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1. APRESENTAÇÃO 
 

O presente relatório tem por objetivo dar publicidade aos resultados da Audiência Pública Eletrônica sobre a Lei Orçamentária Anual – 

LOA para o exercício financeiro de 2022 do Município de Diamantina/MG. 

A Diretoria de Planejamento e Orçamento (DPO), cumprindo cronograma estabelecido em sua agenda de trabalho, convidou toda 

população para participar de audiência pública por meio de formulário eletrônico elaborado pela Plataforma Google Forms, o qual foi 

disponibilizado no período de 01/06/2021 a 05/07/2021, com ampla divulgação junto aos canais de comunicação oficiais utilizados pela 

Administração, quais sejam: site oficial, grupos de Whatsapp, Facebook, Instagram e E-mails institucionais.  

Tal audiência objetivou auxiliar no cumprimento de uma das metas da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SMPLAG) que 

é a elaboração dos instrumentos de planejamento e orçamento (LDO, LOA e PPA) de forma participativa, tanto no âmbito interno (servidores e 

secretarias municipais) quanto no âmbito externo (população) para o exercício de 2022.  

O orçamento de forma participativa apresenta-se como uma necessidade, pois visa democratizar a participação popular nas ações das 

cidades, objetivando melhoria da gestão pública e uso consciente e racional dos recursos públicos. 

Assim, a disponibilização do link para acesso ao questionário eletrônico foi o meio encontrado, frente às limitações impostas pela 

pandemia de COVID-19, para que os cidadãos diamantinenses pudessem indicar os temas de políticas públicas que julguem prioritárias para 

execução pelo Governo neste segundo mandato. 

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, através da sua Diretoria de Planejamento e Orçamento, se comprometeu a publicar 

os resultados da Audiência Pública Eletrônica realizada por ocasião da elaboração do Orçamento para 2022 e do PPA para o quadriênio 2022/2025. 

Assim, estamos publicando nesta data os resultados da referida Audiência. 
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2. ANÁLISE DOS DADOS 

 
Participaram da audiência um total de 263 (duzentos e sessenta e três) cidadãos, conforme dados a seguir. Destes, 155 (cento e cinquenta 

e cinco) pessoas se identificaram e 143 (cento e quarenta e três) deixaram e-mail para contato.  
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A maior parte dos participantes se denominaram cidadãos, sendo 186 pessoas o que representa 70,7% da amostra, mas também contamos 

com a participação de representantes de órgãos colegiados, entidade ou associação civil, totalizando 08 pessoas (03%), 28 estudantes (10,6%), 14 

trabalhadores da iniciativa privada (5,3%) e 27 pessoas representantes da Administração Pública (10,3%).  

Em relação ao sexo, as mulheres tiveram maior participação, sendo 155 do sexo feminino (28,9%) e 108 do sexo masculino (41,1%).  
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Quanto à faixa etária, a maior participação foi de pessoas entre 18 e 60 anos, totalizando 254 cidadãos (96,6%). Houve baixa participação 

de pessoas com menos de 18 anos, sendo apenas 03, o que representa 1,1% da amostra. Também houve baixa participação da faixa etária acima de 

60 anos sendo apenas 06 pessoas, o que representa 2,3% do total de participantes.  
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Dos 263 participantes, 135 (51,3%) se mostraram interessados em continuar inteirados sobre as questões que envolvem o orçamento 

municipal. Em contrapartida, 128 pessoas (48,7% da amostra) não, conforme gráfico abaixo: 
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Sobre os meios de comunicação mais utilizados pelos participantes, estão as redes sociais Whatsapp (100 pessoas = 38%), Facebook 

(64 pessoas = 24,3%), E-mail (37 pessoas = 14,1%), seguidos por amigos ou familiares (35 pessoas = 13,3%), site oficial da Prefeitura (13 pessoas 

= 4,9%) e Instagram (10 pessoas = 3,8%). Os demais indicaram outros meios pelos quais tiveram conhecimento da realização da audiência.  
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166 pessoas (63,1%) direcionaram suas respostas para o Município de Diamantina como um todo, 50 para um bairro em específico 

(19%), 36 para determinado distrito (13,7%) e 11 para povoado (4,2%).  
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Em relação aos bairros, os três que mais se destacaram foram Rio Grande com 12%, Vila Operária com 10% e Cazuza com 08%, conforme 

gráfico a seguir: 
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Já em relação aos distritos, os três que mais se destacaram foram São João da Chapada com 47,2%, seguido de Mendanha e Extração, 

ambos com 11,1%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 13 de 63 

Prefeitura Municipal de Diamantina 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

Diretoria de Planejamento e Orçamento 

 
 

Rua da Glória, nº 394, 2º Andar, Centro, (38)3531-6349 

diretoriaplanejamento@diamantina.mg.gov.br 

 

Em relação aos povoados, mais de 70% das manifestações foram direcionadas ao Povoado de Barreirão, seguido por Capoeirão, Santa 

Cruz e Algodoeiro, estes três empatados com 9,1%.  
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Foram disponibilizados 24 temas de políticas públicas, previamente definidos junto ao secretariado municipal, onde os cidadãos deveriam escolher 

08 que julgassem como prioritários para execução em 2022, e consequente previsão orçamentária na LOA para o próximo exercício financeiro. 

Vide tabela a seguir: 

 

24 TEMAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Marcadas em verde: são as três mais votadas para 

cada local 

QTDE 

NOS 

BAIRROS 

% 

(Em 

relação à 

50 

pessoas) 

QTDE NOS 

DISTRITOS 

% 

(Em 

relação à 

36 pessoas) 

QTDE NOS 

POVOADOS  

% 

(Em 

relação à 

11 

pessoas) 

QTDE PARA 

TODO O 

MUNICÍPIO 

 

% 

(Em 

relação à 

166 

pessoas) 

1. Acesso à habitação. 14 28 07 19,4 0  97 58,4 

2. Ampliação e reforma de equipamentos urbanos, como 

cemitérios, praças, parques e terminal rodoviário para 

melhor atender às demandas da população urbana e 

rural. 

14 28 15 41,7 04 36,4 58 34,9 

3. Aquisição de equipamentos para a saúde. 14 28 18 50 03 27,3 103 62 

4. Compra de Testes RT-PCR – COVID-19. 16 32 10 27,8 0  73 44 

5. Consolidação das políticas de educação inclusiva com 

incremento do suporte ao seu funcionamento. 
07 14 04 11,1 01 9,1 50 30,1 

6. Construção de aterro sanitário. 12 24 12 33,3 02 18,2 73 44 

7. Criação de um centro de comercialização de alimentos 

da agricultura familiar.  
10 20 17 47,2 05 45,5 

 

73 
44 

8. Criação de um distrito industrial. 10 20 13 36,1 02 18,2 63 38 

9. Criação e estruturação de regionais administrativas. 
 

03 06 03 8,3 02 18,2 20 12 
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TEMAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

QTDE 

NOS 

BAIRROS 

% 

(Em 

relação à 

50 

pessoas) 

QTDE NOS 

DISTRITOS 

% 

(Em 

relação à 

36 pessoas) 

QTDE NOS 

POVOADOS  

% 

(Em 

relação à 

11 

pessoas) 

QTDE PARA 

TODO O 

MUNICÍPIO 

 

% 

(Em 

relação à 

166 

pessoas) 

10. Destinação de percentual dos recursos públicos para 

implementação do orçamento participativo. 
10 20 08 22,2 0  33 19,9 

11. Elaboração de projetos voltados à melhoria do 

abastecimento de água. 
26 52 13 36,1 08 72,7 64 38,6 

12. Estruturação da coleta seletiva. 27 54 10 27,8 05 45,5 63 38 

13. Estruturação dos serviços de saúde de Média e Alta 

Complexidade. 
18 36 09 25 01 9,1 74 44,6 

14. Estruturação e modernização da infraestrutura 

viária das zonas urbana e rural para mobilidade 

segura de veículos e pedestres. 

21 42 22 61,1 07 63,6 64 38,6 

15. Fortalecimento dos micro e pequenos 

empreendimentos, visando desenvolvimento 

socioeconômico sustentável do Município. 

17 34 14 38,9 02 18,2 68 41 

16. Garantia da segurança alimentar e nutricional. 07 14 05 13,9 02 18,2 49 29,5 

17. Garantia do funcionamento e busca pela 

modernização da rede física escolar e administrativa 

da Secretaria Municipal de Educação, considerando 

mobiliário adequado, material de escritório, didático, 

equipamentos de informática, brinquedos e despesas 

de custeio como água, luz, telefone e internet. 

12 24 09 25 05 45,5 50 30,1 
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TEMAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

QTDE 

NOS 

BAIRROS 

% 

(Em 

relação a 

50 

pessoas) 

QTDE NOS 

DISTRITOS 

% 

(Em 

relação a 

36 pessoas) 

QTDE NOS 

POVOADOS  

% 

(Em 

relação a 

11 

pessoas) 

QTDE PARA 

TODO O 

MUNICÍPIO 

 

% 

(Em 

relação a 

166 

pessoas) 

18. Inclusão produtiva e geração de trabalho e renda. 21 42 24 66,7 07 63,6 92 55,4 

19. Intensificação no planejamento e execução de 

melhorias na infraestrutura de drenagem pluvial, 

estruturas de contenção e reforço de solos, nas zonas 

urbana e rural, de modo a minimizar os riscos e 

calamidades em períodos chuvosos. 

15 30 06 16,7 05 45,5 42 25,3 

20. Investimento no melhoramento da iluminação 

pública e em equipamentos que permitam 

monitoramento eletrônico por meio de câmeras de 

vigilância em pontos estratégicos do Município. 

23 46 09 25 03 27,3 41 24,7 

21. Melhor aparelhamento e aumento do efetivo da 

Guarda Civil Municipal, além de lhe prover mais 

capacitação. 

05 10 04 11,1 0  21 12,7 

22. Planejamento e acompanhamento dos instrumentos de 

gestão municipal de forma participativa com a 

população urbana e rural. 

14 28 03 
8,3 

 
03 27,3 40 24,1 

23. Promoção da formação continuada dos profissionais 

atuantes na rede municipal de educação, visando 

aperfeiçoamento do trabalho e dos resultados da 

política pública educacional, crescimento individual e 

valorização dos servidores. 

18 36 11 30,6 03 27,3 64 38,6 

24. Promoção de ações de maior conscientização no 

trânsito, bem como aprimoramento dos sistemas de 

identificação (sinalização) e controle das vias 

públicas. 

14 28 04 11,1 0  48 28,9 
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Análise da questão: “Dentre os temas de políticas públicas sugeridos abaixo, escolha 08 (oito) que você considere como sendo prioritários para 

seu Bairro”: 
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Análise da questão: “Dentre os temas de políticas públicas sugeridos abaixo, escolha 08 (oito) que você considere como sendo prioritários para 

seu Distrito”: 
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Análise da questão: “Dentre os temas de políticas públicas sugeridos abaixo, escolha 08 (oito) que você considere como sendo prioritários para seu povoado”:  
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Análise da questão: “Dentre os temas de políticas públicas sugeridos abaixo, escolha 08 (oito) que você considere como sendo prioritários para 

todo o Município de Diamantina”. 
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ANÁLISE DA QUESTÃO: Caso a demanda que considere prioritária não esteja contemplada nas opções 

fornecidas, registre-a aqui: 

DEMANDA APRESENTADA PALAVRA CHAVE 

SECRETARIA (S) 

RESPONSÁVEL (IS) 

PELO 

ATENDIMENTO DA 

DEMANDA 

PREVISÃO 

NA LDO 2022 

PREVISÃO 

NO PPA 2022 

a 2025 

PREVISÃO 

NA LOA 2022 

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

1 Melhoria da pavimentação do centro histórico. PAVIMENTAÇÃO SMDUR X   X   X   

2 Permitir a criação de um Shopping 
RECUPERAÇÃO 

ECONÔMICA 
SMPLAG X   X  X 

3 
Asfaltamento. Rede de esgoto. Grandes donos de terra e 

outros sem habitação. 

PAVIMENTAÇÃO SMDUR X   X   X   

SANEAMENTO 

BÁSICO 
SMDAMA X   X   X   

HABITAÇÃO SMDS X   X   X   

4 Ampliação e capacitação para os profissionais de saúde. GESTÃO DE PESSOAS SMS X   X   X   

5 
Fiscalização efetiva dos trabalhos desenvolvidos pelos 

servidores da prefeitura no Distrito. 
GESTÃO DE PESSOAS SMPLAG X   X   X   

6 
Ações que promova o turismo e valorize q cultura dos 

Distritos 
CULTURA SMCTP X   X   X   

7 

A criação e parceria com a Prefeitura de uma 

cooperativa agrícola, com capacitação para a 

população e investimento em infraestrutura. 

AGRICULTURA  SMDAMA X   X  X 

GERAÇÃO DE 

EMPREGO E RENDA 
SMPLAG X   X  X  

INFRAESTRUTURA  SMDUR X   X    X 
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ANÁLISE DA QUESTÃO: Caso a demanda que considere prioritária não esteja contemplada nas opções 

fornecidas, registre-a aqui:  

DEMANDA APRESENTADA PALAVRA CHAVE 

SECRETARIA (S) 

RESPONSÁVEL (IS) 

PELO 

ATENDIMENTO DA 

DEMANDA 

PREVISÃO 

NA LDO 2022 

PREVISÃO 

NO PPA 2022 

a 2025 

PREVISÃO 

NA LOA 2022 

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

8 Melhoria nas comunidades Quilombolas povoados. 
DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 
SMDS X   X   X  

9 

Alguma ocupação para os jovens para os retirar do mundo 

das drogas assim como (oficinas, cursos, projetos para 

ajuda-los financeiramente). 

SEGURANÇA 

PÚBLICA  
SMGOV X   X   X   

GERAÇÃO DE 

EMPREGO E RENDA 
SMPLAG X   X   X   

JUVENTUDE, 

ESPORTE E LAZER 
SMEJL X   X   X   

10 

Os postos fazem agendamento para 15 dias dificultando 

o atendimento das necessidades do dia. Os funcionários 

tem mal vontade de atender, fazem a gente ir na unidade 

várias vezes para resolver o mesmo problema. Sempre 

amanhã. Volta amanhã. Coisas simples como uma 

receita. 

SAÚDE SMS  X   X   X   

GESTÃO DE PESSOAS SMS  X   X   X   

GESTÃO SMS  X   X   X   

11 
Melhor fiscalização por parte da Polícia Militar devido ao 

tráfico de drogas existente nas encostas do bairro. 

SEGURANÇA 

PÚBLICA  
SMGOV X   X   X   

12 
Melhoria da pavimentação do centro histórico. 

 
PAVIMENTAÇÃO SMDUR  X   X   X   
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ANÁLISE DA QUESTÃO: Caso a demanda que considere prioritária não esteja contemplada nas opções fornecidas, registre-a aqui:  

DEMANDA APRESENTADA PALAVRA CHAVE 

SECRETARIA (S) 

RESPONSÁVEL (IS) 

PELO 

ATENDIMENTO DA 

DEMANDA 

PREVISÃO 

NA LDO 2022 

PREVISÃO 

NO PPA 2022 

a 2025 

PREVISÃO 

NA LOA 2022 

SIM NÃO SIM SIM NÃO SIM 

13 
 Oportunidade de emprego para pessoas que é da área da 

saúde e que é de lá do distrito 

GERAÇÃO DE 

EMPREGO E RENDA 

SMPLAG  X   X  X 

SMS X   X  X 

14 

A sociedade diamantinense deveria ter um local mais 

estruturado par fazer caminhada. Os passeios estão sempre com 

obstáculos, muitos carros nas ruas, sinalização horrível. 

Gostamos de praticar esportes. 

JUVENTUDE, ESPORTE 

E LAZER 
SMEJL X 

  
X    X   

MOBILIDADE URBANA  SMDUR  X   X   X   

15 Asfaltamento do distrito de Sopa a São João da Chapada PAVIMENTAÇÃO SMDUR X   X   X   

16 

Asfalto que tanto prometeram na Rua da Amizade vulgo, 

(Travessa da Cachoeira) e que não cumpriram até o momento! 

E também a falta de iluminação pública em diversos pontos do 

bairro. 

PAVIMENTAÇÃO SMDUR     X   X   

ILUMINAÇÃO PÚBLICA SMGOV X   X   X   

17 

Fiscalização dos empreendimentos minerários no 

município. Crescimento enorme da destruição ambiental e 

problemas sociais com os moradores locais crescentes. Está 

começando a ter conflitos diários como ameaças e 

humilhações 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 
SMDAMA X   X  X 

18 
Acessibilidade para deficientes (geral) inclusão de serviços 

de amparo voltados para a comunidade surda. 
ACESSIBILIDADE  

SMDUR X    X  X 

SMDS X   X  X 

19 

Sinalização de todas as ruas, com semáforo no Marques (Bom 

Jesus e Palha), Centro, Largo Dom João, Avenida Barão da 

Paraúna, Avenida do Contorno; 

MOBILIDADE URBANA  SMDUR  X   X   X   

20 

Centro tecnológico à distância (cursos técnicos noturno 

para as/os jovens trabalhadores. 

 

GERAÇÃO DE 

EMPREGO E RENDA 
SMPLAG  X  X  X 
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ANÁLISE DA QUESTÃO: Caso a demanda que considere prioritária não esteja contemplada nas opções fornecidas, registre-a aqui: 

DEMANDA APRESENTADA PALAVRA CHAVE 

SECRETARIA (S) 

RESPONSÁVEL (IS) 

PELO 

ATENDIMENTO DA 

DEMANDA 

PREVISÃO 

NA LDO 2022 

PREVISÃO 

NO PPA 2022 

a 2025 

PREVISÃO 

NA LOA 2022 

SIM NÃO SIM SIM NÃO SIM 

21 Reduzir o valor do IPTU e taxa de recolhimento de lixo.  
GESTÃO SMFAZ  X  X  X 

GESTÃO SMDAMA  X  X  X 

22 Emprego nos distritos, fomento de empresas nessas localidades  
GERAÇÃO DE EMPREGO 

E RENDA 
SMPLAG X 

  
X   X   

23 

Fortalecimento dos micro e pequenos empreendimentos, 

visando desenvolvimento socioeconômico sustentável do 

Município. 

RECUPERAÇÃO 

ECONÔMICA 
SMPLAG  X   X   X   

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 
SMDAMA X 

  
X   X   

24 

Ampliação dos programas da cultura e do patrimônio para que 

o atendimento das comunidades dos bairros e distritos possa ser 

mais frequente. 

CULTURA SMCTP  X   X   X   

25 Asfaltamento do distrito de Sopa a São João da Chapada PAVIMENTAÇÃO SMDUR X   X   X   

26 

Ser de responsabilidade dos proprietários de imóveis, fazer 

e reformar os passeios. E capina dos lotes, com fiscalização 

eficiente e aplicação de multas, caso não seja cumprido. 

GESTÃO SMDUR X   X  X 

LIMPEZA URBANA  
SMDAMA X   X   X   

SMS X  X  X  

27 
Um serviço de reparos das ruas, como tapa buracos, mais bem 

feitos e com aproveitamento correto do material utilizando. 
PAVIMENTAÇÃO SMDUR  X   X   X   

28 Pavimentação de rua que ainda é de terra PAVIMENTAÇÃO SMDUR  X   X   X   

29 
Na ocupação vitória o mínimo que peço e que o cidadão 

merece uma moradia digna 
HABITAÇÃO 

SMDS X   X  X 

SMDUR X  X  X  

30 

Construção, de um posto de saúde, e um espaço de lazer para 

comunidade. 

SAÚDE SMS X    X   X   

JUVENTUDE, ESPORTE 

E LAZER 
SMEJL X   X   X   

Asfalto na rua principal que liga a Sopa com o Guinda PAVIMENTAÇÃO SMDUR X   X   X   

Água e esgoto tratada/o e canalizada/o para todas as pessoas; SANEAMENTO BÁSICO SMDAMA X   X   X   
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Sinalização de todas as ruas, com semáforo no Marques (Bom 

Jesus e Palha), Centro, Largo Dom João, Avenida Barão da 

Paraúna, Avenida do Contorno; 

MOBILIDADE URBANA  SMDUR X   X   X   

Pavimentação total para os bairros Maria Orminda, Cidade 

Nova e Jambeiro. 
PAVIMENTAÇÃO SMDUR X   X   X   

 Mão única na Rua da Consolação (descida em direção ao 

bairro Palha. 
MOBILIDADE URBANA  SMDUR X   X   X   

 Concluir a obra da escola municipal que tem, por finalidade, 

atender os bairros Palha, Consolação, Maria Orminda, 

Carrasco, Jatobazeiro. 

EDUCAÇÃO  SMEDUC X   X   X   

31 Construir áreas de lazer e esporte. 
JUVENTUDE, ESPORTE 

E LAZER 
SMEJL X   X   X   

32 

Ampliação e melhoria da atenção primaria a saúde. 

Implementação do Plano de Cargo e Carreira dos servidores 

municipais. Aprimoramento da ouvidoria municipal. 

Fortalecimento dos espaços de controle social. 

Reconhecimento e parceria com as unidades de ensino 

(publicas) com sede no município; para oferta de 

profissionais/estagiários para atendimento as demandas da 

população. 

SAÚDE SMS X   X   X   

GESTÃO DE PESSOAS SMPLAG X   X       

GESTÃO SMGOV X   X   X   

GESTÃO SMPLAG X   X   X   

33 
Lixeira para a rua Elvira Ramos Couto. Próximo a loja Pit Stop 

celulares e games 
LIMPEZA URBANA  SMDAMA X   X   X   

34 
Proporcionar a ligação da rede de esgoto, pavimentação, 

identificação das ruas e melhoria na iluminação publica 

SANEAMENTO BÁSICO SMDAMA X   X   X   

PAVIMENTAÇÃO SMDUR X   X   X   

ILUMINAÇÃO PÚBLICA SMGOV X   X   X   

GESTÃO SMFAZ     X   X   

35 Melhorias de Saneamento básico no bairro SANEAMENTO BÁSICO SMDAMA X   X   X   

36 Segurança publica SEGURANÇA PÚBLICA  SMGOV X   X   X   

37 Vamos focar na melhoria socioeconômica 
RECUPERAÇÃO 

ECONÔMICA 
SMPLAG X   X   X   

38 
Instituir Planejamento urbano; modernização da gestão 

Municipal; instituir coletivos permanentes participativos junto 

GESTÃO SMDUR X   X   X   

GESTÃO SMPLAG X   X   X   
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aos equipamentos do município para a promoção do lazer, 

esporte e dinâmicas culturais. 

GESTÃO SMGOV X   X   X   

JUVENTUDE, ESPORTE 

E LAZER 
SMEJL X   X   X   

CULTURA SMCTP X   X   X   

39 

Fiscalização e limpeza dos lotes pelos responsáveis 

(particulares e do município) além dos meio fios e praças. 

Coleta adequada dos lixos em horários regulares. 

LIMPEZA URBANA  SMDAMA X   X   X   

INFRAESTRUTURA  SMDUR X   X   X   

40 

Reestruturação física, administrativa, de carreira e logística dos 

setores ligados a arrecadação para que o munícipio possa 

garantir por meio de um plano estrutural adequado, ações que 

permitam a melhoria da arrecadação própria. O potencial 

econômico de Diamantina permite e demanda uma estrutura 

tributária mais robusta, justa e adequada a sua realidade atual. 

GESTÃO DE PESSOAS SMPLAG X   X   X   

GESTÃO SMGOV X   X   X   

GESTÃO SMFAZ  X   X  X   

41 
Criação, incremento e fomento às opções de lazer, atividades 

físicas e esportivas em todo o município. 

JUVENTUDE, ESPORTE 

E LAZER 
SMEJL X   X   X   

42 Melhoria das estradas que dão acesso ao Japão (Asfalto) INFRAESTRUTURA  SMDUR X   X   X   

43 
Continuidade da UPA aberta como serviço digno de pronto 

atendimento à população 
SAÚDE SMS X   X   X    

44 Reservatório de água SANEAMENTO BÁSICO SMDAMA X   X   X   

45 
Estruturação da infraestrutura para o recadastramento 

imobiliário do município e distritos. 
GESTÃO SMFAZ X   X    X  

46 

Gostaria de enfatizar a necessidade de fomentar a criação 

de postos de trabalho para superar o aprofundamento da 

crise econômica advindo da pandemia da Covid-19. É 

necessário o enfrentamento das consequências diretas desta 

crise, como a evasão escolar e a insegurança alimentar. 

RECUPERAÇÃO 

ECONÔMICA e 

GERAÇÃO DE 

EMPREGO E RENDA 

SMPLAG X  X   X  

EDUCAÇÃO  SMEDUC X   X   X   

DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 
SMDS  X   X   X   

47 
Serviço de Varrição de ruas na área urbana do distrito de 

Extração. 
LIMPEZA URBANA  SMDAMA X   X   X   

48 TURISMO SMCTP X   X   X   
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Maior atenção técnica da prefeitura a aspectos ambientais 

determinantes tanto da qualidade de vida quanto da atração de 

turistas ao distrito. Temos as margens do córrego de captação 

de água incendiadas, espalhamento de resíduos de construções 

pelas margens de rios e beira de estradas, prática ilegal de 

incêndios e descarte irregular de esgotos. 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 
SMDAMA X   X   X   

49 
Faltaram nas opções ações para a juventude, como por exemplo 

fomento esportivo. 

JUVENTUDE, ESPORTE 

E LAZER 
SMEJL X   X   X   

50 

Programas que tenham por finalidade o fomento do turismo 

sustentável pós pandemia e que trabalhe a conscientização da 

população local a importância do turismo para a economia do 

município. 

TURISMO SMCTP  X   X   X   

RECUPERAÇÃO 

ECONÔMICA 
SMPLAG X   X   X   

51 

Gostaria que fosse criado várias empresas para que o 

povoado desse distrito de Diamantina não precisar ir para 

outra cidade à procura de emprego 

GERAÇÃO DE 

EMPREGO E RENDA 
SMPLAG X  X   X 

52 

Criação e incentivo do esporte nos bairros e nas comunidades, 

o crescimento da violência em Diamantina é assustador, 

estamos perdendo nossos jovens para o crime e drogas. 

JUVENTUDE, ESPORTE 

E LAZER 
SMEJL X   X   X   

SEGURANÇA PÚBLICA  SMGOV X   X   X   

53 
Investimento em ações voltadas ao esporte, música, 

profissionalização e lazer para os jovens do Distrito. 

JUVENTUDE, ESPORTE 

E LAZER 
SMEJL X   X   X   

CULTURA SMCTP X   X   X   

GERAÇÃO DE EMPREGO 

E RENDA 
SMPLAG X   X   X   

54 Criação de emprego e renda 
GERAÇÃO DE EMPREGO 

E RENDA 
SMPLAG X   X   X   

55 
Estrutura para ensino de instrumentos musicais para crianças e 

adolescentes do distrito. 
CULTURA SMCTP X   X   X   

56 Pavimentação asfáltica do Município até o Distrito. PAVIMENTAÇÃO SMDUR X   X   X   

57 
Fortalecer a atuação das agentes comunitárias de saúde e 

reforma do posto de saúde do Bairro. 
SAÚDE SMS X   X   X   

58 MEIO AMBIENTE SMDAMA  X  X  X 
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Tratamento dos esgotos e recuperação dos mananciais, 

principalmente os córregos que passam nos bairros da 

cidade e o Rio Grande. 

SANEAMENTO BÁSICO SMDAMA X   X     X 

59 

Estruturação de serviços de atenção básica, com ênfase nas 

práticas integrativas e complementares em saúde, PICS. 

Como práticas corporais, acupuntura, homeopatia, terapia 

floral, etc. que visam cuidar do indivíduo de forma integral 

e complementar. 

SAÚDE SMS  X  X  X 

60 Asfalto e pontes para acesso. 
PAVIMENTAÇÃO SMDUR X   X   X   

INFRAESTRUTURA  SMDUR X   X   X   

61 

Instalação de um posto de saúde no bairro Jardim Imperial, pois 

o único existente está abandonado. Instalação de creche. 

Instalação de praças, pois não há nenhuma no bairro. 

Implantação de redutores de velocidade em ruas do bairro. 

Criação de áreas verdes. No mais, obrigada. 

SAÚDE SMS X   X   X   

EDUCAÇÃO  SMEDUC X   X   X   

INFRAESTRUTURA  SMDUR X   X   X   

MOBILIDADE URBANA  SMGOV X   X   X   

MEIO AMBIENTE SMDAMA X   X   X   

62 

Investimento na geração de renda para famílias em situação de 

fragilidade, como as que temos no bairro Cazuza e Ocupação 

Vitória, e outros mais em Diamantina, para que no futuro 

tenhamos cidadãos mais aptos à vida em sociedade com 

dignidade e qualidade de vida e com menos problemas com 

violência, drogas, fome e miséria. 

GERAÇÃO DE EMPREGO 

E RENDA 
SMPLAG X   X   X   

DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 
SMDS X   X   X   

63 
Transporte público para estudantes com um preço mais 

acessível 
MOBILIDADE URBANA  

SMDUR  X   X  X 

SMDS  X  X  X 

64 
O bairro está com asfalto esburacado. Já necessidade d 

manutenção 
PAVIMENTAÇÃO SMDUR X   X   X   

65 
Valorização e políticas públicas voltadas para o centro da 

cidade. Melhorias nas praças da cidade 
INFRAESTRUTURA  SMDUR X   X   X   

66 

Ampliar o asfaltamento das ruas para garantir a inclusão 

de todo morador no espaço urbano. Chamo atenção para a 

Rua Arthur Bispo do Rosário. 

PAVIMENTAÇÃO 

SMDUR X   X   X   

SMDUR X   X  X 

67 
Medidas de saneamento básico que se demonstrem capazes de 

atender a população mais vulnerável do município. 
SANEAMENTO BÁSICO SMDAMA X   X   X   
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68 

Acho necessária uma atenção maior as estratégias de segurança 

fazendo-se necessária presença fixa de guardas e ou policiais 

militares em alguns pontos e horários específicos no 

municípios. Tendo em vista a falta de segurança de alguns 

bairros no período noturno. 

SEGURANÇA PÚBLICA  SMGOV X   X   X   

69 

Melhor comunicação com a população, tendo em vista que n é 

a maioria que se informa via internet, e até essa informação 

digital não chega de forma tão eficaz até mesmo para os que 

possuem acesso. Além disso, uma atenção maior às demandas 

dos distritos, pelo difícil acesso a sede e devido a sua 

vulnerabilidade já que não possuem a mesma estrutura. 

GESTÃO SMGOV X   X   X   

70 
Melhorar a infraestrutura de resíduos da cidade, bem como no 

controle de insetos e pragas. 

SAÚDE SMS     X   X   

LIMPEZA URBANA  SMDAMA X   X   X   

71 

Educação para a seleção do lixo doméstico para facilitar o 

trabalho do catadores e equipamento necessário à preservação 

da saúde dos catadores de lixo. 

LIMPEZA URBANA  SMDAMA X   X   X   

72 

Investimento em práticas esportivas, com aplicação de espaços 

para a prática de modalidades como o ciclismo e o atletismo 

(modalidades mais democráticas). 

JUVENTUDE, ESPORTE 

E LAZER 
SMEJL X   X   X   

73 

Fazer quebra-molas em ruas que não tem. Exemplo Rua Paulo 

Baracho, um perigo a noite e nos finais de semana. Já houve 

reunião na prefeitura com moradores cobrando em 2020 e 

2021, mas até então não foram atendidos. Descaso, quando 

acontecer acidentes com crianças talvez resolvam. 

MOBILIDADE URBANA  SMDUR X   X   X   

74 Construção de prédio para creche nos distritos. EDUCAÇÃO  SMEDUC X   X   X   
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Análise da questão: “Caso a demanda que considere prioritária não esteja contemplada nas opões fornecidas, registre-a aqui”, onde obtivemos 

74 respostas.  

 

1
,7

9
%

0
,8

9
%

4
,4

6
%

2
,6

8
%

2
,6

8
%

3
,5

7
%

8
,0

4
%

1
2

,5
0

%

2
,6

8
%

0
,8

9
%

1
,7

9
% 4

,4
6

%

8
,9

3
%

5
,3

6
%

1
,7

9
%

6
,2

5
%

1
1

,6
1

%

3
,5

7
% 5
,3

6
%

6
,2

5
%

2
,6

8
%

1
,7

9
%

DEMANDAS INDICADAS COMO PRIORITÁRIAS PELA POPULAÇÃO, PARA ALÉM D AS 24 
OPÇÕES FORNECIDAS.  ANÁLISE POR ÁREA



Página 31 de 63 

Prefeitura Municipal de Diamantina 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

Diretoria de Planejamento e Orçamento 

 
 

Rua da Glória, nº 394, 2º Andar, Centro, (38)3531-6349 

diretoriaplanejamento@diamantina.mg.gov.br 

 

ANÁLISE DA QUESTÃO DO QUESTIONÁRIO: sugestões, reclamações ou comentários adicionais 

DEMANDA APRESENTADA 
PALAVRA 

CHAVE 

SECRETARIA (S) 

RESPONSÁVEL 

(IS) PELO 

ATENDIMENTO 

PREVISÃO 

NA LDO 2022 

PREVISÃO 

NO PPA 2021 

PREVISÃO 

NA LOA 

2021 

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

1 
Continuem promovendo esse tipo de ação e consulta. Parabéns pela 

iniciativa. Usem os dados coletados da melhor forma possível. 
ELOGIO SMPLAG X   X   X   

2 
Fiscalização nos distritos para contenção da pandemia, incluindo a 

igreja evangélica e padaria_ bar local 

SUGESTÃO SMS     X   X   

SUGESTÃO SMGOV X   X   X   

3 
Zona rural muito ruim o prefeito deixa aqui de mão a estrada essa nem 

temos queremos melhoria 
RECLAMAÇÃO SMDUR X   X   X   

4 
Sugiro um canal de comunicação com o público. Sugiro o retorno e 

ampliação da Ouvidoria. 
SUGESTÃO SMGOV X   X   X   

5 
Creio que o prefeito deveria dar mais importância as causas sociais e 

pensar menos em obras e asfalto. 

RECLAMAÇÃO 
GABINETE DO 

PREFEITO 
 X   X   X   

SUGESTÃO SMDS X   X   X   

6 
Treinamento continuo aos profissionais da prefeitura. Atendimento 

péssimo. 
RECLAMAÇÃO SMPLAG X   X   X   

7 

A cultura e o patrimônio são grandes produtos do mercado criativo de 

Diamantina. Incluem de músicos à artesãos que realizam um 

importante movimento econômico no município. O impacto dessa 

economia criativa é pouco mensurado, o que não permite demonstrar 

sua importância no PIB municipal. Gostaríamos de sugerir um maior 

investimento na mensuração da economia criativa do município. 

SUGESTÃO 

SMCTP  X   X   X   

SMPLAG X   X   X   

8 
Acredito que a gestão Municipal tem que dar mais importância a área 

da saúde, percebe se que os atendimentos não são de qualidade. 
RECLAMAÇÃO SMS X   X   X   

9 

Os equipamentos de saúde necessitam de reformas, melhor 

infraestrutura, para que a população e profissionais tenha melhorias na 

qualidade da assistência. Posto saúde e CAPS todos sucateados, 

péssima estrutura física, móveis sucateados. Tristeza! Nem mesas 

direito p consultórios. 

RECLAMAÇÃO SMS X   X   X   
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10 

Parabéns pela pro atividade na implementação de uma política pública 

participativa. No entanto, deve ser frisado que está precisa se tornar 

efetiva e não se limitar a debates infrutíferos e q não chegam a lugar 

nenhum. 

ELOGIO SMPLAG X   X   X   

11 

A questão que nossos jovens estão muito desorientados e cada vez 

mais afundando nas drogas muita das vezes por falta de orientação 

ou até mesmos por falta de não ter uma ocupação. Temos vontade 

de estudar mas as coisas pra são João da Chapada é tão difícil. 

Como eu tenho vontade de voltar a estudar vários jovens também 

tem. Eu falo de cursos profissionalizantes que vai garantir uma 

renda no futuro. 

SUGESTÃO 

SMEDUC  X  X  X 

SMGOV  X  X  X 

SMPLAG X  X  X  

12 Melhorias no bairro vitória como água e luz para todos 

SOLICITAÇÃO 

DE SERVIÇO 
SMDAMA X   X   X   

SOLICITAÇÃO 

DE SERVIÇO 
SMGOV 

X   

X   X   

13 

Precisamos de oportunidade de emprego, precisamos de ter acesso a 

um atendimento de PSF mais completo e bem feito. Precisamos de 

vigilância da PM nos bairros. Precisamos do Rio Grande limpo e vivo 

novamente. Obrigado 

SUGESTÃO SMPLAG X   X   

SOLICITAÇÃO 

DE SERVIÇO 
SMS X   X   

SOLICITAÇÃO 

DE SERVIÇO 
SMGOV X   X   

SOLICITAÇÃO 

DE SERVIÇO 
SMDAMA X   X   

14 
Gostaria muito de não só são João mas todos os distritos tivesse uma 

estrada decente para irmos vimos com mais facilidade 
RECLAMAÇÃO SMDUR X   X   X   

15 

Tentar atrair empresas e curso profissionalizantes para a cidade, 

atualmente o único curso que a cidade oferece é de técnico de 

enfermagem, o Senac em Diamantina é um dos mais restritos e 

fracos de todo o estado. 

RECLAMAÇÃO 

SMPLAG  X  X  X 

SMEDUC  X  X  X 

16 
Melhor a estrutura física de Diamantina, para que os turistas ao 

voltarem, tenham condições de andar nas calçadas, ruas e bairros. 
RECLAMAÇÃO 

SMDUR X 

 

X 

  

X   X   

SMCTP  X   X   
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17 

O que eu tenho a reclamar é da Copanor e até mesmo da prefeitura 

porque sinceramente não tem profissionais adequados para tá 

exercendo o cargo correspondido, não consegui resolver nada faz o 

contrário atrapalhar, e deixa por isso mesmo o quer que está precisando 

mesmo é de profissionais adequados para exercer essas funções. 

RECLAMAÇÃO SMPLAG X   X   X   

18 A administração está de parabéns! Só algumas coisas para ajustar. ELOGIO SMGOV N/A   X   X   

19 Parabéns por esta iniciativa de participação popular. ELOGIO SMGOV X   X   X   

20 

Quero parabenizar pela iniciativa que defende esse distrito mais pobre 

do município de Diamantina e necessitando urgente de geração de 

rende 

ELOGIO SMGOV X   X   X   

SUGESTÃO SMPLAG X   X   X   

21 

Devemos ter mais atenção e compreensão de todos que deveria fazer 

algo para nossas comunidades mas não só na época de eleição mas 

durante seu mandato 

RECLAMAÇÃO SMGOV X   X   X   

22 

Não entendo o motivo pelo qual o professor e diretor (a) não exercem 

seus papéis dentro do ambiente escolar, é vergonhoso as escolas 

públicas de Diamantina, fui fazer estágio em uma delas no bairro Rio 

Grande, nenhum professor conseguia dar sua aula, e ninguém fazia 

nada, a própria escola está criando marginais, não existe incentivo para 

o esporte de forma eficiente, os atletas têm que mendigar ajuda para 

competir e tentar mostrar seu talento e assim conseguir ser visto e 

receber seu devido suporte, uma secretaria de esporte que não 

funciona, pois se não tem verba por qual motivo não chama os atletas 

e todos as outras pessoas que são envolvidas com o esporte para 

conversar? Um abraço em todos. 

RECLAMAÇÃO 

SMEDUC 

X 

  X   X   

SMEJL   X   X   

23 

Possibilitar maior envolvimento e participação da população na 

tomada de decisões, nas reestruturações e ou revitalização urbana 

principalmente dos bens tombados pelo IPHAN ou pelo município 

de Diamantina 

SUGESTÃO 

SMCTP  X  X  X 

SMGOV X  X  X  

24 

Falta de respeito com os moradores do bairro Cazuza, que por diversas 

vezes são iludidos com a promessa de asfalto e iluminação pública, 

fora o descaso quando ligamos na zoonoses devido ao matagal nos 

RECLAMAÇÃO 

SMDUR X   X   X   

SMGOV X   X   X   

SMS X   X   X   
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lotes que os proprietários não cuidam! A zoonoses diz vir verificar e 

nada é feito! 

25 
Que mais atitudes assim acontecem. Como a gestão não está em todo 

momento e em todos os locais, é essencial a participação popular. 
ELOGIO SMPLAG X       X   

26 
Parabéns por esta iniciativa de participação popular. 

 
ELOGIO SMPLAG X   X   X   

27 
Saneamento básico, esgoto a céu aberto na região do Rio Grande, 

transporte público precário 
RECLAMAÇÃO 

SMDAMA X   X   X   

SMGOV X   X   X   

28 

Em relação à vacinação tem profissionais que está trabalhando nos 

postos de saúde ainda não foi vacinado acho que isso não pode 

acontecer com os trabalhadores só pelo fato de ser trabalhadores de 

obras a secretaria de saúde precisa com urgência resolver esta questão 

com os bombeiros hidráulicos da prefeitura 

RECLAMAÇÃO SMS X   X   X   

29 

É urgente o planejamento da ocupação urbana do município. 

Crescem as ocupações e construções irregulares. O uso do espaço 

público como espaço privado por pessoas e comerciantes é 

vergonhoso. 

RECLAMAÇÃO 

SMDUR  X  X  X 

SMGOV  X  X  X 

SMDAMA  X  X  X 

SMPLAG  X  X  X 

30 

Assistência aos trabalhadores da prefeitura que atuam em distritos de 

maneira permanente, por meio de recursos que viabilizem a estadia do 

funcionário no local. 

SUGESTÃO SMDS X   X   X   

31 

Estratégias efetivas, não digitais, formulários físicos sobretudo nas 

associações de bairros e outros (caso não esteja contemplado) para 

maior participação da comunidade urbana e rural na Loa 2022. 

SUGESTÃO SMPLAG X   X     X 

32 

Parabenizar a atual administração pela eficiência e melhoria na 

prestação dos serviços públicos, os quais ainda carecem de 

aperfeiçoamento, mas sendo nítido o progresso nos últimos anos. Os 

bairros em construção estão um pouco "abandonados" com relação a 

limpeza urbana (capina, coleta de lixo, iluminação). Frisa-se que, 

apesar da grave crise atual (COVID-19), o progresso no município 

ainda se faz visível. Muitas obras em execução e preocupação na 

manutenção da ordem pública e com o lazer do cidadão. 

SUGESTÃO SMDAMA X   X   X   

ELOGIO SMGOV X   X   X   
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33 
Temos excelentes oportunidades de boa gestão do orçamento, espero 

que sejam implementadas. Bom trabalho! 
ELOGIO SMPLAG X   X   X   

34 

Sugiro que olhem com mais carinho os povoados pois estão 

abandonados mas sempre pagando impostos e votando nos políticos 

que prometem ajuda. 

RECLAMAÇÃO SMGOV X   X   X   

35 
Parabenizo pela iniciativa de trazer a população para esta importante 

questão do nosso município e agradeço a oportunidade. 
ELOGIO SMPLAG X   X   X   

36 

A Atividade de Extração de Rocha Ornamental (Quartzito) causa 

alteração negativa e irreversível das Serras, deixando buracos e 

pilhas de rejeito para as atuais e futuras gerações, sendo 

incompatível com a atividade turística. Queremos ver essa 

atividade bem longe do distrito de Extração. 

SUGESTÃO 

SMCTP  X  X  X 

SMDAMA  X  X  X 

37 

O maior potencial de agregação de renda à maior parte dos cidadãos é 

o turismo, tanto urbano quanto "rural". No entanto, as áreas naturais 

carecem de atenção, visando a sua preservação ou restauração. Essas 

ações são investimentos, com retorno certo do turismo. São necessárias 

tanto ações de fiscalização ambiental, ações de educação ambiental, 

pagamento por serviços ambientais para proprietários de áreas de 

grande interesse, além de, principalmente, criação de uma secretaria 

própria, com equipe técnica. O meio ambiente é um dos principais 

geradores de receita para o município, diante disso, é indispensável a 

criação desse órgão focado e capacitado para tal atuação. 

SUGESTÃO 

SMCTP X   X   X   

SMDAMA X   X   X   

38 

Agradecer a oportunidade de participar e parabenizar a todos 

envolvidos pelos trabalhos que vem sendo realizados em todo território 

de Diamantina. 

ELOGIO SMPLAG X   X   X   

39 

O problema dos esgotos em Diamantina é questão de saúde pública. 

Na época de calor, a quantidade de pernilongos, ratos e baratas, além 

de insuportável, pode trazer doenças à população, enquanto na seca, é 

o mau cheiro. O cheiro que emana dos esgotos não tratados, além de 

incomodar a população, espanta o turista. Outro ponto criticado pela 

população e de bastante urgência é a questão do trânsito, 

principalmente na região do Bom Jesus e Largo. 

RECLAMAÇÃO 

SMCTP X   X   X   

SMDAMA X   X   X   
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40 
Achei muito legal esta oportunidade de participar da elaboração da 

LOA. 
ELOGIO SMPLAG X   X   X   

41 

Enfim cuidar do nosso patrimônio material e humano. O prédio que 

sempre fez parte da Arquitetura da praça de Esportes de Diamantina, 

historicamente, merece ser inserido através de uma cuidadosa 

restauração e resgatado como grande e belo centro esportivo, cultural 

e artístico para toda a população diamantinense! 

SUGESTÃO SMCTP X   X   X   

42 

Sugestões ... conforme demanda sugerida referente a ênfase em 

Praticas Integrativas e complementares em saúde, a sugestão é além de 

incluir estas práticas em Unidades Básicas de Saúde, criar um espaço 

ou melhor reformar um espaço " sede social da Praça de Esportes " e 

inseri-lo como um centro de atividades voltadas para o cuidado em 

saúde física, mental e espiritual, através de atividades como dança , 

yoga, tai chi, capoeira, atividades de arte, como fotografia, pintura , 

artesanato, literárias, exposições de arte, apresentações teatrais , de 

dança, etc. 

SUGESTÃO SMS X   X   X   

SUGESTÃO SMEJL X   X   X   

43 O mais importante para a cidade é a geração de empregos formais. SUGESTÃO SMGOV X   X   X   

44 

A prefeitura não cumpriu com seus deveres na minha rua quando devia. 

Até quando isso foi solicitado formalmente. Espero que esse 

formulário faça a diferença não só pra mim mas pra todo morador da 

cidade. Todos temos o direito de habitar e circular por locais limpos e 

bem estruturados 

RECLAMAÇÃO SMDUR X   X   X   

45 

Excelente iniciativa do Setor de Planejamento e Gestão da prefeitura, 

dando maior possibilidade de participação aos cidadãos do municípios. 

Parabéns a Cristiana Gomes que vem realizando um ótimo trabalho. 

ELOGIO SMPLAG X   X   X   

46 

Acho que seria valido melhorar a exploração turística da cidade, pois 

esta possui muitos pontos turísticos por se tratar de uma cidade 

histórica, mas são mal explorados. Bem como possui o curso de 

turismo na universidade (UFVJM), mas se ouve falar tanto no curso 

pela falta de oportunidade para com os alunos. 

SUGESTÃO SMCTP X   X   X   

47 
Deverá ser criada uma campanha voltada para o cuidado da separação 

do lixo húmido e reciclável nas residências e os cuidados que os 
SUGESTÃO SMDAMA X   X   X   
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catadores deverão tomar como :O uso obrigatório das luvas e máscaras, 

calçados e roupagem. 

48 

Saúde e saneamento básico são essenciais, sem eles não adianta ter 

boas escolas e praças bonitas se o cidadão não estiver em plena 

condição para desfrutar. 

SUGESTÃO SMDAMA X   X   X   

59 
Na rua que moro passa muito carro pesado e acaba prejudicando a 

gente é a rua também 
RECLAMAÇÃO SMDUR X   X   X   

50 

Gostaria de parabenizar a administração e pedir que contemple as 

crianças com a vacina contra civis o mais rápido possível para 

voltemos com mais segurança e a certeza de que estamos fazendo o 

certo. 

SUGESTÃO SMS X   X   X   

ELOGIO SMGOV X   X   X   

51 

Descaso com pedidos importantes da população como: prevenção de 

acidentes nas ruas devido à falta de quebra-molas, iluminação precária, 

carros estacionados em locais que atrapalha a visão dos condutores, 

carros velhos e estragados estacionados em portas de oficinas nos 

bairros de periferia, ocupando a metade da rua e dificultando a fluência 

do trânsito. No bairro Palha nem se fala. 

RECLAMAÇÃO SMDUR X   X   X   

52 Parabenizo a equipe da saúde pela dedicação e responsabilidade. ELOGIO SMS X   X   X   

53 Cobrar da Copasa MG mais eficiência na prestação de serviço RECLAMAÇÃO SMDAMA X   X   X   

54 Sugiro adaptar melhor as escolas para a volta às aulas. SUGESTÃO SMEDUC X   X   X   

55 
Asfaltamento urgentemente no distrito de Sopa, principalmente no 

trecho Sopa_ Diamantina. 
SUGESTÃO SMDUR X   X   X   

56 Espero que o povo realmente participar desses sugestões. SUGESTÃO SMPLAG X   X   X   

57 

Sugiro que antes de executar uma obra no bairro consulte os moradores 

para saber melhor sobre as demais, como funciona o tempo chuvoso 

para fazer uma melhor pregação do espaço a qual vai receber o 

calçamento, demanda de água encanada e tratada, melhor atendimento 

nos postos de saúde, atendimento a dentista para todos pois ficamos 

anos sem conseguir uma vaga muitas vezes temos que recorrer a 

dentista particular pois não conseguimos vaga na nossa unidade de 

saúde. Uma praça com parque para as crianças terem onde se 

divertirem. 

RECLAMAÇÃO SMS X   X   X   

SUGESTÃO SMDUR X   X   X   
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58 Tratamento igualitário para toda a população em todos os sentidos. SUGESTÃO SMGOV X   X   X   

59 
Mais valorização dos profissionais da Saúde e da Educação. Praças e 

parques não são essenciais como Saúde e Educação. 
SUGESTÃO SMGOV X   X   X   

60 
Cultura, Educação, Limpeza da cidade, dos córregos constantemente, 

proteção, cuidado para com os animais de rua 
SUGESTÃO 

SMDUR X   X   X   

SMDAMA X   X   X   

SMCTP X   X   X   

61 
Que as solicitações feitas sejam de fato realizadas pelos gestores. A 

população só pede para condições de vida mais digna a todos. 
SUGESTÃO SMGOV X   X   X   

62 
A atual gestão está dando exemplo ao país como se gasta dinheiro 

público. Priorizando o que é necessário para sua gente. 
ELOGIO SMGOV X   X   X   

63 Investimento na educação - salário do professor SUGESTÃO SMDUC X   X   X   

64 
Gostaria que descem prioridades a compra de medicamentos básicos 

para a saúde. Diabete hipertensão e psicotrópicos. 
SUGESTÃO SMS X   X   X   

65 

Devido a pandemia covid-19, maior empenho é necessário para a 

promoção de educação em saúde, especialmente por meio do bom 

exemplo do prefeito e sua equipe, no mínimo usando máscaras em 

locais públicos e seguindo os protocolos da OMS e sem negacionismo 

como atualmente se vê no Facebook da prefeitura, com fotos dos 

gestores dando mau exemplo para a população. 

RECLAMAÇÃO 

SMGOV  N/A  N/A    N/A  

SMS X   X    X  

66 
Reajuste salário igualmente para todos estamos sem o reajuste de 2017 

e agora 2021. 
RECLAMAÇÃO SMGOV X   X   X   
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Análise da questão: “Deixe aqui suas sugestões, reclamações ou comentários adicionais.”, onde obtivemos 66 respostas:  

 

 

 

21%

42%

31%

6%

ELOGIO

SUGESTÃO

RECLAMAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
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3. ENCAMINHAMENTOS  

Este relatório será amplamente divulgado, não apenas pelo dever de transparência imposto à Administração Pública, como também para 

que as secretarias municipais se inteirem das demandas apresentadas pela população, bem como àquelas indicadas como sendo prioritárias, a fim 

de que verifiquem a possibilidade de execução já no próximo exercício financeiro, com a devida previsão no orçamento público, mediante a 

elaboração dos instrumentos de planejamento, quais sejam: Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual de Ações Governamentais e Lei 

Orçamentária Anual, referentes ao período de 2022 a 2025.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A Audiência Pública é a forma como a Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, no Inciso I, § 1º do Artigo 48, 

garante a transparência e a participação popular nos processos de elaboração dos orçamentos. 

Esta foi a primeira audiência pública eletrônica realizada pelo Município de Diamantina envolvendo o orçamento, mais especificamente 

a Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022.  

Foi disponibilizada a audiência para mais de 1.600 (mil e seiscentos) e-mails (todas as pessoas que entraram em contato com a Ouvidoria 

Municipal por meio de correio eletrônico, compartilhado o link em redes e grupos sociais por mais de 30 dias, tendo participado da mesma 263 

(duzentos e sessenta e três) pessoas.  
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Neste contexto, algumas medidas podem ser adotadas para ampliar a participação em próximas audiências, como por exemplo, maior 

divulgação em outros meios de comunicação, como rádio, TV, jornais e revistas impressos, e, ao término da pandemia de COVID-19 que 

vivenciamos, a realização de audiências em formato presencial.  

 

5. ANEXOS 

 
Formulário utilizado para coleta dos dados (páginas 42 a 63).  



07/07/2021 AUDIÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA - LOA 2022

https://docs.google.com/forms/d/1tksjRVPEHREj9OKC77C2mxMziPjK1CMGhVXaswnJEzQ/edit 1/22

Você sabia?

Como se elabora o orçamento do Município? 
Como contribuir para o desenvolvimento do Município de Diamantina? 
Por meio da participação/votação em audiências públicas, como esta! 

Quais são os
instrumentos de
planejamento?

Acesse o Projeto de Lei da LDO 2022 por meio do link: 
https://drive.google.com/file/d/1DK99Zgt9MWtr2jM81UzI36r8KAoausF9/view?
usp=sharing

AUDIÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA - LOA 2022
Participe da Audiência Pública Eletrônica da Lei Orçamentária Anual - LOA 2022 e escolha 
as prioridades que julgar mais relevantes para o desenvolvimento socioeconômico do 
Município de Diamantina, do seu bairro, distrito ou povoado. 
Esta é uma oportunidade de aprender e contribuir para que o orçamento do Município seja 
elaborado de forma participativa e transparente. 
Sua contribuição muito ajudará Diamantina a fortalecer o exercício da cidadania. 

*Obrigatório

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1DK99Zgt9MWtr2jM81UzI36r8KAoausF9/view?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1625774139616000&usg=AFQjCNEbMb4tHlwh3_YGWu6fcmKWUDmv6w


07/07/2021 AUDIÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA - LOA 2022
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Quais os parâmetros econômicos que foram adotados para elaboração dos instrumentos de
planejamento municipal?

Vamos
começar?

Sua participação é muito importante para Diamantina. Para iniciar, é necessário que 
você se identifique.

Realize sua identificação
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1.

Marcar apenas uma oval.

Cidadão (ã)

Representante de Administração Pública

Representante de órgãos colegiados, entidade ou associação civil (outros)

Estudante

Trabalhador (a) da iniciativa privada

2.

3.

4.

Marcar apenas uma oval.

Feminino

Masculino

5.

Marcar apenas uma oval.

Menor de 18 anos

Entre 18 e 60 anos

Maior que 60 anos

*

Nome:
(Opcional)

E-mail:
(Opcional)

Sexo *

Faixa etária *
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6.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

7.

Marcar apenas uma oval.

Outro:

Amigos/familiares

E-mail

Facebook

Instagram

Rádio/TV

Site oficial da Prefeitura

Whatsapp

8.

Marcar apenas uma oval.

Bairro Pular para a pergunta 9

Distrito Pular para a pergunta 10

Povoado Pular para a pergunta 11

Sugestão para todo o Município de Diamantina Pular para a pergunta 15

Selecione seu Bairro

Desejo receber, no e-mail indicado acima, mensagem da Prefeitura de Diamantina/Secretaria
Municipal de Planejamento e Gestão/Diretoria de Planejamento e Orçamento, com informações sobre
os trabalhos referentes ao Processo do Orçamento/2022. *

Como você teve conhecimento da realização desta audiência? *

Escolha um dos locais abaixo para o qual você vai direcionar suas sugestões/prioridades: *
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9.

Marcar apenas uma oval.

Alto da Jacuba

Arraial dos Forros

Bela Vista

Bicame

Bicas

Bom Jesus

Brazão

Campo Belo

Casas Populares

Cazuza

Centro

Cidade Nova

Condomínio Bicas (Vista da Serra)

Condomínio Bicas de Baixo (Pietá)

Condomínio Córrego da Prata

Condomínio São Judas Tadeu

Condomínio Senzala Verde

Consolação

Das Palmeiras

De Fátima

Dom João

Grupiara

Horto Florestal

Japão

Jardim

Maria Orminda

Palha

Pedra Grande

Penaco

Polivalente

Prata

Presidente

*
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Quatro Vinténs

Quinto do Ouro

Residencial Diamante

Residencial Jardim Imperial I

Residencial Jardim Imperial II

Residencial Jardim Imperial III

Residencial Mirante da Palha

Residencial Vale da Serra

Residencial Vale dos Diamantes

Residencial Vila do Cedro

Rio Grande

Romana

Sagrado Coração de Jesus

Santo Antônio

Santo Inácio

São Pedro

Sapo Seco

Serrano

Tajmahal Park

Vila Arraiolos

Vila dos Garimpeiros

Vila Gutierrez

Vila Operária

Vila Santa Isabel

Pular para a pergunta 12

Selecione seu Distrito
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10.

Marcar apenas uma oval.

Conselheiro Mata

Desembargador Otoni

Extração

Guinda

Inhaí

Mendanha

Planalto de Minas

São João da Chapada

Senador Mourão

Sopa

Pular para a pergunta 13

Selecione seu Povoado

*
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11.

Marcar apenas uma oval.

Acaba Mundo

Água Fria

Algodoeiro

Alma

Alto Jacuba

Andorinha

Angicos

Areinha

Arueira

Atoleiro

Baixadão

Bandeirinha

Bango

Barra de Pedraria

Barra Rica

Barreira Vermelha

Barreirão

Barrerinha

Barro Vermelho

Batatal

Batista

Baú

Begonha

Bela Vista

Bicas

Biribiri

Bixiga

Boa Vista do Inhaí

Boa Vista

Bom Sucesso

Brasão

Braúna

*
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Brumadinho

Buracão

Buraco

Buriti

Buriti do Cláudio

Buritizeiro

Cachamorra

Cachoeira

Caeté Mirim

Cafunil

Calumbis

Camarinha I

Camarinha II

Campo Alegre

Campo Belo

Campo da Dona

Campo Grande

Campos Casado

Camu-Camu

Cana Brava

Canjiquinha

Canjiquinha de Cima

Canudinho

Canudos

Capão da Onça

Capão da Samambaia

Capão do Pinheiro

Capão dos Negros

Capão dos Porcos

Capão Grosso

Capão Maravilha

Capãozinho

Capim Assu

Capim Puba

Capoeira da Cana
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Capoeira Grande

Capoeirão

Capoeirinha

Carambola

Carrapatinho

Cativo

Cavalo Morto

Caveirinha

Chacrinha

Clasto

Colônia

Conquista

Contagem

Córrego Cipriano

Córrego da Prata

Córrego do Caixão

Córrego do Messias

Córrego do Tento

Córrego dos Caldeirões

Córrego dos Padres

Córrego Fundo

Córrego Leitão

Córrego Malé

Córrego Matão

Correia

Covão

Crizoste

Dacamão

Damásio

Dois Tostões

Duas Pontes

Estiva

Extrema

Ferrugem

Formação
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Formiga

Frade

Furado

Furquilha

Galheiros

Garciolândia

Gavião

Gentio

Gongo

Gordura

Guarda Mor

Horta

Içara

Ilha

Ilha das Cobras

Itaipava

Jambreiro

Jatobá

João Ferreira

Juazeiro

Jurema

Lagoa

Lagoa da Pedra

Lagoinha

Lamarão

Larga

Lavra do Mato

Lavrinha

Limpos

Lopes

Macacos

Macaquinhos

Manoel Francisco

Mão-torta

Maria Nunes
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Mendes

Monteiro

Montueira

Morrinhos

Morro Redondo

Mulatinho

Mumbuca

Mundel

Muriçoca

Olaria

Olho d’agua

Paiol

Palmital

Pedraria

Pedras

Pedro Dias

Perpétua

Piedade

Pindaíba

Pinheiro

Piteiro

Poção

Ponte Queimada

Porteira de Vara

Praia

Praia da Laranja

Prates

Quartéis

Quartel de Indaiá

Quebra-Pé

Raiz

Rapadura

Reginaldo

Riacho da Porta

Riacho Fundo
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Ribeirão

Ribeirão de Areia

Ribeirão do Inferno

Ribeirãozinho

Rio Pardo

S. Jerônimo

Sacarana

Samambaia

Santa Cruz

Santana da Divisa

Santo Antônio

São Domingos

São José

Serra Do Batuque

Serrador

Siriaco

Sucuriú

Suzano

Tamboril

Tapera

Templo do Sol

Tijucussu

Tocos

Tomazinho

Tombador

Vaquejador

Vargem do Inhaí

Vargem do Pinheiro

Vargem São João

Vargem São José

Varginha

Vau

Visitador

Vituriano
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Pular para a pergunta 14

Dentre os temas de políticas públicas sugeridos abaixo, escolha 08 (oito) que você considere como
sendo prioritários para seu Bairro:
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12.

Marque todas que se aplicam.

1. Acesso à habitação.

2. Ampliação e reforma de equipamentos urbanos, como cemitérios, praças, parques e
terminal rodoviário para melhor atender às demandas da população urbana e rural.

3. Aquisição de equipamentos para a saúde.

4. Compra de Testes RT-PCR – COVID-19.

5. Consolidação das políticas de educação inclusiva com incremento do suporte ao
seu funcionamento.

6. Construção de aterro sanitário.

7. Criação de um centro de comercialização de alimentos da agricultura familiar.

8. Criação de um distrito industrial.

9. Criação e estruturação de regionais administrativas.

10. Destinação de percentual dos recursos públicos para implementação do
orçamento participativo.

11. Elaboração de projetos voltados à melhoria do abastecimento de água.

12. Estruturação da coleta seletiva.

13. Estruturação dos serviços de saúde de Média e Alta Complexidade.

14. Estruturação e modernização da infraestrutura viária das zonas urbana e rural para
mobilidade segura de veículos e pedestres.

15. Fortalecimento dos micro e pequenos empreendimentos, visando desenvolvimento
socioeconômico sustentável do Município.

16. Garantia da segurança alimentar e nutricional.

17. Garantia do funcionamento e busca pela modernização da rede física escolar e
administrativa da Secretaria Municipal de Educação, considerando mobiliário adequado,
material de escritório, didático, equipamentos de informática, brinquedos e despesas de
custeio como água, luz, telefone e internet.

18. Inclusão produtiva e geração de trabalho e renda.

19. Intensificação no planejamento e execução de melhorias na infraestrutura de
drenagem pluvial, estruturas de contenção e reforço de solos, nas zonas urbana e rural, de
modo a minimizar os riscos e calamidades em períodos chuvosos.

20. Investimento no melhoramento da iluminação pública e em equipamentos que
permitam monitoramento eletrônico por meio de câmaras de vigilância em pontos
estratégicos do Município.

21. Melhor aparelhamento e aumento do efetivo da Guarda Civil Municipal, além de lhe
prover mais capacitação.

22. Planejamento e acompanhamento dos instrumentos de gestão municipal de forma
participativa com a população urbana e rural.

23. Promoção da formação continuada dos profissionais atuantes na rede municipal
de educação, visando aperfeiçoamento do trabalho e dos resultados da política pública
educacional, crescimento individual e valorização dos servidores.

24. Promoção de ações de maior conscientização no trânsito, bem como
aprimoramento dos sistemas de identificação (sinalização) e controle das vias públicas.

Escolha apenas 08 (oito): *
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Pular para a pergunta 16

Dentre os temas de políticas públicas sugeridos abaixo, escolha 08 (oito) que você considere como
sendo prioritários para seu Distrito:
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13.

Marque todas que se aplicam.

1. Acesso à habitação.

2. Ampliação e reforma de equipamentos urbanos, como cemitérios, praças, parques e
terminal rodoviário para melhor atender às demandas da população urbana e rural.

3. Aquisição de equipamentos para a saúde.

4. Compra de Testes RT-PCR – COVID-19.

5. Consolidação das políticas de educação inclusiva com incremento do suporte ao
seu funcionamento.

6. Construção de aterro sanitário.

7. Criação de um centro de comercialização de alimentos da agricultura familiar.

8. Criação de um distrito industrial.

9. Criação e estruturação de regionais administrativas.

10. Destinação de percentual dos recursos públicos para implementação do
orçamento participativo.

11. Elaboração de projetos voltados à melhoria do abastecimento de água.

12. Estruturação da coleta seletiva.

13. Estruturação dos serviços de saúde de Média e Alta Complexidade.

14. Estruturação e modernização da infraestrutura viária das zonas urbana e rural para
mobilidade segura de veículos e pedestres.

15. Fortalecimento dos micro e pequenos empreendimentos, visando desenvolvimento
socioeconômico sustentável do Município.

16. Garantia da segurança alimentar e nutricional.

17. Garantia do funcionamento e busca pela modernização da rede física escolar e
administrativa da Secretaria Municipal de Educação, considerando mobiliário adequado,
material de escritório, didático, equipamentos de informática, brinquedos e despesas de
custeio como água, luz, telefone e internet.

18. Inclusão produtiva e geração de trabalho e renda.

19. Intensificação no planejamento e execução de melhorias na infraestrutura de
drenagem pluvial, estruturas de contenção e reforço de solos, nas zonas urbana e rural, de
modo a minimizar os riscos e calamidades em períodos chuvosos.

20. Investimento no melhoramento da iluminação pública e em equipamentos que
permitam monitoramento eletrônico por meio de câmaras de vigilância em pontos
estratégicos do Município.

21. Melhor aparelhamento e aumento do efetivo da Guarda Civil Municipal, além de lhe
prover mais capacitação.

22. Planejamento e acompanhamento dos instrumentos de gestão municipal de forma
participativa com a população urbana e rural.

23. Promoção da formação continuada dos profissionais atuantes na rede municipal
de educação, visando aperfeiçoamento do trabalho e dos resultados da política pública
educacional, crescimento individual e valorização dos servidores.

24. Promoção de ações de maior conscientização no trânsito, bem como
aprimoramento dos sistemas de identificação (sinalização) e controle das vias públicas.

Escolha apenas 08 (oito): *
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Pular para a pergunta 16

Dentre os temas de políticas públicas sugeridos abaixo, escolha 08 (oito) que você considere como
sendo prioritários para seu Povoado:
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14.

Marque todas que se aplicam.

1. Acesso à habitação.

2. Ampliação e reforma de equipamentos urbanos, como cemitérios, praças, parques e
terminal rodoviário para melhor atender às demandas da população urbana e rural.

3. Aquisição de equipamentos para a saúde.

4. Compra de Testes RT-PCR – COVID-19.

5. Consolidação das políticas de educação inclusiva com incremento do suporte ao
seu funcionamento.

6. Construção de aterro sanitário.

7. Criação de um centro de comercialização de alimentos da agricultura familiar.

8. Criação de um distrito industrial.

9. Criação e estruturação de regionais administrativas.

10. Destinação de percentual dos recursos públicos para implementação do
orçamento participativo.

11. Elaboração de projetos voltados à melhoria do abastecimento de água.

12. Estruturação da coleta seletiva.

13. Estruturação dos serviços de saúde de Média e Alta Complexidade.

14. Estruturação e modernização da infraestrutura viária das zonas urbana e rural para
mobilidade segura de veículos e pedestres.

15. Fortalecimento dos micro e pequenos empreendimentos, visando desenvolvimento
socioeconômico sustentável do Município.

16. Garantia da segurança alimentar e nutricional.

17. Garantia do funcionamento e busca pela modernização da rede física escolar e
administrativa da Secretaria Municipal de Educação, considerando mobiliário adequado,
material de escritório, didático, equipamentos de informática, brinquedos e despesas de
custeio como água, luz, telefone e internet.

18. Inclusão produtiva e geração de trabalho e renda.

19. Intensificação no planejamento e execução de melhorias na infraestrutura de
drenagem pluvial, estruturas de contenção e reforço de solos, nas zonas urbana e rural, de
modo a minimizar os riscos e calamidades em períodos chuvosos.

20. Investimento no melhoramento da iluminação pública e em equipamentos que
permitam monitoramento eletrônico por meio de câmaras de vigilância em pontos
estratégicos do Município.

21. Melhor aparelhamento e aumento do efetivo da Guarda Civil Municipal, além de lhe
prover mais capacitação.

22. Planejamento e acompanhamento dos instrumentos de gestão municipal de forma
participativa com a população urbana e rural.

23. Promoção da formação continuada dos profissionais atuantes na rede municipal
de educação, visando aperfeiçoamento do trabalho e dos resultados da política pública
educacional, crescimento individual e valorização dos servidores.

24. Promoção de ações de maior conscientização no trânsito, bem como
aprimoramento dos sistemas de identificação (sinalização) e controle das vias públicas.

Escolha apenas 08 (oito): *
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Pular para a pergunta 16

Dentre os temas de políticas públicas sugeridos abaixo, escolha 08 (oito) que você considere como
sendo prioritários para todo o Município de Diamantina:
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15.

Marque todas que se aplicam.

1. Acesso à habitação.

2. Ampliação e reforma de equipamentos urbanos, como cemitérios, praças, parques e
terminal rodoviário para melhor atender às demandas da população urbana e rural.

3. Aquisição de equipamentos para a saúde.

4. Compra de Testes RT-PCR – COVID-19.

5. Consolidação das políticas de educação inclusiva com incremento do suporte ao
seu funcionamento.

6. Construção de aterro sanitário.

7. Criação de um centro de comercialização de alimentos da agricultura familiar.

8. Criação de um distrito industrial.

9. Criação e estruturação de regionais administrativas.

10. Destinação de percentual dos recursos públicos para implementação do
orçamento participativo.

11. Elaboração de projetos voltados à melhoria do abastecimento de água.

12. Estruturação da coleta seletiva.

13. Estruturação dos serviços de saúde de Média e Alta Complexidade.

14. Estruturação e modernização da infraestrutura viária das zonas urbana e rural para
mobilidade segura de veículos e pedestres.

15. Fortalecimento dos micro e pequenos empreendimentos, visando desenvolvimento
socioeconômico sustentável do Município.

16. Garantia da segurança alimentar e nutricional.

17. Garantia do funcionamento e busca pela modernização da rede física escolar e
administrativa da Secretaria Municipal de Educação, considerando mobiliário adequado,
material de escritório, didático, equipamentos de informática, brinquedos e despesas de
custeio como água, luz, telefone e internet.

18. Inclusão produtiva e geração de trabalho e renda.

19. Intensificação no planejamento e execução de melhorias na infraestrutura de
drenagem pluvial, estruturas de contenção e reforço de solos, nas zonas urbana e rural, de
modo a minimizar os riscos e calamidades em períodos chuvosos.

20. Investimento no melhoramento da iluminação pública e em equipamentos que
permitam monitoramento eletrônico por meio de câmaras de vigilância em pontos
estratégicos do Município.

21. Melhor aparelhamento e aumento do efetivo da Guarda Civil Municipal, além de lhe
prover mais capacitação.

22. Planejamento e acompanhamento dos instrumentos de gestão municipal de forma
participativa com a população urbana e rural.

23. Promoção da formação continuada dos profissionais atuantes na rede municipal
de educação, visando aperfeiçoamento do trabalho e dos resultados da política pública
educacional, crescimento individual e valorização dos servidores.

24. Promoção de ações de maior conscientização no trânsito, bem como
aprimoramento dos sistemas de identificação (sinalização) e controle das vias públicas.

Escolha apenas 08 (oito): *
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Pular para a pergunta 16

Caso a demanda que considere prioritária não esteja contemplada nas opões
fornecidas, registre-a aqui:

(Opcional)

16.

Chegamos
ao final!

Após a fase de coleta de dados por meio desta audiência pública, os resultados 
levantados, serão organizados na forma de relatório e enviados aos órgãos 
competentes, para que os mesmos tomem conhecimento das demandas e se 
manifestem quanto à possibilidade de seu acolhimento aos processos de planejamento 
(LOA 2022 e PPA 2022-2025) das respectivas pastas. 
Visando garantir o máximo de transparência, o relatório final encontrar-se-á 
disponibilizado para consulta no seguinte endereço 
eletrônico: www.diamantina.mg.gov.br, após o dia 05/07/2021. 
Finalmente, agradecemos a sua participação! 

17.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Deixe aqui suas sugestões, reclamações ou comentários adicionais.
(Opcional)

 Formulários
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