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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

Ata da Audiência Pública, com as Associações de 
Moradores, com os Conselhos Municipais e com a 
população em Geral, para elaboração dos Projetos de Lei 
de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2023, Lei 
Orçamentária Anual – LOA 2023. 

 

Aos Vinte e Seis dias do mês de abril de 2022, as 19hs, na Escola 

Municipal Teodoro Santiago, situado a rua José Joaquim, nº63, 

Bairro Porto Velho, atendendo a convocação do chefe do Poder 

Executivo Municipal, no site da Prefeitura  Municipal de Itajubá, 

reuniu em audiência pública a população do município, 

representada pelas associações de moradores,  presidentes de 

conselhos  e membros do poder executivo, conforme a lista de 

presença anexa, 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 2023, Lei 

Orçamentária Anual – LOA 2023.  Foi feita uma breve explanação 

sobre LDO e LOA e em seguida cumprimento os representantes do 

poder legislativo, o Senhor Vereador Pedro Renó Gama e Senhor 

Hernane Joaquim Rodrigues de Andrade, representando o mandato 

coletivo, deu-se início aos trabalhos. 

  A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DOS BAIRROS REBOURGEON 

/ JARDIM DAS PALMEIRAS Apresentou suas propostas e 

reivindicou suas prioridades: 1) Construção de uma Creche no 

Bairro do Moquém, a creche atual se encontra precária e necessita 

de uma reforma completa ou a construção de uma nova unidade já 

que atual não foi projetada para receber esse tipo de instalação. 2) 

Criação de um CRAS, o pedido se faz necessário porque 17% de todo  



 

 

 

atendimento do Cras vem da região do bairro do Rebourgeon sendo 

assim estamos pedindo a instalação de um Cras no bairro onde 

poderia chegar até a 11 bairros vizinhos. 3) Escoamento e Drenagem, 

duas ruas necessitam de atenção especial, a rua Chico Mendes com 

Jose de Souza Rezende e a Av. Dr. Ernesto Coelho com a Maria 

Celestina Pereira. 4) Melhoramento das Ruas e Avenidas, atenção a 

algumas ruas do bairro e também onde passa ônibus como a rua 

Cambuí, rua Alberico Galo, rua Dante Romano, rua Eulália Maria de 

Jesus entre outras. Também pedimos o asfalto da rua Augusto de 

Souza Cardozo. 5) Criação de um Parquinho (Playground) na praça 

15 de Janeiro, o local concentra grande número de crianças, jovens e 

adultos, onde poderia ter um espaço para pratica de lazer e esporte. 

6) Reforma e troca de aparelhos da academia ao ar livre, os 

equipamentos estão necessitando de manutenção ou troca de 

algumas peças. 7) Drenagem da água e recomposição de gramas do 

campo de futebol da vila olímpica, pois encontrasse na lateral do 

campo uma mina onde acumula muita água, prejudicando a pratica 

de esporte. Vários buracos e falta de grama. Parte da iluminação 

também está comprometida. 8) Centro de convivência para terceira 

idade (CSFV) – Centro de Convivência e fortalecimento de vínculos. 

Associação dos Moradores do Bairro Santos Dumont. Apresentou 

suas propostas e reivindicou suas prioridades: 1) Obras de drenagem 

na rua Domingos Lamoglia. 2) Manutenção da estrutura da ponte 

que liga o bairro Santos Dumont com Novo Horizonte e Boa Vista. 3) 

Obras na caneleta da empresa Gardênia. 4) Melhorar a segurança, 

iluminação e sinalização da rua Anardino de Souza. 5) Criação de 

uma área de lazer para esporte em um terreno público que pertence 

ao bairro. 6) Revitalização das margens do rio e fiscalização do 

descarte de entulhos as margens. Associação dos Moradores do 

Bairro Vila Isabel, Apresentou suas propostas e reivindicou suas  



 

 

 

prioridades: 1) Execução de obras de contenção nas encostas e 

drenagem em toda extensão da Avenida 21 de Novembro. 2) obras de 

contenção nas encostas Avenida Clemente Teodoro da silva até a 

fazenda do Zé Brito. 3) Execução de obras de contenção nas encostas 

e drenagem da água pluvial da rua Dona Zezé e rua Vereador 

Francisco Mota. 4) Construção de um Posto de Saúde. 5) Construção 

de uma área de lazer com quadra poliesportiva e parquinho para as 

crianças do bairro.  

Associação dos Moradores do Bairro Vila Rubens, Apresentou 

suas propostas e reivindicou suas prioridades: 1 ) Obras de 

Drenagem no bairro. 2) Manutenção das vias, desníveis, declives que 

causam acidentes. 3) Construção de uma quadra/ginásio fechado 

para pratica de esporte e eventos esportivos. 4) Compra de um 

terreno ou doação, para contrução da sede da associação dos 

moradores do bairro Vila Rubens. Associação dos Moradores do 

Bairro Vila Podis e Nossa Senhora de Lurdes, apresentou suas 

propostas e reivindicou suas prioridades: 1) Construção de boca de 

lobos. 2) Melhorias na drenagem na rua da Abolição, e perto do 

Batalhão do Corpo de Bombeiros. 3) Revitalização do Ribeirão que 

corta o bairro, construção de calçada e iluminação. Associação dos 

Amigos do Bairro Santa Rosa, apresentou suas propostas e 

reivindicou suas prioridades: 1) Criação de praça de esportes e lazer, 

terreno da prefeitura no final da rua Ivone Floriano Barbosa. 2) 

Reinstalação do Parque Infantil em frente ao ginásio poliesportivo. 3) 

Instalação de ponto de coleta de entulhos e matérias inservíveis. 4) 

Designação do cargo de coordenação das unidades de saúde (ESF’S 

E UBS’S) à profissionais efetivos do quadro de servidores da 

prefeitura melhor qualificação dos agentes comunitários de saúde 

(ACS’S). 5) Melhor qualificação dos agentes comunitários de saúdes 

(ACS’S). 6) Ampliação do horário de atendimento na atenção  



 

 

 

farmacêutica por meio da contratação de mais profissionais. 7) 

Reforma da Escola Municipal Padre Donato. 8) Ampliação de vagas 

na Creche. 9) Melhoria (Urgente) do Fala Cidadão. 10) Ampliação do 

SCFV para a população dos bairros periféricos e rurais por meio de 

recursos próprios do município, e criação do cargo de orientador 

social. 11) Descentralização da oferta de cursos profissionalizantes. 

12) Obras de Drenagem de águas pluviais em todo o bairro. 13) 

Garantir a oferta de eventos culturais em bairros periféricos e rurais. 

Associação dos Moradores do Bairro Jurú, apresentou suas 

propostas e reivindicou suas prioridades: 1) Estabelecer uma linha 

de ônibus da empresa Valônia. 2) Instalação de mais poste de 

iluminação para o bairro. 3) Melhorias na estrada, com uma camada 

de asfalto. 4) Mais segurança para o bairro. Associação Amigos e 

Moradores do Jardim das Colinas e Adjacentes, apresentou suas 

propostas e reivindicou suas prioridades: 1) Realização de melhorias 

da Rua Domingos Lamoglia, asfaltamento e iluminação. 2) Mudança 

no itinerário do ônibus para que possamos atender as necessidades 

dos moradores do bairro colina verde. 3) Construção de uma 

escadaria entre a rua João Candido Cardoso e a rua Maria Ribeiro de 

Jesus. 4) Melhorias na sinalização com intuito de organizar o trevo, 

sinalização, pintura, iluminação e rotatória. 5) Aproveitar a área 

verde, e construir de lazer. 6) Reforma da quadra localizada na 

avenida Wagner Lemos Machado. 7) Reiteremos a necessidade de um 

retorno concreto para com o andamento e construção da UBS. 

Associação Moradores Urbanos e Rurais de Itajubá – CAMURI, foi 

apresentado o novo presidente da associação o Sr. Renato Vantuil de 

Moura que deu uma breve esplanada de como funciona a CAMURI, 

pediu para que as associações trabalhem mais unidas e que tenha 

um maior dialogo, o Sr. Renato também agradeceu a Prefeitura 

Itajubá onde ela disponibilizou um automóvel para realização da  



 

 

 

entrega dos convites às associações dos bairros e elogiou essa 

aproximação da Secretaria Planejamento. Ao final agradeceu a todos 

e falou que CAMURI está sempre de portas abertas a todos. 

Associação Moradores do Bairro Santa Rita de Cassia, apresentou 

suas propostas e reivindicou suas prioridades: 1) Melhorias na 

marginal beira rio, colocar sinalização e redutor de velocidade. 2) 

Criar uma Ciclo faixa no bairro pois existe um grande número de 

bicicletas com mães e crianças. 3) Obras de drenagem na rua atrás 

da Panificadora TOTO. 4) Melhorar a sinalização da BR459 que corta 

o bairro. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itajubá 

e Micro Região do Alto Sapucaí - SISPUMI, apresentou suas 

propostas e reivindicou suas prioridades: 1) Solicita um reajuste de 

20% em nos vencimentos dos servidores Públicos. 2) Solicita um 

reajuste de 50% no vale alimentação dos servidores públicos. 

Conselho Municipal de Defesa e Direitos da Pessoa com 

Deficiência de Itajubá - COMDDPED, apresentou suas propostas e 

reivindicou suas prioridades: 1) Compra de camisetas para os 

conselheiros. 2) Realizar captação aos conselheiros sobre políticas 

públicas voltados as pessoas com deficiência. 3) Realizar a 

contratação de treinamentos para os funcionários da prefeitura para 

capacitá-los a realizar atendimento as pessoas com necessidades 

especiais. 4) Realizar a contratação de treinamento para funcionários 

públicos para aprender a LIBRAS e ampliar a acessibilidade nos 

órgãos públicos. 5) Realizar o mapeamento e fluxo de atendimento a 

pessoa com deficiência e as responsabilidades de cada departamento 

da prefeitura. 6) Implantar o Cadastramento Único, interligando as 

informações entre as secretarias de educação, saúde e assistência 

social, ao que diz respeito as pessoas com deficiência. 7) Realizar a 

contratação e/ou criar um cargo de um interprete para traduzir 

eventos públicos. 8) Linha telefônica para o conselho. 9) Materiais  



 

 

 

para escritório. 10) Realizar a contratação de treinamento para 

funcionários da educação para capacitá-los a realizar atendimento as 

pessoas com necessidades especiais. 11) Realizar a contratação de 

treinamento para funcionários da secretaria de educação, 

professores e monitores para aprender LIBRAS e ampliar a 

acessibilidade nos órgãos públicos. 12) Destinar uma sala de 

recreação e monitor nas escolas que tem alunos com necessidades 

de atendimento especial, visando o acolhimento desde alunos 

quando preciso. 13) Implantar em todos os órgãos públicos placa de 

braile de identificação para os deficientes visuais, assim como 

também os pisos podo tátil. 14) Realizar a contratação de 

treinamento para funcionários da saúde para capacitá-los a realizar 

atendimento as pessoas com necessidades especiais. 15) Realizar a 

contratação de treinamento para funcionários da secretaria de saúde 

para aprender LIBRAS e ampliar a acessibilidade nos órgãos 

públicos. 16) Desenvolver seminários e palestra juntamente com a 

assistência social referente a inclusão. 17) Destinar profissionais da 

saúde com terapias ocupacionais, fisioterapia, fonoaudiólogas, entre 

outras necessidades para atender as pessoas com necessidade 

especial. 18) Implantar em todos órgãos público, placa de braile de 

identificação para os deficientes visuais, assim como também os 

pisos podo tátil. 19) Desenvolver seminários e palestras juntamente 

com a saúde referente a inclusão. 20) Criar o departamento e cargo 

de coordenação dos direitos da pessoa com deficiência, assim como 

ampliar um agente administrativo para o departamento. 21) Dar 

amparo as famílias e capacitação a elas para acolhimento e prepará-

los para a sociedade. 22) Implantar em todos os órgãos públicos 

placa de braile de identificação para os deficientes visuais, assim 

como também os pisos podo tátil. 23) Ampliar a acessibilidade e 

mobilidade urbana, buscando instalar piso tátil em vias de mais  



 

 

 

acessos, implantar em todos os órgãos públicos placa de braile de 

identificação para os deficientes visuais. 24) Construir e recuperar 

todos os órgãos públicos, praças, e avenidas acessíveis rampa para 

cadeirantes, visando atendimento aos deficientes visuais. Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itajubá – 

CMDCAI, apresentou suas propostas e reivindicou suas prioridades: 

1) Ampliar a capacidade de atenção integral a saúde da criança e 

adolescente nas unidades básicas de saúde. 2) Fortalecer as equipes 

pedagógicas nas escolas garantido profissionais habilitados para 

apoio social e psicológico. 3) Contratação de funcionários fixo ao 

CMDCAI, garantindo orçamento para sua manutenção, bem como 

fornecer toda infraestrutura para funcionamento e manutenção da 

sede do conselho como computadores, impressoras materiais de 

papelaria. 4) Realizar campanhas educativas permanentes para a 

população em geral sobre a importância da denúncia da violação dos 

direitos da criança e do adolescente através de contas de água, 

energia, telefonia e mídias em geral. 5) Promover capacitação gratuita 

para a população em geral sobre a funcionalidade do conselho dos 

direitos da criança e do adolescente e do conselho tutelar. Conselho 

Municipal de Assistência Social – CMAS, apresentou suas 

propostas e reivindicou suas prioridades: 1) Estabelecer o percentual 

mínimo de 5% do orçamento municipal para políticas de assistência 

social, para a garantia do financiamento dos serviços que faltam 

para a organização da política da assistência social, faltam 2 novos 

Cras, residência inclusiva, centro POP, família acolhedora, reforço do 

Cras volante, centro de acolhimento para mulheres de vítimas de 

violência doméstica. 2) Ampliação do quadro de profissionais do suas 

através de concursos públicos. 3) Garantir o adicional de 

insalubridade aos profissionais do suas. Conselho Municipal dos 

Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI, apresentou suas propostas e  



 

 

 

reivindicou suas prioridades: 1) Criar e implantar programas de 

saúde envelhecimento saudável em espaço aberto com articulação 

das políticas de saúde, esporte e cultura, como o “Praça 60+” existe 

em outros municípios que oferece atividades físicas ao ar livre 

voltadas a pessoas idosa, de forma gratuita, em praças públicas 

visando saúde física/mental e a convivência dos Idosos. 2) Promover, 

incentivar, articular e assegurar recursos para a realização de 

campanhas educativas continuas via televisão, rádio, redes sociais, 

jornal e outros meios com foco na prevenção, combate e 

enfrentamento às violações de direitos e a todo tipo de violência 

contra a pessoa idosa. 3) Criar e implantar espaços de acolhimento 

temporário de curto e médio prazo, voltados para pessoas idosas 

vítimas de violência familiar e/ou em situação de violação de direitos.  

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

Junqueira, a presente ata que foi publicada no dia 28 de abril de 

2022. 

 

 

 

 

 

 

Edna Maria Lopes Dias 
Secretaria Municipal de Planejamento. 
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