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Ata da Audiência Pública ‘’Reabertura das escolas’’.

Ao 1º (primeiro) dia do mês de setembro do ano de 2021, às 10h (dez
horas) sob a presidência do vereador João Catunda e propositura da
comissão de educação desta Casa, reuniu – se na Câmara Municipal de
Maceió (sala de reuniões) situada na Rua Sá e Albuquerque, número 564
bairro Jaraguá para prestação de informações referentes o retorno das
atividades escolares após a pandemia. A mesa foi composta por: Elder
Maia (secretário municipal de educação). Silvania Barbosa
(vereadora). Brivaldo Marques (vereador). Joãozinho (vereador).
Leonardo Dias (vereador). Cal Moreira (vereador). Siderlane
Mendonça (vereador). Olívia Tenório (vereadora). Teca Nelma
(vereadora). Gaby Ronalsa (vereadora). Oliveira Lima (vereador).
Francisco Filho (vereador). Valmir Gomes (vereador). José Marcio
Filho (vereador). Facultada a palavra o vereador Joãozinho indagou ao
secretário sobre a vigência do contrato de manutenção predial da
secretaria onde foi informado pelo senhor Elder Maia que houve um
contrato emergencial. O vereador deu continuidade as indagações tecendo
subsídio sobre o processo licitatório. O vereador Leonardo Dias, indagou
sobre as substituições dos engenheiros e o motivo dos mesmos ficarem
desassistidos. O secretário informou novas contratações onde o retorno
dos trabalhos dos atuais engenheiros está sendo positivos. Trouxe
também os problemas enfrentados com as empresas prestadoras de
serviços onde a maioria não cumpre totalmente o seu papel. O vereador
Joãozinho, indagou sobre a entrega das escolas reformadas desde o mês
de janeiro até o presente momento, onde segundo o secretário a única
concluída foi a Emílio Cardoso além de citar os prédios alugados. O
vereador Joãozinho, indagou sobre as providências tomadas contra a
empresa que não cumprem a sua responsabilidade contratual. Segundo o
secretário as devidas providências estão sendo tomadas. O vereador
indagou ainda sobre os valores enviados pela Braskem a prefeitura para
ser investido no aluguel de prédios para funcionamento das escolas. O
secretário confirmou o repasse que está passando por um processo
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jurídico haja vista que passou a ser um recurso público. O vereador
Siderlane Mendonça, indagou sobre a quantidade de prédios alugados
onde o secretário informou trinta e dois prédios. Completou que, a
determinação do prefeito de Maceió é construir novas escolas.
Continuando, o vereador trouxe a queixa de uma escola sem
acessibilidade dentre outras carências estruturais onde este vereador
interviu uma negociação para que a obra fosse feita. Além de outro caso
no bairro Benedito Bentes onde foi feita uma denúncia por parte deste
vereador ao ministério público para que a situação fosse resolvida.
Indagou se há um cronograma para entrega das escolas em reformas e
dos prédios alugados. O secretário esclareceu o desejo do prefeito de
zerar as filas das creches, porém não tem condições de construir e manter
alugueis de imóveis ao mesmo tempo. O vereador Leonardo Dias trouxe
a preocupação com as unidades escolar que estão paradas, o processo
licitatório e sobre quem vai efetuar o valor elevado do prédio onde funciona
a escola Padre Brandão Lima. O secretário informou que as escolas vão
voltar quando estiverem com todo aparado funcionando e a maioria
aguardam a conclusão da segunda dose da vacina contra o covid – 19. A
vereadora Silvania Barbosa, sugeriu ao secretário disponibilizar para os
vereadores o relatório contendo informações da situação de todas as
escolas, onde a solicitação foi acatada pelo secretário. Respondendo ao
vereador Leonardo Dias o secretário informou a deslocação da escola
Padre Brandão Lima para o UNIT onde o aluguel será pago com o valor
citado pelo vereador acima. A respeito do FUNDEF e precatórios existe um
bloqueio do sinteal e há um processo para ser solucionado. A vereadora
Teca Nelma fez indagações sobre o pagamento do precatório e recebeu
como resposta a intenção do prefeito de realizar o pagamento. Trouxe a
preocupação com a situação das crianças com deficiências exemplificando
a ausência de auxiliar de salas nas escolas e indagou sobre o processo de
retorno das mesmas. O secretário comunicou o recontrato dos auxiliares e
citou o apoio de instituições que prestam atendimentos a essas crianças a
exemplo da APAE ao tempo em que solicitou o apoio dos vereadores para
o credenciamento de novas instituições para somar a esse trabalho. A
vereadora falou da possibilidade de criar comitiva de acompanhamento
dessa atividade de forma continuada. O secretário se comprometeu em
convidar todos os vereadores para as próximas visitas nas escolas.
Registrou a distribuição de computadores e outros serão disponibilizados
para montar laboratórios nas escolas. O vereador Francisco Filho, fez
questionamento referente o retorno das crianças com deficiências as
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escolas. O secretário informou a construção de um centro de diagnóstico
para avaliar os prestadores de serviço junto a essas crianças. O vereador
Joãozinho, indagou sobre o bloqueio do pagamento do FUNDEF onde
recebeu informação de que não existe o bloqueio por parte do SINTEAL. O
vereador Valmir Gomes, chamou a atenção para o quadro da educação
em nossa Capital, que já vem de gestões passadas e pede o empenho do
atual secretário para as necessidades dos alunos e escolas. Sugeriu o
trabalho com a robótica sem deixar de pensar na fala do vereador
Francisco Filho. Indagou sobre a saúde nas escolas e como poderíamos
levar essa ação para os estudantes. O secretário respondeu que o projeto
da robótica está em andamento e quanto o projeto para a saúde foi
solicitado um prazo. Com relação o quintal cultura é possível aumentar
espaço para a ação e sobre os eixos mencionou as dificuldades
financeiras para a contratação de pessoal, a visibilidade do crescimento no
aprendizado, o índice de analfabetismo e outros. O vereador João
Catunda, indagou sobre as datas apresentadas pelo secretário para o
retorno das aulas presenciais. O secretário esclareceu que algumas
escolas não têm condições de retornar devido a estruturas físicas. O
vereador Francisco Filho, sugeriu providências antes do retorno das
aulas a exemplo da segurança com a presença da vigilância sanitária. O
secretário justificou que durante esse período de paralização aconteceram
outras demandas onde foi preciso mobilizar a equipe, mas reconhece que
deveria ter priorizado as ações para o retorno do funcionamento das
escolas. O vereador Francisco Filho trouxe a necessidade de um
entendimento e apoio de outras pastas a exemplo da vigilância sanitária e
secretaria de infraestrutura onde este vereador vê como urgência hoje o
retorno das escolas assim como tem sido com a vacinação. O vereador
João Catunda, indagou ao secretário sobre os custos das EPIS a exemplo
da distribuição de máscaras para as crianças. O secretário tecendo
comentário sobre custos falou do investimento com a distribuição de
absorventes que é lei e deu subsídio sobre o assunto. O vereador
Francisco Filho sugeriu a secretaria disponibilizar um cheque liste da
situação das escolas. O secretário informou que o valor das cestas
básicas sofreu aumento em quarenta e dois por cento e o dejejum foi
autorizado para as escolas comprar. Comunicou o cronograma passado
para todos os diretores mediante um grupo de WhatsApp. O vereador
João Catunda, indagou sobre os planejamentos para o recebimento dos
recursos do governo federal. O secretário comentou sobre as exigências
do governo federal ao enviar recursos e ressaltou que as vezes preferimos
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trabalhar com recursos próprios. Informou que as aulas vão retornar de
forma escalada e respondendo a um questionamento falou que os
professores não contam com recursos de informáticas para a realização
das aulas on – line. Deixou o compromisso de realizar visitas nas escolas
junto aos vereadores que desejar. A vereadora Silvania Barbosa,
destacou o papel fiscalizador do vereador em comparação a forma como
os vereadores são vistos e recebidos por secretários. Indagou sobre os
projetos para a alimentação dos alunos nas escolas e citou uma lei de sua
autoria onde pede atenção. Concluindo, leu o desabafo de uma mãe
enviado para esta vereadora. O vereador Francisco Filho, solicitou ao
secretário um olhar especial para as solicitações apresentadas e encerrou
com a questão da prestação de serviços da BRA ao tempo em que deixou
claro que nada tem com a empresa. Indaga como está o planejamento na
educação para evitar problemas como ocorrido em outras secretarias. O
secretário esclarece que não há problemas na prestação de serviços com
a BRA. Passada a palavra os vereadores e secretário fizeram suas
considerações finais e o presidente declarou encerrada a audiência
agradecendo a presença e todos. Do que, para constar, lavrei e digitei a
presente ata que dato e assino. Maceió, 1º de setembro de 2021. Maria
Jairivane Sena da Silva - Redatora de Atas e Debates.

