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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DIGITAL 

 

Ata da Audiência Pública Digital, com as Associações de Moradores, 
com os Conselhos Municipais e Audiência Pública Geral, para 
elaboração dos Projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 
2022, Lei Orçamentária Anual – LOA 2022 e Plano Plurianual – PPA 
2022 a 2025. 

 

Aos Vinte e Seis dias do mês de Abril de 2021 até doze do mês de Maio de 2021, foi 

disponibilizado um questionário através do “site” da Prefeitura Municipal de 

Itajubá para elaboração das audiências digitais, atendendo a convocação do chefe 

do Poder Executivo Municipal, através de decreto publicado no trigésimo dia do 

mês de março de 2021, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Itajubá, em 

atendimento ao contido na Lei complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal), com o objetivo de discutir as metas e prioridades da Administração Pública 

para a elaboração dos projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2022, Lei 

Orçamentária Anual – LOA 2022 e Plano Plurianual – PPA 2022 a 2025. Os 

cidadãos interessados em participar da formulação dos documentos responderam 

a um questionário online que ficou disponível no site oficial da Prefeitura de 

Itajubá e fica registrada a leitura da ata constando todas as sugestões inscritas. 

Foi feita uma contagem nas solicitações reinvidicadas de cada participante onde 

será demonstrada na seguinte ordem. Foram respondidos no anexo que estava 

disponível no site da Prefeitura Municipal de Itajubá os formulários e foram 

destacadas do maior para o menor as priorizações de investimento a seguir, 

Melhorias na Educação e Saúde teve (9), Saneamento (8), Cursos 

Profissionalizantes (5), Quadras esportivas (4), Pavimentação e Transporte Público 

(3), Eventos Turísticos, Limpeza Pública, Mobilidade Urbana, Calçadas (2) e 
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Segurança, Creches (1). Alem das indicações da população foram destacadas 

também as sugestões a seguir dos participantes, “Criar cursos profissionalizantes 

para os jovens e dar mais oportunidades no mercado de trabalho. Para as creches, 

valorizar mais as professoras. Para o esporte criar time para disputar campeonatos 

e valorizar colocando pessoas competentes para tomar a frente. Uma atenção às 

ciclo faixas estão abandonadas, sem sinalização, vertical , horizontal e motoristas, 

comerciantes não respeitam a mobilidade urbana em Itajubá. Solicita ao município 

atenção à questão do saneamento básico, o bairro rural da Pedra Preta, enfrenta 

escassez de água pelo crescimento desordenado e pela poluição dos recursos 

naturais ainda disponíveis. Sofrendo com a falta de água, q ainda é de mina. Além 

disso, o crescimento do bairro, acarreta despejo irregular de esgoto no pequeno rio 

que cruza os terrenos. Em relação a saúde,deveria haver um rodízio em postos de 

saúde para que tenha um ponto atendimento até às 22hrs todos os dias 

permanentemente, facilitando para a população e desafogando o Hospital. Dentre 

as alternativas, a mobilidade urbana e essencial a conscientização de ciclistas, 

bem como a melhoria de ciclovias, e toda a infra-estrutura num todo. Um exemplo 

simples seria a ampliação nos pontos de parada para bicicletas no centro da 

cidade.” Nada mais havendo a tratar, foi lavrado por mim, Fabio Azevedo 

Junqueira, a presente ata, que foi publicada no dia 12 de maio de 2021. 
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