Porta-voz nº 2001 - Uberaba, 08 de Outubro de 2021

PODER EXECUTIVO
Resultado da Audiência Pública
Orçamento Uberaba 2022.

A Prefeitura Municipal de Uberaba, no uso de suas atribuições legais, convocou a
população local a participar da Audiência Pública – Orçamento Uberaba 2022, em atendimento
ao inciso I do § 1º do art. 48 da Lei Complementar nº.101 de 2000.
Foi disponibilizado um instrumento no sitio da Prefeitura Municipal de Uberaba, onde
todos os interessados a participarem realizaram o seu cadastro na ferramenta Google Forms,
no período de 8 a 22 de setembro, para participarem da Audiência Pública, com a oportunidade
de pontuar os principais desafios que o município precisa enfrentar, de forma descentralizada,
indo de encontro com as dificuldades da população, para a construção de uma nova história,
junto ao Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2022.
As Audiências aconteceram entre os dias 28/09/2021 a 1º/10/2021, no Cinte Teatro Vera
Cruz de Uberaba e as atas do referido ato está disponível junto à publicação.
Uma vez recebidas, as contribuições serão analisadas e priorizadas no Projeto de Lei
Orçamentária Anual para o exercício de 2022, que será enviado para a Câmara Municipal de
Uberaba.
O Total de inscrições através do formulário foram de 160 participações distribuídas
conforme os temas de governo abaixo relacionados.

28/09/2021
29/09/2021

Quantidade de
Inscritos
91
22

Quantidade de
presentes
48
51

30/09/2021

15

20

1º/10/2021

32

45

Temas de Governo

Data da Audiência

1 - Cuidar das Pessoas
2 - Crescer com Qualidade de Vidas
3 - Desenvolver com Inclusão Social, Integração
e Desenvolvimento Regional
4 - Gestão Pública Inovadora e Participação
Ativa da Comunidade
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Demonstramos ainda a distribuição das inscrições de acordo com os bairros de
Uberaba.

Principais áreas a serem priorizadas em 2022 conforme informado no ato da
inscrição:
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Ata da Audiência Pública – Orçamento Uberaba 2022.

Data: 28/09/2021
Tema 1 – Cuidar das Pessoas
Secretarias Participantes: Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de
Desenvolvimento Social, Secretaria de Defesa Social, Fundação Cultural e Fundação
Esporte e Lazer.

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA – ORÇAMENTO UBERABA 2022, TEMA 1 – CUIDAR DAS
PESSOAS, SECRETARIAS PARTICIPANTES: SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE
EUDUCAÇÃO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DE DEFESA
SOCIAL, FUNDAÇÃO ESPORTE E LAZER E FUNDAÇÃO CULTURAL, EM ATENDIMENTO
EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO § 1º DO ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR Nº.101 DE
2000 PARA O PLANEJAMENTO DE UBERABA PARA O ANO DE 2022. No vigésimo oitavo
dia (28) dia do mês de setembro de 2021, às dezenove horas no Cine Teatro Vera Cruz, situado
a Rua São Benedito, 290, realizou-se a Audiência Pública. Para o Tema supramencionado
contamos com 91 (noventa e um) inscritos através do formulário de inscrição disponibilizado no
Google Forms no período de 08 a 22 de setembro de 2021. Compareceram à Audiência
presencialmente 48 (quarenta e oito) participações. Iniciamos dando as boas-vindas à
Audiência Pública – Orçamento Uberaba 2022, lembrando aos presentes sobre as orientações
para evitar a propagação do COVID – 19. O Governo Municipal, por meio da Assessoria Geral
de Orçamento e Controle, abre este espaço para participação da população na Audiência, onde
a comunidade apresentará as principais demandas que o município enfrenta e o que será
priorizado para o ano de 2022. Na oportunidade a equipe técnica de cada órgão participante
recepcionará as ações que deverão ser priorizadas para a elaboração da Lei Orçamentária
anual para o exercício de 2022. Os resultados da audiência pública serão publicados a partir
do dia oito (8) de outubro de 2021 no site da Prefeitura Municipal de Uberaba, uma vez
recebidas as contribuições serão analisadas e priorizadas junto ao Projeto de Lei Orçamentária
Anual para o exercício de 2022, que será enviada à Câmara Municipal de Uberaba. O Assessor
Geral de Orçamento e Controle do Governo Municipal apresentou de forma geral alguns
conhecimentos de forma didática no PowerPoint informações referente ao orçamento, receita,
execução orçamentária e quantidade de servidores por secretaria, esclareceu sobre a missão
do atual governo, informou sobre os procedimentos de inscrições e deixou bem claro sobre a
importância da participação popular na audiência e que os técnicos presentes estão disponíveis
para recepcionar as demandas apresentadas, excetuando a Secretaria de Saúde que
infelizmente não compareceu. Após a explanação do Assessor de Orçamento, foi aberta a
palavra para cada representante das Secretarias e Fundações presentes que tiveram três
minutos para externar as principais atividades executadas e responder sobre as demandas
recebidas quando da inscrição do cidadão no formulário disponibilizado no período de 8 a 22
de setembro. Após a explanação a representante da Câmara Municipal de Uberaba a
Vereadora Luciene Fachinelli fez o uso da palavra, inicialmente identificou a quantidade de
representantes da comunidade e também de servidores públicos, constatou a falta da
participação da população, principalmente com relação às inscrições e observou a necessidade
de participação popular em uma audiência de tamanha importância por si tratar do
planejamento das ações que serão executadas em 2022. Disse sobre a importância de estar
tudo alinhado para que o planejamento seja bem executado, lembrou da rejeição do Plano
Plurianual 2022-2025 pelo Legislativo no início de 2021 e das críticas que ocorreram pela
comunidade, nas redes sociais. Dissertou pela importância das Peças Orçamentárias para a
cidade de Uberaba. Disse sobre a importância de cuidar das pessoas, de cuidar dos servidores,
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externou a necessidade de trabalhar a revisão do plano de carreira, que trabalhe a rede de
proteção dos professores, sobre a cultura o esporte e o lazer, sobre o meu ambiente. Ressaltou
a crise hídrica vivenciada pelo município, e deixou a dica para que todos mobilizem a
comunidade para que haja maior adesão da comunidade em participar das próximas Audiência
Pública. Fez o uso da palavra a Prefeita Municipal, disse na importância de estar servindo a
comunidade, disse ser uma pena a pouca participação popular, disse que as secretaria
presentes irão conduzir as políticas públicas voltada à cuidar das pessoas e que os recursos
precisa ser bem aplicado e o poder público precisa da comunidade para que ele possa colocar
cada recursos no intuito de entregar todo o serviço que a comunidade precisa, para construir
uma cidade estruturada, ressaltou a importância em criar novos equipamentos públicos nos
bairros mais afastados, disse sobra a mobilidade urbana. Lembrou da necessidade da
participação da comunidade de forma efetiva, ressaltou que ainda serão discutidos mais quatro
temas durante a semana de audiência, informou ainda que o PPA a LDO e a LOA são peças
fundamentais que vão aplicar o dinheiro de cada cidadão de Uberaba, é importante a
construção de forma coletiva para de fato aplicar políticas públicas e cuidar das pessoas. Após
a explanação da Prefeita Elisa foi aberta a palavra para a comunidade, informamos que cada
pessoa terá o tempo de 2 minutos para apresentar a sua prioridade. Afifa Rassi Valicente, do
bairro Residencial Mário Franco, representa uma escola e um grande grupo de professores
“Educ ação”, externou a necessidade de cuidar das pessoas e oferecer assistência digna e
contínua na educação. Externou a presença da professora Edsonlina Melo e Professora Viviane
Cataldi, externou as diversas dificuldades dos professores municipais como por exemplo o
manejo das aulas online, o excesso de cobrança, com carga horária que extrapola o tempo
normal de tele trabalho, alunos e pais chamando a todo momento pelas redes sociais dentre
outros. Enfatizou que hoje os professores estão cuidando das pessoas, das famílias e da
educação. Informou sobre a necessidade de pagamento do piso salarial para o ano de 2022.
Externou da necessidade de ter quem represente os professores criando uma Rede de
Proteção ao Professor, com o objetivo de proteger os professores em todas as esferas da
educação em parceria com o poder público municipal o direito de cátedra, o direito a lazer, o
direto a defesa na área civil e jurídica, o direito ao atendimento médico e odontológico. Sander
Seabra do bairro Estados Unidos, cumprimentou todos os presentes e seguiu com o seu
comentário dizendo que presenciou em vários pontos da cidade de sujeira e falta de
consciência com o público, vejo constante degradação e falta de educação com o bem público.
Gostaria de ver atitudes do executivo voltado a educação em crianças, algo relacionado a
cultura, meio ambiente e juntamente com investimento em prol da educação da conservação
dos bens públicos. Valorização das crianças e os adolescentes. Alocar mais recursos na
Fundação Esporte e Lazer e na Educação voltado para a consciência em preservar os bens
públicos. Núbia Ferreira, bairro Fabrício, presidente da Creche Pequena Casa de Maria,
representante do COMDICAU, venho trazer a proposta da Construção do Plano Municipal da
Primeira Infância, é obrigatório e é necessário que seja escrito até 2022. Kaká Silveira fez o
uso da palavra externando a importância da transversalidade das áreas, destacou a importância
da adesão da Prefeitura no Cidades Sustentáveis. Ressaltou sobre o Meio Ambiente e levantou
a proposta de trabalhar a Lei Orgânica de forma lúdica nas escolas e também fazer divulgação
nas mídias e redes sociais. Sugeriu que o Governo realize um gabinete itinerante para estar
próximo das pessoas nos bairros. Propôs investimento da Fundação Esporte e Lazer. Fabiana,
bairro Jardim Itália e Parque das Aroeiras, explanou sobre a dificuldade de mobilidade e falta
de equipamentos públicos nos bairros mais longínquos de Uberaba, informou que na própria
casa há uma biblioteca pública que realiza empréstimos para as crianças do bairro e em 5
meses realizou 200 empréstimos de livros. Solicita parcerias para serem reutilizados os
espaços disponíveis como por exemplo a Igreja, reclamou da burocracia para solicitação de
serviços públicos. Reclamou da falta de cuidadores para deixar os filhos quando da realização
de audiências públicas. Utilização de terrenos públicos para abrigar a agricultura familiar, hortas
e padarias comunitárias, explanou o projeto moeda verde. Explanou sobre as dificuldades
diárias das mulheres e o anseio de retorno aos estudos. Alexandre, assessor do Vereador
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Celso Neto externou sobre as qualidades das participações da audiência, levantou a falta de
informações e a dificuldade das pessoas em entender o quão é importante a participação,
sugeriu a busca ativa das comunidades e o segundo ponte é ser trabalhado a intersecção entre
as secretarias. Explanou a participação com as atividades da educação e destaca a ausência
de um direcionamento específico, pensa–se em ação e programa, mas onde estamos e os
problemas que estamos enfrentando e onde queremos chegar, falta chegar estas informações
as pessoas tornando mais difícil direcionar as demandas. Gustavo Raposo, Assessor do
vereador Celso Neto, explanou sobre a falta no desenvolvimento do esporte de acordo com a
Lei Pelé; qual é a possibilidade de equalizar os recursos da Fundação Esporte e Lazer sendo
50% para o custeio e 50% para prestação de serviço para a comunidade; falta investimento no
para desporto. Houve mais manifestações sobre o pagamento do piso salarial do professor. Foi
explanado ainda da importância do fortalecimento do Instituto de Previdência o IPSERV. A
Elizabeth solicitou explicações sobre o Plano Municipal da Cultura e também sobre o cadastro
dos artistas. Sem mais considerações a Prefeita Municipal fez o uso da palavra respondendo
pontualmente as demandas apresentadas, agradeceu a rica participação dos presentes,
ressaltou que todos as demandas foram passadas pela educação, informou que a questão do
piso está sendo estudado para 2022, valorização dos servidores é prioridade e condiz com o
tema cuidar de pessoas, ressaltou a importância da Rede de Proteção ao Professor, disse que
os profissionais que estão à frente do projeto sejam executores e fiscalizadores. Agradeceu a
Nubia por trazer o Plano da Primeira Infância com toda a prioridade. Informou ainda que
Uberaba está na colocação 236 de 770 do programa Cidades Sustentáveis e a meta é subir,
muitas informações ainda nãos estão inseridas, temos potencial e técnicos capacitados para
atingirmos as primeiras colocações programa. O Gabinete na rua está em funcionamento.
Promoção de boas práticas entre os barros estão sendo mapeados os lideres naturais nos
bairros. Ressaltou que a Fundação Esporte e Lazer é uma fundação com o intuito de busca de
recursos e para isso é necessário ter projetos para a captação de recursos. Temos capacidade
de capitação de recursos sem sobrecarregar a fonte de recursos próprio da Prefeitura. Informou
em especial ao Assessor Alexandre que estão sendo realizadas reuniões com os secretariados
sobre o planejamento estratégico e sendo desmembrando em plano de ação para que desta
maneira possa ser comunicado à sociedade os projetos estruturantes no Governo Municipal,
isso que irá mostrar de forma lúdica e didática quais são os nossos planos para a nossa cidade.
Está sendo estudados os planos de carreira e também a saúde previdenciária em parceria com
o IPSERV. Informou a importância em se abrir concursos públicos, porém ressaltou que em
época de pandemia é vedada a abertura. A representante da Fundação Cultural explanou sobre
as indagações da Elisabeth esclarecendo sobre o Plano de Cultura e o cadastro dos artistas.
Foram ressaltando as datas das próximas audiências públicas, juntamente com os respectivos
temas. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a audiência às 22horas e 03 minutos.

Uberaba, 28 de setembro de 2021.

Equipe Orçamento Participativo.
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Ata da Audiência Pública – Orçamento Uberaba 2022.

Data: 29/09/2021
Tema 2 – Crescer com Qualidade de Vida
Secretarias Participantes: Secretaria de Planejamento, Secretaria de Infraestrutura e
Obras, Secretaria de Defesa Social, Secretaria de Meio Ambiente, CODAU e COHAGRA

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA – ORÇAMENTO UBERABA 2022, TEMA 2 – CRESCER COM
QUALIDADE
DE
VIDA,
SECRETARIAS
PARTICIPANTES:
SECRETARIA
DE
PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, SECRETARIA DE
DEFESA SOCIAL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CODAU E COHAGRA, EM
ATENDIMENTO EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO § 1º DO ART. 48 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº.101 DE 2000 PARA O PLANEJAMENTO DE UBERABA PARA O ANO
DE 2022. No vigésimo nono dia (29) dia do mês de setembro de 2021, às dezenove horas no
Cine Teatro Vera Cruz, situado a Rua São Benedito, 290, realizou-se a Audiência Pública. Para
o Tema supramencionado contamos com 22 (vinte e dois) inscritos através do formulário de
inscrição disponibilizado no Google Forms no período de 08 a 22 de setembro de 2021.
Compareceram à Audiência presencialmente 51 (cinquenta e uma) participações. Iniciamos
dando as boas-vindas à Audiência Pública – Orçamento Uberaba 2022, lembrando aos
presentes sobre as orientações para evitar a propagação do COVID – 19. O Governo Municipal,
por meio da Assessoria Geral de Orçamento e Controle, abre este espaço para participação da
população na Audiência, onde a comunidade apresentará as principais demandas que o
município enfrenta e o que será priorizado para o ano de 2022. Na oportunidade a equipe
técnica de cada órgão participante recepcionará as ações que deverão ser priorizadas para a
elaboração da Lei Orçamentária anual para o exercício de 2022. Os resultados da audiência
pública serão publicados a partir do dia oito (8) de outubro de 2021 no site da Prefeitura
Municipal de Uberaba, uma vez recebidas as contribuições serão analisadas e priorizadas junto
ao Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022, que será enviada à Câmara
Municipal de Uberaba. O Assessor Geral de Orçamento e Controle do Governo Municipal
apresentou de forma geral alguns conhecimentos de forma didática no PowerPoint informações
referente ao orçamento, receita, execução orçamentária e quantidade de servidores por
secretaria, esclareceu sobre a missão do atual governo, informou sobre os procedimentos de
inscrições e deixou bem claro sobre a importância da participação popular na audiência e que
os técnicos presentes estão disponíveis para recepcionar as demandas apresentadas. Após a
explanação do Assessor de Orçamento, foi aberta a palavra para a comunidade, informamos
que cada pessoa terá o tempo de 2 minutos para apresentar a sua prioridade. Leonardo,
morador do bairro Boa Vista, explanou sobre o problema hídrico enfrentado por Uberaba e
questionou que tipo de ação o governo está realizando no sentindo de fiscalização e o que será
feito a médio e longo prazo com relação ao problema hídrico e as queimadas enfrentadas
atualmente. Waldir Rodrigues Pereira, comerciante, morador no Conjunto Frei Eugênio, o
Piscinão tem uma lamina d’água, qual é a possibilidade técnica da ampliação da lamina d’água
para a sua reutilização para o uso dos bombeiros, manutenção de praças..., informou ainda
que nem o Piscinão utiliza a lamina d’água para reutilização do próprio espaço. Vanessa, do
Jardim Itália, Associação Amigos da Natureza, proponho parceria para que o Projeto amigos
da natureza tenha o seu pontapé inicial. Educação Ambiental para preservação do patrimônio
público, com participação ativa. Solicita a construção de praças no bairro para a manutenção
seja realizada pelos próprios moradores. Kaká Silveira iniciou a sua fala solicitando a melhoria
das ações culturais, explanou sobre a adesão da Prefeitura Municipal de Uberaba no Programa
Cidade Sustentáveis, voltado para a transversalidade das áreas, ressaltou a área do meio
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ambiente, reclamou a questão da supressão de árvores nas áreas urbanas, sugeriu o diálogo
com os ambientalistas, e finalizou pedindo que o orçamento seja utilizado para a contratação
de engenheiros florestais para a emissão de laudos descentes com relação ao diagnósticos
referente as supressões. Sander Seabra do bairro Estados Unidos, ressaltou a questão das
árvores em Uberaba que está com muita deficiência, nas praças as arvores estão morrendo e
outras foram cortadas, nas áreas entorno do rio Uberaba há a necessidade de plantio; sugeriu
parceria com o Instituto Agronelli com relação ao reflorestamento, sugeriu que o Parque das
Acácias seja utilizado os reservatórios para a reutilização da água. Sugere mais verdes nas
avenidas principais. Henri Cesar, Parque das Laranjeiras, solicita de plantio de árvores no bairro
e solicita o plantio pelos próprios moradores de árvores do cerrado ainda este ano na praça
principal, sugeriu que a praça tenha o nome de Praça 200 anos, solicita ainda a instalação de
equipamentos públicos nos espaços destinados. Solicita a manutenção e plantio de árvores em
diversas áreas institucionais que estão abandonadas. Luís Gustavo, assessor parlamentar,
morador do bairro Abadia, explanou sobre o problema de inundações em moradias em diversos
bairros, solicita informações de no orçamento está sendo pensado soluções para conter estes
problemas de inundações nas moradias, ou alternativas de desapropriações. Toy,
representante da vereadora Rochelle, solicita mais orçamento com relação a mobilidade
urbana, ciclovias nas principais avenidas, soluções de mobilidade urbana para contenção de
poluição e que tenham ciclovias também nos bairros mais afastados. José Eustáquio,
representante da cooperativa de catadores, explanou referente as queimadas em torno da
cidade, juntamente com a questão de seca nos rios que abastecem o município; solicita
monitoramento das nascentes do município; precisa de orçamento para a educação ambiental,
consumo consciente e coleta seletiva. Foi aberta a palavra para cada representante das
Secretarias e Autarquias presentes que tiveram três minutos para externar as principais
atividades executadas e responder sobre as demandas recebidas quando da inscrição do
cidadão no formulário disponibilizado no período de 8 a 22 de setembro. Ressaltamos que o
representante da COHAGRA, por não ter tido nenhuma demanda específica nem no ato da
inscrição e nem presencialmente, fez o uso da palavra para apresentar as principais atividades
executadas e também as demandas que nortearão a execução no exercício de 2022. O
assessor geral fez as considerações finais e agradeceu a participação de todos, informou o email do orçamento participativo caso a população tenha mais questionamentos. Foram
ressaltando as datas das próximas audiências públicas, juntamente com os respectivos temas.
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a audiência às 22horas.

Uberaba, 29 de setembro de 2021.

Equipe Orçamento Participativo.
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Ata da Audiência Pública – Orçamento Uberaba 2022.

Data: 30/09/2021
Tema 3 – Integração e Desenvolvimento Regional
Secretarias Participantes: Secretaria de Agronegócios, Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, FETI e PROCON.

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA – ORÇAMENTO UBERABA 2022, TEMA 3 – INTEGRAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, SECRETARIAS PARTICIPANTES: SECRETARIA DE
AGRONEGÓCIOS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E
INOVAÇÃO, FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO “DR. RENÊ BARSAM” – FETI E O
PROCON UBERABA, EM ATENDIMENTO EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO § 1º DO ART.
48 DA LEI COMPLEMENTAR Nº.101 DE 2000 PARA O PLANEJAMENTO DE UBERABA PARA
O ANO DE 2022. No trigésimo dia (30) dia do mês de setembro de 2021, às dezenove horas no
Cine Teatro Vera Cruz, situado a Rua São Benedito, 290, realizou-se a Audiência Pública. Para
o Tema supramencionado contamos com 15 (quinze) inscritos através do formulário de inscrição
disponibilizado no Google Forms no período de 08 a 22 de setembro de 2021. Compareceram à
Audiência presencialmente 20 (vinte) participações. Iniciamos dando as boas-vindas à Audiência
Pública – Orçamento Uberaba 2022, lembrando aos presentes sobre as orientações para evitar
a propagação do COVID – 19. O Governo Municipal, por meio da Assessoria Geral de Orçamento
e Controle, abre este espaço para participação da população na Audiência, onde a comunidade
apresentará as principais demandas que o município enfrenta e o que será priorizado para o ano
de 2022. Na oportunidade a equipe técnica de cada órgão participante recepcionará as ações
que deverão ser priorizadas para a elaboração da Lei Orçamentária anual para o exercício de
2022. Os resultados da audiência pública serão publicados a partir do dia oito (8) de outubro de
2021 no site da Prefeitura Municipal de Uberaba, uma vez recebidas as contribuições serão
analisadas e priorizadas junto ao Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022,
que será enviada à Câmara Municipal de Uberaba. O Assessor Geral de Orçamento e Controle
do Governo Municipal apresentou de forma geral alguns conhecimentos de forma didática no
PowerPoint informações referente ao orçamento, receita, execução orçamentária e quantidade
de servidores por secretaria, esclareceu sobre a missão do atual governo, informou sobre os
procedimentos de inscrições e deixou bem claro sobre a importância da participação popular na
audiência e que os técnicos presentes estão disponíveis para recepcionar as demandas
apresentadas. Após a explanação do Assessor de Orçamento, foi aberta a palavra para a
comunidade, informamos que cada pessoa terá o tempo de 2 minutos para apresentar a sua
prioridade. Carlos Delfino fez uma reivindicação para o governo estadual referente ao
Desenvolvimento Regional, que no decreto de concessão ferroviária de trecho de implantação e
revitalização, que inclua o trecho Uberaba - Peirópolis que ficou de fora. E para o Governo Federal
a integração do Sul de Minas e sudoeste para a construção da rodovia que liga Sacramento, São
João Batista do Glória, Delfinópolis e Passos com as três regiões do PIB mais alto que é Uberaba,
Uberlândia e Araxá com o sul de minas. Mellanye Divine, drag queen, hoje Bruno Marques, eu e
Gibran representamos a coletividade pela diversidade Beth Pantera, nós entendemos a
necessidade de políticas públicas que olhem a se atentem para as demandas da comunidade
LGBTQIA+ local, externou a falta de direcionamento orçamentário no exercício de 2021, voltado
para as necessidades supramencionada, levantou ainda que a coordenadoria não reconheceu as
questões orçamentárias para o exercício de 2021, informou que há aprovada uma política
nacional de saúde integral da comunidade LGBTQIA+, Uberaba é uma cidade polo do Triângulo
Sul, respondemos por Uberaba e mais 27 cidades, desde de 2019 não há atendimento para
comunidade LGBTQIA+, inclusive as mulheres trans não estão com o acompanhamento para a
transgeneralidade hormonal. Luiz Felipe, Bairro Universitário, existe algum tipo de reserva de
orçamento para seja feito algum tipo de incentivos aos produtores e não produtores que tenham
áreas rurais dentro ou fora do município que preservem e respeite as APP’s a também as
nascentes, na forma de isenção fiscal. São realizadas as fiscalizações intensivas nas queimadas,
inclusive nas áreas institucionais. Foi aberta a palavra para cada representante das Secretarias
e Autarquias presentes que tiveram três minutos para externar as principais atividades
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executadas e responder sobre as demandas recebidas quando da inscrição do cidadão no
formulário disponibilizado no período de 8 a 22 de setembro. Ressaltamos que as representantes
da FETI e do PROCON, por não ter tido nenhuma demanda específica nem no ato da inscrição
e nem presencialmente, fez o uso da palavra para apresentar as principais atividades executadas
e também as demandas que nortearão a execução no exercício de 2022. O assessor geral fez as
considerações finais e agradeceu a participação de todos, informou o e-mail do orçamento
participativo caso a população tenha mais questionamentos. Foram ressaltando a data da última
audiência pública, juntamente com o respectivo tema. Nada mais havendo a tratar foi encerrada
a audiência às 21horas e 40 minutos.
Uberaba, 30 de setembro de 2021.

Equipe Orçamento Participativo.
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Ata da Audiência Pública – Orçamento Uberaba 2022.

Data: 1º/10/2021
Tema 4 – Gestão Pública Inovadora e Participação Ativa da Comunidade
Secretarias Participantes: Secretaria de Administração, Chefia de Gabinete,
Controladoria Geral, Instituto de Previdência – IPSERV, Procuradoria, Secretaria da
Fazenda e Secretaria de Governo.

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA – ORÇAMENTO UBERABA 2022, TEMA 4 – GESTÃO
PÚBLICA INOVADORA E PARTICIPAÇÃO ATIVA DA COMUNIDADE SECRETARIAS
PARTICIPANTES: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CHEFIA DE GABINETE,
CONTROLADORIA GERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA – IPSERV, PROCURADORIA,
SECRETARIA DA FAZENDA E SECRETARIA DE GOVERNO, EM ATENDIMENTO EM
ATENDIMENTO AO INCISO I DO § 1º DO ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR Nº.101 DE 2000
PARA O PLANEJAMENTO DE UBERABA PARA O ANO DE 2022. No primeiro dia (1º) dia do
mês de outubro de 2021, às dezenove horas no Cine Teatro Vera Cruz, situado a Rua São
Benedito, 290, realizou-se a Audiência Pública. Para o Tema supramencionado contamos com
32 (trinta e dois) inscritos através do formulário de inscrição disponibilizado no Google Forms
no período de 08 a 22 de setembro de 2021. Compareceram à Audiência presencialmente 45
(quarenta e cinco) participações. Iniciamos dando as boas-vindas à Audiência Pública –
Orçamento Uberaba 2022, lembrando aos presentes sobre as orientações para evitar a
propagação do COVID – 19. O Governo Municipal, por meio da Assessoria Geral de Orçamento
e Controle, abre este espaço para participação da população na Audiência, onde a comunidade
apresentará as principais demandas que o município enfrenta e o que será priorizado para o
ano de 2022. Na oportunidade a equipe técnica de cada órgão participante recepcionará as
ações que deverão ser priorizadas para a elaboração da Lei Orçamentária anual para o
exercício de 2022. Os resultados da audiência pública serão publicados a partir do dia oito (8)
de outubro de 2021 no site da Prefeitura Municipal de Uberaba, uma vez recebidas as
contribuições serão analisadas e priorizadas junto ao Projeto de Lei Orçamentária Anual para
o exercício de 2022, que será enviada à Câmara Municipal de Uberaba. O Assessor Geral de
Orçamento e Controle do Governo Municipal apresentou de forma geral alguns conhecimentos
de forma didática no PowerPoint informações referente ao orçamento, receita, execução
orçamentária e quantidade de servidores por secretaria, esclareceu sobre a missão do atual
governo, informou sobre os procedimentos de inscrições e deixou bem claro sobre a
importância da participação popular na audiência e que os técnicos presentes estão disponíveis
para recepcionar as demandas apresentadas. Após a explanação do Assessor de Orçamento,
foi aberta a palavra para a comunidade, informamos que cada pessoa terá o tempo de 2 minutos
para apresentar a sua prioridade. José Divino Neves, aposentado, hoje estou fazendo uma
reivindicação em três pedidos, 1º pedido é que todo o idoso tenha o direito a plano de saúde
conforme é disponibilizado aos ativos hoje, 2º pedido é que o IPSERV programe no orçamento
a condição que todos os aposentados tenham assistência social. Os aposentados estão em
situações de dificuldade, e 3º pedido é que o IPSERV apresente e de publicidade para que
todos conheçam bem o Instituto, para que serve, como é constituído, quem trabalha, quais os
órgãos, que prestação de serviços, quanto tem de dinheiro depositado, quem gere estes
recursos, como é gerido, como é feita a questão do investimento, quais as seguranças, o que
tem de novo, ter estas informações disponíveis sempre que quiser ou puder. Edsolina Maria de
Melo, professora aposentada, O questionamento é a acessibilidade de informação, mais
abertura para poder ajudar o IPSERV, e referente ao Jockey, como anda e o que será feito com
relação ao prédio. Foi aberta a palavra para cada representante das Secretarias presentes que
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tiveram três minutos para externar as principais atividades executadas e responder sobre as
demandas recebidas quando da inscrição do cidadão no formulário disponibilizado no período
de 8 a 22 de setembro. Ressaltamos que as representantes das Secretarias: Governo,
Controladoria, Procuradoria e Chefia de Gabinete, por não ter tido nenhuma demanda
específica nem no ato da inscrição e nem presencialmente, fez o uso da palavra para
apresentar as principais atividades executadas e também as demandas que nortearão a
execução no exercício de 2022. O assessor geral fez as considerações finais e agradeceu a
participação de todos, informou o e-mail do orçamento participativo caso a população tenha
mais questionamentos. Foram ressaltando a data da última audiência pública, juntamente com
o respectivo tema. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a audiência às 21horas e 30
minutos.

Uberaba, 1º de outubro de 2021.

Equipe Orçamento Participativo.
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