 2021, ás 09hs, no auditório da Câmara 

Municipal de União dos Palmares, deu-se início a segunda Audiência Pública sobre 

a lei orçamentaria anual (LOA) Município de União dos Palmares. O Presidente da 

Audiência Pública o vereador Emanuel Balbino abriu os trabalhos. O vereador 

Givanildo Gomes da Silva fez a chamada dos vereadores na qual estavam 

presentes. O vereador Amir Belarmino faz a chamada dos convidados. O Presidente 

iniciou a audiência agradecendo a presença de todos e enalteceu a importância da 

realização desta audiência pública e facultou a palavra aos demais que fazem parte 

da Mesa. A senhora diretora de Cultura que também representa a secretaria de 

turismo fala que seu orçamento da cultura e turismo esta tudo certo. O senhor 

Marcondes do Sinteal toma a palavra e pede o orçamento da Educação se no 

orçamento tem um projeto em relação a questão tecnológica para os professores na 

pandemia incluindo aparelhos eletrônicos para ministrar os trabalhos como 

smatphones e tablets , destacou as aulas remotas e pede um projeto orçamentário 

para custear esses equipamentos para os professores.O contador do Município 

Lima saúda a todos e responde a secretária de Turismo informando que o orçamento 

pretende contemplar a atividade do Turismo e suas ações, também responde ao 

Senhor Marcondes do Sinteal informando sobre a aquisição de Material Tecnológico 

e fez um requerimento para apresentar a Secretaria Municipal de educação e quem 

tem previsão orçamentária para a aquisição de aparelhos eletrônicos para o bem 

publico e não para os professores.A representante da classe dos professores, 

senhora Meire  falou sobre o precatório do FUNDEB dos professores e sobre o 

FGTS dos ativos e inativo, em seguida o Contador Lima respondeu  que o orçamento 

da educação já inclui o rateio dos professores e que os mesmos serão contemplados 

com o recurso e que a questão do FGTS depende da Caixa Econômica federal.Em 

relação aos equipamentos eletrônicos para os professores, o contador pede para 

que seja apresentado um projeto a secretaria de educação para que depois passe 

pela procuradoria do município para em seguida seja enviado para camara 

municipal para que possa ser  aprovado.O orçamento para a Educação foi orçado 

em 129.951.876 R$, incluindo 70.000.000 do FUNDEB.A secretária de educação do 

Município diz que o valor para o aluno baixou, onde uma portaria do governo federal 

diminui o gasto por aluno e que a educação teve uma perda de 4.000.000 R$ .Em 

ESTADO DE ALAGOAS 



seguida fala sobre os precatórios e o programa Todos pela educação, O contador 

Lima fala sobre a importância da arrecadação de impostos para as 3 esferas.Em 

seguida a secretaria de educação fala sobre a volta as aulas e que existe um comitê 

para receber os alunos e profissionais com toda a segurança, cita também o 

processo seletivo e a divulgação do resultado.A representante da classe dos 

professores faz um pedido a Secretária e pede para que faça um estudo para 

diminuir o número de Sábados letivos.Por fim o Presidente Emanuel Balbino encerra 

a audiência publica encaminhando o projeto para a comissão de educação e cultura, 

agradecendo a presença de todos 

 


