RELATÓRIO DE RESPOSTAS

FORMULÁRIO PPA E LOA PARTICIPATIVO 2022-2025 –
PREFEITURA DE MILAGRES
Fizemos o questionário online através do site https://respondi.app/ onde todas as
respostas foram coletadas de forma anônima para não interferir nas respostas dos
participantes. O link do formulário que foi disponibilizado é
https://respondi.app/TqWbXq3o.
Ao todo, foram coletadas 13 respostas que estão no relatório abaixo:

Data de início: 05/07/2021 - 12:48:02
Identificador: 4ec55250-14a3-4ca2-b124-2410ef046805

1 - Vamos começar! Você mora em Milagres?

- Sim
2 – Se não com qual frequência você visita a cidade?

Diariamente
3 - Na sua opinião, quais os quatro principais necessidades na EDUCAÇÃO do
município?

- Oferecer a todas as crianças que apresentem dificuldades com os estudos,
reforço escolar e acompanhamento pedagógico supervisionado para garantir
aprendizagem.
E das sugestões acima, o que você entende como prioridade para a Educação no
exercício de 2022? Sugerir até 2 opções

Reforço escolar, acompanhando psicológico
E das sugestões acima, o que você entende como prioridade para a Educação no
exercício de 2022? Sugerir até 2 opções

Reforço escolar, acompanhando psicológico
E sobre a SAÚDE no nosso município, quais as principais necessidades?

- Contratação de Especialistas médicos ( cardiologista, urologista,
ginecologista, etc.) para prevenção e tratamento de doenças com maiores
incidências entre a nossa população.
E das sugestões acima, o que você entende como prioridade para a saúde no
exercício de 2022? Sugerir até 2 opções

Implantar as principais especialidades médicas nos postos e hospital
E das sugestões acima, o que você entende como prioridade para a saúde no
exercício de 2022? Sugerir até 2 opções

Implantar as principais especialidades médicas nos postos e hospital
E para a ASSISTÊNCIA SOCIAL? Na sua visão, o que precisamos?

- Construção de Casas populares
E para a ASSISTÊNCIA SOCIAL? Na sua visão, o que precisamos?

- Construção de Casas populares
E das sugestões acima, o que você entende como prioridade para O exercício de
2022? Sugerir até 2 opções

Construção de unidades habitacionais, geração de emprego e renda
Dentre as opções colocadas, na sua opinião ficou algo referente a Assistência
Social de fora que você acha importante e que precisa melhorar? Qual?

acompanhamento socioassistenciais
Dentre as opções colocadas, na sua opinião ficou algo referente a Assistência
Social de fora que você acha importante e que precisa melhorar? Qual?

acompanhamento socioassistenciais
Em se tratando de INFRAESTRUTURA o que você sente falta?

- Implantação da guarda municipal com a aquisição de viatura e motos
E das sugestões acima, o que você entende como prioridade para a infraestrutura
no exercício de 2022? Sugerir até 2 opções

Segurança! Guarda municipal urgente
Dessas opções para a CULTURA E ESPORTES quais são as mais importantes para
você?

- Implantação do museu cultural
Dessas opções, quais são as MAIS IMPORTANTES para o desenvolvimento da
nossa cidade?

- Apoiar a agricultura familiar com apoio e suporte técnico para a criação de
Cooperativas e Associações, inclusive para Oleiros e Artesãos com a
viabilização da construção do Mercado Cultural.
E das sugestões abaixo, o que você entende como 𝗣𝗥𝗜𝗢𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘 para o TURISMO?

- Inserir Milagres na Rota Turística da Chapada Diamantina
E das sugestões abaixo, o que você entende como 𝗣𝗥𝗜𝗢𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘 para a SEGURANÇA
PÚBLICA?

- Implantar o sistema de vídeo monitoramento (câmeras) com a implantação da
Central na sede da Policia Militar
Agora é com você! O que você acha que ficou de fora de nosso questionário, 𝗦𝗘
𝗤𝗨𝗜𝗦𝗘𝗥, descreva aqui.

Implantação de fábricas e geração de emprego e renda

Data de início: 05/07/2021 - 13:16:06
Identificador: 7b4564e7-3aad-4157-a1a5-eec19c895c13

1 - Vamos começar! Você mora em Milagres?

- Sim
3 - Na sua opinião, quais os quatro principais necessidades na EDUCAÇÃO do
município?

- Oferecer a todas as crianças que apresentem dificuldades com os estudos,
reforço escolar e acompanhamento pedagógico supervisionado para garantir
aprendizagem.
- Proporcionar educação profissional de qualidade a jovens e adultos, por meio
de Cursos de qualificação, habilitação e/ou atualização profissional, como
Cursos Técnicos Profissionalizantes.
E das sugestões acima, o que você entende como prioridade para a Educação no
exercício de 2022? Sugerir até 2 opções

Ensino de qualidade, preparação para o ensino superior e para o mercado de
trabalho
Gostaria de dizer algo que não está entre as questões acima relacionado a
educação? (OPCIONAL)

Não
E sobre a SAÚDE no nosso município, quais as principais necessidades?

- Contratação de Especialistas médicos ( cardiologista, urologista,
ginecologista, etc.) para prevenção e tratamento de doenças com maiores
incidências entre a nossa população.
Dentre as opções colocadas, na sua opinião ficou algo referente a saúde de fora que
você acha importante e que precisa melhorar? Qual?

Profissionais que tenham um olhar diferente com os pacientes
E para a ASSISTÊNCIA SOCIAL? Na sua visão, o que precisamos?

- Promover inclusão das pessoas com deficiência
Em se tratando de INFRAESTRUTURA o que você sente falta?

- Ampliação (complementação) de calçamentos na sede do município, com
saneamento básico
Dessas opções para a CULTURA E ESPORTES quais são as mais importantes para
você?

- Implantação do museu cultural
- Criação da Feira Municipal da Cultura
- Instalação de Praças de Ciências
- Construir quadra poliesportiva no Bairro Parque dos Umbuzeiros
Dessas opções, quais são as MAIS IMPORTANTES para o desenvolvimento da
nossa cidade?

- Buscar maneiras de atrair novas empresas com a Implantação do Centro
Industrial de Milagres.
- Fortalecer o comércio local, a feira livre e o empreendedorismo com a
implantação do Centro Comercial Alternativo a margem da BR 116 com o
Programa de apoio ao micro-empreendedor.
E das sugestões abaixo, o que você entende como 𝗣𝗥𝗜𝗢𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘 para o TURISMO?

- Revitalizar o acesso ao morro da Bandeira
- Fomentar o turismo religioso, estruturando as romarias
- Inserir Milagres na Rota Turística da Chapada Diamantina
- Fomentar o turismo de aventura, apoiando os esportes radicais, como rapel,
escalada, motocross, passeio ciclístico em trilhas.
E das sugestões abaixo, o que você entende como 𝗣𝗥𝗜𝗢𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘 para a SEGURANÇA
PÚBLICA?

- Reabertura do Posto Policial de Tartaruga.
- Ampliar o efetivo de policiais e viaturas para a Policia Civil e Militar, junto a
Secretaria de Segurança do Estado
- Realocação da Sede do Posto da Policia Militar para a frente do trecho da
BR116 onde estão situados lojas, comércios e prestadores de serviços.
Data de início: 13/07/2021 - 14:54:56
Identificador: 22ad8c28-bfb7-4836-bcef-faf71ae51fbd

1 - Vamos começar! Você mora em Milagres?

- Sim
3 - Na sua opinião, quais os quatro principais necessidades na EDUCAÇÃO do
município?

- Oferecer a todas as crianças que apresentem dificuldades com os estudos,
reforço escolar e acompanhamento pedagógico supervisionado para garantir
aprendizagem.
- Proporcionar educação profissional de qualidade a jovens e adultos, por meio
de Cursos de qualificação, habilitação e/ou atualização profissional, como
Cursos Técnicos Profissionalizantes.

E sobre a SAÚDE no nosso município, quais as principais necessidades?

- Contratação de Especialistas médicos ( cardiologista, urologista,
ginecologista, etc.) para prevenção e tratamento de doenças com maiores
incidências entre a nossa população.
E das sugestões acima, o que você entende como prioridade para a Educação no
exercício de 2022? Sugerir até 2 opções

Ensino de qualidade, preparação para o ensino superior e para o mercado de
trabalho
Gostaria de dizer algo que não está entre as questões acima relacionado a
educação? (OPCIONAL)

Não
Dentre as opções colocadas, na sua opinião ficou algo referente a saúde de fora que
você acha importante e que precisa melhorar? Qual?

Profissionais que tenham um olhar diferente com os pacientes
E para a ASSISTÊNCIA SOCIAL? Na sua visão, o que precisamos?

- Promover inclusão das pessoas com deficiência
Em se tratando de INFRAESTRUTURA o que você sente falta?

- Ampliação (complementação) de calçamentos na sede do município, com
saneamento básico
Dessas opções para a CULTURA E ESPORTES quais são as mais importantes para
você?

- Implantação do museu cultural
- Criação da Feira Municipal da Cultura
- Instalação de Praças de Ciências
- Construir quadra poliesportiva no Bairro Parque dos Umbuzeiros
Dessas opções, quais são as MAIS IMPORTANTES para o desenvolvimento da
nossa cidade?

- Buscar maneiras de atrair novas empresas com a Implantação do Centro
Industrial de Milagres.
- Fortalecer o comércio local, a feira livre e o empreendedorismo com a
implantação do Centro Comercial Alternativo a margem da BR 116 com o
Programa de apoio ao micro-empreendedor.
E das sugestões abaixo, o que você entende como 𝗣𝗥𝗜𝗢𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘 para o TURISMO?

- Revitalizar o acesso ao morro da Bandeira
- Fomentar o turismo religioso, estruturando as romarias

- Inserir Milagres na Rota Turística da Chapada Diamantina
- Fomentar o turismo de aventura, apoiando os esportes radicais, como rapel,
escalada, motocross, passeio ciclístico em trilhas.
E das sugestões abaixo, o que você entende como 𝗣𝗥𝗜𝗢𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘 para a SEGURANÇA
PÚBLICA?

- Reabertura do Posto Policial de Tartaruga.
- Ampliar o efetivo de policiais e viaturas para a Policia Civil e Militar, junto a
Secretaria de Segurança do Estado
- Realocação da Sede do Posto da Policia Militar para a frente do trecho da
BR116 onde estão situados lojas, comércios e prestadores de serviços.
Data de início: 13/07/2021 - 15:29:35
Identificador: af2678c5-59ff-4087-ba86-9cab8a3b25f4

1 – Vamos começar! Você mora em Milagres?

- Sim
3 - Na sua opinião, quais os quatro principais necessidades na EDUCAÇÃO do
município?

- Proporcionar educação profissional de qualidade a jovens e adultos, por meio
de Cursos de qualificação, habilitação e/ou atualização profissional, como
Cursos Técnicos Profissionalizantes.
E sobre a SAÚDE no nosso município, quais as principais necessidades?

- Promover melhorias nas instalações físicas, inclusive com reabertura do
Centro Cirúrgico, bem como a reestruturação e incremento das equipes de
profissionais de saúde, para melhorar o funcionamento do Hospital Municipal
E para a ASSISTÊNCIA SOCIAL? Na sua visão, o que precisamos?

- Construção de Casas populares
Em se tratando de INFRAESTRUTURA o que você sente falta?

- Recuperação da cacimba e da pedreira de Tartaruga
Dessas opções para a CULTURA E ESPORTES quais são as mais importantes para
você?

- Criação da Feira Municipal da Cultura
Dessas opções, quais são as MAIS IMPORTANTES para o desenvolvimento da nossa
cidade?

- Apoiar a agricultura familiar com apoio e suporte técnico para a criação de
- Cooperativas e Associações, inclusive para Oleiros e Artesãos com a
viabilização da construção do Mercado Cultural.

E das sugestões abaixo, o que você entende como 𝗣𝗥𝗜𝗢𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘 para o TURISMO?

- Inserir Milagres na Rota Turística da Chapada Diamantina
E das sugestões abaixo, o que você entende como 𝗣𝗥𝗜𝗢𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘 para a SEGURANÇA
PÚBLICA?

- Implantar o sistema de vídeo monitoramento (câmeras) com a implantação da
Central na sede da Policia Militar
Data de início: 13/07/2021 - 15:32:09
Identificador: bfb7912f-f596-4cbe-aff7-75d1f85af365

1 - Vamos começar! Você mora em Milagres?

- Não
2 – Se não com qual frequência você visita a cidade?

Constantemente
3 - Na sua opinião, quais os quatro principais necessidades na EDUCAÇÃO do
município?

- Proporcionar educação profissional de qualidade a jovens e adultos, por meio
de Cursos de qualificação, habilitação e/ou atualização profissional, como
Cursos Técnicos Profissionalizantes.
E das sugestões acima, o que você entende como prioridade para a Educação no
exercício de 2022? Sugerir até 2 opções

Cursos profissionalizantes
Gostaria de dizer algo que não está entre as questões acima relacionado a
educação? (OPCIONAL)

Não
E sobre a SAÚDE no nosso município, quais as principais necessidades?

- Contratação de Especialistas médicos ( cardiologista, urologista,
ginecologista, etc.) para prevenção e tratamento de doenças com maiores
incidências entre a nossa população.
Dentre as opções colocadas, na sua opinião ficou algo referente a saúde de fora que
você acha importante e que precisa melhorar? Qual?

Não
E das sugestões acima, o que você entende como prioridade para a saúde no
exercício de 2022? Sugerir até 2 opções

Profissionais capacitados
E para a ASSISTÊNCIA SOCIAL? Na sua visão, o que precisamos?

- Implantação do programa Primeiro Estágio .
Dentre as opções colocadas, na sua opinião ficou algo referente a Assistência
Social de fora que você acha importante e que precisa melhorar? Qual?

Não
Em se tratando de INFRAESTRUTURA o que você sente falta?

- Zelar e ter cuidado com ruas, avenidas e praças municipais
Dessas opções para a CULTURA E ESPORTES quais são as mais importantes para
você?

- Criação da Feira Municipal da Cultura
Dessas opções, quais são as MAIS IMPORTANTES para o desenvolvimento da
nossa cidade?

- Fortalecer o comércio local, a feira livre e o empreendedorismo com a
implantação do Centro Comercial Alternativo a margem da BR 116 com o
Programa de apoio ao micro-empreendedor.
- Buscar maneiras de atrair novas empresas com a Implantação do Centro
Industrial de Milagres.
E das sugestões abaixo, o que você entende como 𝗣𝗥𝗜𝗢𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘 para o TURISMO?

- Revitalizar o acesso ao morro da Bandeira
- Fomentar o turismo religioso, estruturando as romarias
E das sugestões abaixo, o que você entende como 𝗣𝗥𝗜𝗢𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘 para a SEGURANÇA
PÚBLICA?

- Implantar o sistema de vídeo monitoramento (câmeras) com a implantação da
Central na sede da Policia Militar
- Ampliar o efetivo de policiais e viaturas para a Policia Civil e Militar, junto a
Secretaria de Segurança do Estado
Agora é com você! O que você acha que ficou de fora de nosso questionário, 𝗦𝗘
𝗤𝗨𝗜𝗦𝗘𝗥, descreva aqui.

Nosso turismo religioso com uma estátua no morro da bandeira, com isso o
bem público cobraria um valor pequeno para o acesso até à SANTA e
consequentemente o investimento retornaria em forma de geração de
empregos e impostos municipais, seria o incremento do turismo religioso
colocando nossa cidade de vez nesse seguimento.

Data de início: 13/07/2021 - 17:33:23
Identificador: e0cd2666-adbe-4c58-86e1-12eb0e9030c6

1 - Vamos começar! Você mora em Milagres?

- Sim
Data de início: 14/07/2021 - 15:41:23
Identificador: e4f45cfb-ab44-4e9e-85e9-050711d63652

1 - Vamos começar! Você mora em Milagres?

- Sim
3 - Na sua opinião, quais os quatro principais necessidades na EDUCAÇÃO do
município?

- Oferecer a todas as crianças que apresentem dificuldades com os estudos,
reforço escolar e acompanhamento pedagógico supervisionado para garantir
aprendizagem.
Data de início: 19/07/2021 - 15:25:33
Identificador: edb30eb0-2caa-4514-8813-de7295e241b2

1 - Vamos começar! Você mora em Milagres?

- Sim
2 – Se não com qual frequência você visita a cidade?

Zona rural/camponesa
3 - Na sua opinião, quais os quatro principais necessidades na EDUCAÇÃO do
município?

- Qualificação de professores
- Proporcionar educação profissional de qualidade a jovens e adultos, por meio
de Cursos de qualificação, habilitação e/ou atualização profissional, como
Cursos Técnicos Profissionalizantes.
- Propor junto as instituições de Ensino Superior a ampliação de oferta dos
cursos de licenciatura em segunda graduação, em regime de colaboração com
o Estado e a União, considerando aqueles que trabalham fora da área de
formação.
- Criação do curso pré-vestibular
E das sugestões acima, o que você entende como prioridade para a Educação no
exercício de 2022? Sugerir até 2 opções

Conhecimento com enfase ou abilidade no que se sugere dentro dos
parâmetros na perspectiva do conhecimento, em fim informação adequada
para população obter esses conhecimentos.

Gostaria de dizer algo que não está entre as questões acima relacionado a
educação? (OPCIONAL)

Mais conhecimento voltados para o campo ou seja políticas públicas na zona
rural voltados para os agricultores do município soberania alimentar,
cooperativismo.
E sobre a SAÚDE no nosso município, quais as principais necessidades?

- Implantar UBS (Unidades Básicas de Saúde) na sede e distritos;
- Contratação de Especialistas médicos ( cardiologista, urologista,
ginecologista, etc.) para prevenção e tratamento de doenças com maiores
incidências entre a nossa população.
- Promover melhorias nas instalações físicas, inclusive com reabertura do
Centro Cirúrgico, bem como a reestruturação e incremento das equipes de
profissionais de saúde, para melhorar o funcionamento do Hospital Municipal
Dentre as opções colocadas, na sua opinião ficou algo referente a saúde de fora que
você acha importante e que precisa melhorar? Qual?

Atendimento mas de uma vez na semana na zona rural etc.
E das sugestões acima, o que você entende como prioridade para a saúde no
exercício de 2022? Sugerir até 2 opções

Atendimento mas de uma vez na semana na zona rural
E para a ASSISTÊNCIA SOCIAL? Na sua visão, o que precisamos?

- Construção de Casas populares
- Reforma de unidades habitacionais
E das sugestões acima, o que você entende como prioridade para O exercício de
2022? Sugerir até 2 opções

- Contrução de casas para pessoas que não tem um fixo pra aquelas que
moram de aluguel.
Dentre as opções colocadas, na sua opinião ficou algo referente a Assistência
Social de fora que você acha importante e que precisa melhorar? Qual?

Visitas aos idosos.
Em se tratando de INFRAESTRUTURA o que você sente falta?

- Melhorar a iluminação da cidade e dos povoados
Dessas opções para a CULTURA E ESPORTES quais são as mais importantes para
você?

- Criação da Feira Municipal da Cultura

Dessas opções, quais são as MAIS IMPORTANTES para o desenvolvimento da
nossa cidade?

- Apoiar a agricultura familiar com apoio e suporte técnico para a criação de
Cooperativas e Associações, inclusive para Oleiros e Artesãos com a
viabilização da construção do Mercado Cultural.
- Fortalecer o comércio local, a feira livre e o empreendedorismo com a
implantação do Centro Comercial Alternativo a margem da BR 116 com o
Programa de apoio ao micro-empreendedor.
- Buscar maneiras de atrair novas empresas com a Implantação do Centro
Industrial de Milagres.
- Investir em infraestrutura: ruas, estradas, rede de esgoto, etc
E das sugestões abaixo, o que você entende como 𝗣𝗥𝗜𝗢𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘 para o TURISMO?

- Inserir Milagres na Rota Turística da Chapada Diamantina
- Fomentar o turismo religioso, estruturando as romarias
E das sugestões abaixo, o que você entende como 𝗣𝗥𝗜𝗢𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘 para a SEGURANÇA
PÚBLICA?

- Reabertura do Posto Policial de Tartaruga.
Agora é com você! O que você acha que ficou de fora de nosso questionário, 𝗦𝗘
𝗤𝗨𝗜𝗦𝗘𝗥, descreva aqui.

Melhor do que antes.
Data de início: 19/07/2021 - 23:41:21
Identificador: 7e0b443c-7f8e-4245-ba54-070aedc19d56

1 - Vamos começar! Você mora em Milagres?

- Sim
2 – Se não com qual frequência você visita a cidade?

Moro
3 - Na sua opinião, quais os quatro principais necessidades na EDUCAÇÃO do
município?

- Oferecer a todas as crianças que apresentem dificuldades com os estudos,
reforço escolar e acompanhamento pedagógico supervisionado para garantir
aprendizagem.
E das sugestões acima, o que você entende como prioridade para a Educação no
exercício de 2022? Sugerir até 2 opções

Oferta de qualificação para os professores
Gostaria de dizer algo que não está entre as questões acima relacionado a
educação? (OPCIONAL)

Sim! Gostaria que houvesse mais momentos para debater temas sensíveis na
sociedade, como: diversidade sexual, racismo, todo tipo de preconceito,
bullying, respeito com os idosos, etc
E sobre a SAÚDE no nosso município, quais as principais necessidades?

- Contratação de Especialistas médicos ( cardiologista, urologista,
ginecologista, etc.) para prevenção e tratamento de doenças com maiores
incidências entre a nossa população.
Dentre as opções colocadas, na sua opinião ficou algo referente a saúde de fora que
você acha importante e que precisa melhorar? Qual?

Sim, sempre há possibilidade de melhorar. Oferta de uma variedade maior de
medicamentos na farmácia popular.
E das sugestões acima, o que você entende como prioridade para a saúde no
exercício de 2022? Sugerir até 2 opções

Fortalecimento da prevenção
E para a ASSISTÊNCIA SOCIAL? Na sua visão, o que precisamos?

- Construção de Casas populares
- Reforma de unidades habitacionais
E das sugestões acima, o que você entende como prioridade para O exercício de
2022? Sugerir até 2 opções

Reforma e construção de habitações e fortalecer o auxílio alimentação
Dentre as opções colocadas, na sua opinião ficou algo referente a Assistência
Social de fora que você acha importante e que precisa melhorar? Qual?

Sim, sempre há! Fortalecer a oferta de alimentação e produtos básicos de
prevenção à COVID 19, até que essa situação melhore.
Em se tratando de INFRAESTRUTURA o que você sente falta?

- Melhorar a iluminação da cidade e dos povoados
- Recuperação da cacimba e da pedreira de Tartaruga
- Ampliação (complementação) de calçamentos na sede do município, com
saneamento básico
E das sugestões acima, o que você entende como prioridade para a infraestrutura
no exercício de 2022? Sugerir até 2 opções

Calçamento nas ruas que faltam
Dessas opções para a CULTURA E ESPORTES quais são as mais importantes para
você?

- Implantação do museu cultural
- Criação da Feira Municipal da Cultura
- Instalação de Praças de Ciências
- Construir quadra poliesportiva no Bairro Parque dos Umbuzeiros
Dessas opções, quais são as MAIS IMPORTANTES para o desenvolvimento da
nossa cidade?

- Apoiar a agricultura familiar com apoio e suporte técnico para a criação de
Cooperativas e Associações, inclusive para Oleiros e Artesãos com a
viabilização da construção do Mercado Cultural.
- Fortalecer o comércio local, a feira livre e o empreendedorismo com a
implantação do Centro Comercial Alternativo a margem da BR 116 com o
Programa de apoio ao micro-empreendedor.
E das sugestões abaixo, o que você entende como 𝗣𝗥𝗜𝗢𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘 para o TURISMO?

- Fomentar o turismo de aventura, apoiando os esportes radicais, como rapel,
escalada, motocross, passeio ciclístico em trilhas.
- Fomentar o turismo religioso, estruturando as romarias
E das sugestões abaixo, o que você entende como 𝗣𝗥𝗜𝗢𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘 para a SEGURANÇA
PÚBLICA?

- Implantar o sistema de vídeo monitoramento (câmeras) com a implantação da
Central na sede da Policia Militar
Agora é com você! O que você acha que ficou de fora de nosso questionário, 𝗦𝗘
𝗤𝗨𝗜𝗦𝗘𝗥, descreva aqui.

Sobre a limpeza pública, acho que deveria reforçar o efetivo de profissionais,
pois o trabalho é muito pesado. Eles tem pouco tempo pra recolher o lixo e o
entulho. Prestar atenção na iluminação pública, calçar as pontas de ruas que
ainda faltam calçamento. Coisas básicas e pontuais.
Data de início: 20/07/2021 - 00:49:29
Identificador: e79b90eb-65e6-4c1b-a746-c4d8e6090655

1 - Vamos começar! Você mora em Milagres?

- Sim
Data de início: 20/07/2021 - 00:49:53
Identificador: a3c71155-7da8-40a3-a4d5-c3c12320a9b5

1 - Vamos começar! Você mora em Milagres?

- Sim
3 - Na sua opinião, quais os quatro principais necessidades na EDUCAÇÃO do
município?

- Proporcionar educação profissional de qualidade a jovens e adultos, por meio
de Cursos de qualificação, habilitação e/ou atualização profissional, como
Cursos Técnicos Profissionalizantes.
Data de início: 20/07/2021 - 03:48:18
Identificador: 1fb578ee-97d3-443b-9ca8-4e9c310f2ca6

1 - Vamos começar! Você mora em Milagres?

- Sim
3 - Na sua opinião, quais os quatro principais necessidades na EDUCAÇÃO do
município?

- Oferecer a todas as crianças que apresentem dificuldades com os estudos,
reforço escolar e acompanhamento pedagógico supervisionado para garantir
aprendizagem.
E das sugestões acima, o que você entende como prioridade para a Educação no
exercício de 2022? Sugerir até 2 opções

Ced
Gostaria de dizer algo que não está entre as questões acima relacionado a
educação? (OPCIONAL)

Não
E sobre a SAÚDE no nosso município, quais as principais necessidades?

- Contratação de Especialistas médicos ( cardiologista, urologista,
ginecologista, etc.) para prevenção e tratamento de doenças com maiores
incidências entre a nossa população.
Dentre as opções colocadas, na sua opinião ficou algo referente a saúde de fora que
você acha importante e que precisa melhorar? Qual?

A
E das sugestões acima, o que você entende como prioridade para a saúde no
exercício de 2022? Sugerir até 2 opções

A
E para a ASSISTÊNCIA SOCIAL? Na sua visão, o que precisamos?

- Construção de Casas populares
E das sugestões acima, o que você entende como prioridade para O exercício de
2022? Sugerir até 2 opções

Cb

Dentre as opções colocadas, na sua opinião ficou algo referente a Assistência
Social de fora que você acha importante e que precisa melhorar? Qual?

Não
Em se tratando de INFRAESTRUTURA o que você sente falta?

- Melhorar a iluminação da cidade e dos povoados
E das sugestões acima, o que você entende como prioridade para a infraestrutura
no exercício de 2022? Sugerir até 2 opções

Cb
Dessas opções para a CULTURA E ESPORTES quais são as mais importantes para
você?

- Criação da Feira Municipal da Cultura
Dessas opções, quais são as MAIS IMPORTANTES para o desenvolvimento da
nossa cidade?

- Fortalecer o comércio local, a feira livre e o empreendedorismo com a
implantação do Centro Comercial Alternativo a margem da BR 116 com o
Programa de apoio ao micro-empreendedor.
E das sugestões abaixo, o que você entende como 𝗣𝗥𝗜𝗢𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘 para o TURISMO?

- Fomentar o turismo de aventura, apoiando os esportes radicais, como rapel,
escalada, motocross, passeio ciclístico em trilhas.
E das sugestões abaixo, o que você entende como 𝗣𝗥𝗜𝗢𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘 para a SEGURANÇA
PÚBLICA?

- Ampliar o efetivo de policiais e viaturas para a Policia Civil e Militar, junto a
Secretaria de Segurança do Estado
Agora é com você! O que você acha que ficou de fora de nosso questionário, 𝗦𝗘
𝗤𝗨𝗜𝗦𝗘𝗥, descreva aqui.

Atividades para terceira idade

Data de início: 20/07/2021 - 14:05:44
Identificador: a6addabd-e81c-4c26-ad75-c374ca89fc35

1 - Vamos começar! Você mora em Milagres?

- Sim
3 - Na sua opinião, quais os quatro principais necessidades na EDUCAÇÃO do
município?

- Falta de estrutura escolar para alunos com deficiência
E das sugestões acima, o que você entende como prioridade para a Educação no
exercício de 2022? Sugerir até 2 opções

A exigência de profissionais devidamente qualificado para tal área
.
Gostaria de dizer algo que não está entre as questões acima relacionado a
educação? (OPCIONAL)

intender melhor o profissional a valorização tanto para o servidor quanto ao
alunado, criando projeto para ambos levando a educação municipal ao mundo.
E sobre a SAÚDE no nosso município, quais as principais necessidades?

- Contratação de Especialistas médicos ( cardiologista, urologista,
ginecologista, etc.) para prevenção e tratamento de doenças com maiores
incidências entre a nossa população.
E para a ASSISTÊNCIA SOCIAL? Na sua visão, o que precisamos?´

- Reforma de unidades habitacionais

PRINTS DAS RESPOSTAS NO SITE

Tivemos uma grande resistencia para participação da população ao formulario,
divulgamos nas nossas redes sociais, radio FM, site oficial do governo, etc.

