
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

(^binete do Prefeito - GAB

61 ■:

Audiência Pública para Elaboração da LOA 2023

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento orçamentário em que a
Administração Pública Municipal pode legalmente fixar as despesas prioritárias para o exercício seguinte e
também prever as receitas que irão suprir tais despesas.

Nesta fase, pré-elaboração dessa Lei, é priorizado pela Prefeitura Municipal de Tutóia/MA a
participação do cidadão e, assim exercendo para tanto transparência e publicidade dos seus atos. Por esse
motivo, pode o cidadão expressamente, cooperar com essa responsabilidade de estabelecer as prioridades
para nosso Município, de que forma? Dando sua preciosa sugestão.

£uMoi/O Mixnxk .\01 - Nome Completo: c
V

02 - Idade:

03 - Em qual bairro você mora?

04 - Na sua opinião, quais os 4 (quatro) principais problemas do seu bairro?

^Asfalto ruim
Falta de asfalto
Falta de creche
Falta de escola

^ Falta de um posto de saúde
Criminalidade

)X?liuminação pública ruim
Falta de áreas para a prática de esportes
Falta de limpeza urbana ou limpeza urbana ruim

^Falta de praças e locais de convivência
Calçada pouco arborizadas
Alagamentos e enxurradas
Deslizamentos de terra

Poucas opções de lazer
Acidentes de trânsito
Coleta de lixo insuficiente

05 - De forma geral o que o Governo Municipal deve priorizar? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

-^Cultura
Educação
Emprego e Renda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA9

Gabinete do Prefeito - GAB
TUTOlA

Esporte

Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas

Saneamento

')^aúde

Segurança

Turismo

06 - De forma geral o que NÃO é prioridade no momento? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

Educação

Emprego e Renda

^ Esporte
Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas

Saneamento

Saúde

Segurança

T^Turismo

A

V .

07 - Quer deixar alg.uma sugestão?

ZdJO
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Audiência Pública para Elaboração da LOA 2023

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento orçamentário em que a
Administração Pública Municipal pode legalmente fixar as despesas prioritárias para o exercício seguinte e
também prever as receitas que irão suprir tais despesas.

Nesta fase, pré-elaboração dessa Lei, é priorizado pela Prefeitura Municipal de Tutóia/MA a
participação do cidadão e, assim exercendo para tanto transparência e publicidade dos seus atos. Por esse
motivo, pode o cidadão expressamente, cooperar com essa responsabilidade de estabeleceras prioridades
para nosso Município, de que forma? Dando sua preciosa sugestão.

01 - Nome Completo:

02 - Idade: Oyr\.&^ .

03 - Em qual bairro você mora?

04 - Na sua opinião, quais os 4 (quatro) principais problemas do seu bairro?

vAsfalto ruim

Falta de asfalto

Falta de creche

Falta de escola

Falta de um posto de saúde

■^Criminalidade

Xlluminação pública ruim
Falta de áreas para a prática de esportes
Falta de limpeza urbana ou limpeza urbana ruim
Falta de praças e locais de convivência
Calçada pouco arborizadas
Alagamentos e enxurradas
Deslizamentos de terra

Poucas opções de lazer
■xAcidentes de trânsito
Coleta de lixo insuficiente

05 - De forma geral o que o Governo Municipal deve priorizar? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social
Cultura

)<Educação
Emprego e Renda
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Gabinete do Prefeito - GAB

TUTOlA

IIIHI

Esporte

Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas

Saneamento

XSaúde

xlSegurança

Turismo

06 - De forma geral o que NAO é prioridade no momento? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

Educação

Emprego e Renda

Esporte

Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas

Saneamento

Saúde

Segurança

Turismo

07 - Quer deixar alguma sugestão?

JV\j[llv£ru.Ln, O-

í.
Tr«'

c-
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Audiência Pública para Elaboração da LOA 2023

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento orçamentário em que a
Administração Pública Municipal pode legalmente fixar as despesas prioritárias para o exercicio seguinte e
também prever as receitas que irão suprir tais despesas.

Nesta fase, pré-elaboração dessa Lei, é priorizado pela Prefeitura Municipal de Tutóia/MA a
participação do cidadão e, assim exercendo para tanto transparência e publicidade dos seus atos. Por esse
motivo, pode o cidadão expressamente, cooperar com essa responsabilidade de estabelecer as prioridades
para nosso Município, de que forma? Dando sua preciosa sugestão.

Âmíf> ^/ti<01 - Nome Completo:

02 - Idade: 0-6

3ókrrP - J2u03 - Em qual bairro você mora? c 2=Q

04 - Na sua opinião, quais os 4 (quatro) principais problemas do seu bairro?

Asfalto ruim

Falta de asfalto

V Falta de creche

Falta de escola

Falta de um posto de saúde

JrCriminalidade

Iluminação pública ruim

Falta de áreas para a prática de esportes

^Falta de limpeza urbana ou limpeza urbana ruim

Falta de praças e locais de convivência

Calçada pouco arborizadas

Alagamentos e enxurradas

Deslizamentos de terra

X Poucas opções de lazer

Acidentes de trânsito

Coleta de lixo insuficiente

05 - De forma geral o que o Governo Municipal deve priorizar? Escolha no máximo 3 (três) opções.

xAssistência Social

Cultura

●^Educação

yEmprego e Renda
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im

Esporte
Estradas rurais

Iluminação Pública
Pavimentação
Recuperação de ruas
Saneamento
Saúde

Segurança
Turismo

06 - De forma geral o que NÃO é prioridade no momento? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social
Cultura

Educação
Emprego e Renda

xEsporte
Estradas rurais

Iluminação Pública
xPavimentação
xRecuperação de ruas

Saneamento
Saúde

Segurança
Turismo

07 - Quer deixar alguma sugestão?

lO ri Zar iC
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

Gabinete do Prefeito - GAB
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Audiência Pública para Elaboração da LOA 2023

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento orçamentário em que a
Administração Pública Municipal pode legalmente fixar as despesas prioritárias para o exercício seguinte e
também prever as receitas que irão suprir tais despesas.

Nesta fase, pré-elaboração dessa Lei, é priorizado pela Prefeitura Municipal de Tutóia/MA a
participação do cidadão e, assim exercendo para tanto transparência e publicidade dos seus atos. Por esse
motivo, pode o cidadão expressamente, cooperar com essa responsabilidade de estabelecer as prioridades
para nosso Município, de que forma? Dando sua preciosa sugestão.

- Nome Completo: ^ /}Á/}(/Zft)01

$302 - Idade:

fán/Tm03 - Em qual bairro você mora?

04 - Na sua opinião, quais os 4 (quatro) principais problemas do seu bairro?

Asfalto ruim

Falta de asfalto

Falta de creche

Falta de escola

Falta de um posto de saúde

Criminalidade

Iluminação pública ruim

● Falta de áreas para a prática de esportes

Falta de limpeza urbana ou limpeza urbana ruim

Falta de praças e locais de convivência

Calçada pouco arborizadas

ff Alagamentos e enxurradas

Deslizamentos de terra

9 Poucas opções de lazer

Acidentes de trânsito

Coleta de lixo insuficiente

05 - De forma geral o que o Governo Municipal deve priorizar? Escolha no máximo 3 (três) opções.

^ Assistência Social

Cultura

íEducação

Emprego e Renda
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
Gabinete do Prefeito - GAB

TUTOlA

Esporte

Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas

Saneamento

^Saúde

Segurança

Turismo

06 - De forma geral o que NÃO é prioridade no momento? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

Educação

Emprego e Renda

Esporte

Estradas rurais

Iluminação Pública

^ Pavimentação

Recuperação de ruas

Saneamento

Saúde

Segurança

Turismo

07 - Quer deixar alguma sugestão?

v!í
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

Gabinete do Prefeito - GAB
JTOIA

Audiência Pública para Elaboração da LOA 2023

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento orçamentário em que a
Administração Pública Municipal pode legalmente fixar as despesas prioritárias para o exercício seguinte e
também prever as receitas que irão suprir tais despesas.

Nesta fase, pré-elaboraçâo dessa Lei, é priorizado pela Prefeitura Municipal de Tutóia/MA a
participação do cidadão e, assim exercendo para tanto transparência e publicidade dos seus atos. Por esse
motivo, pode o cidadão expressamente, cooperar com essa responsabiiidade de estabeleceras prioridades
para nosso Município, de que forma? Dando sua preciosa sugestão.

ín01 - Nome Completo:

02 - idade:

í (O mwn03 - Em qual bairro você mora?

04 - Na sua opinião, quais os 4 (quatro) principais problemas do seu bairro?

Asfalto ruim

3^j^ta de asfalto
F^ta de creche

Falta de escola

Falta de um posto de saúde

^^^à^inalidade
Iluminação pública ruim

Falta de áreas para a prática de esportes

X^a de limpeza urbana ou limpeza urbana ruim

Falta de praças e locais de convivência

Calçada pouco arborizadas

Alagamentos e enxurradas

Deslizamentos de terra

Poucas opções de lazer

,cidentes de trânsito

loleta de lixo insuficiente

05 - De forma geral o que o Governo Municipal deve priorizar? Escolha no máximo 3 (três) opções.

istência Social

Cultura

ícaçao

5rego e Renda
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ESTADO DO MARANHÁO :

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
Gabinete do Prefeito - GAB

TUTOlA

ni i' 1i liTi'rTm

Esporte
Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas
Saneamento

Saúde

Segurança
Turismo

06 - De forma geral o que NAO é prioridade no momento? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

\^^tura
Educação

Emprego e Renda

^^^^porte
Estradas rurais

●^p:íítíminação Pública
Pavimentação
Recuperação de ruas
Saneamento
Saúde
Segurança
Turismo

07 - Quer deixar alguma sugestão?
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

Gabinete do Prefeito - GAB
TUTOlA

Audiência Pública para Elaboração da LOA 2023

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento orçamentário em que a
Administração Pública Municipal pode legalmente fixar as despesas prioritárias para o exercício seguinte e
também prever as receitas que irão suprir tais despesas.

Nesta fase, pré-elaboração dessa Lei, é priorizado pela Prefeitura Municipal de Tutóia/MA a
participação do cidadão e, assim exercendo para tanto transparência e publicidade dos seus atos. Por esse
motivo, pode o cidadão expressamente, cooperar com essa responsabilidade de estabelecer as prioridades
para nosso Município, de que forma? Dando sua preciosa sugestão.

01 - Nome Completo:

02 - Idade: $6 cwy^ y

03 - Em qual bairro você mora?

04 - Na sua opinião, quais os 4 (quatro) principais problemas do seu bairro?

Asfalto ruim /

Falta de asfalto, i

Falta de creche :
I

Falta de escola

Falta de um posto de saúde

Criminalidade

Iluminação pública ruim

Falta de áreas para a prática de esportes ̂

Falta de limpeza urbana ou limpeza urbana ruim

Falta de praças e locais de convivência

Calçada pouco arborizadas

Alagamentos e enxurradas

Deslizamentos de terra

Poucas opções de lazer X

Acidentes de trânsito

Coleta de lixo insuficiente

1

05 - De forma geral o que o Governo Municipal deve priorizar? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

Educaçãox'

Emprego e Renda
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

Gabinete do Prefeito - GABV ●

TUTOlA

Esporte

Estradas rurais

Iluminação Pública y

Pavimentação

Recuperação de ruas

Saneamento

Saúde

Segurança

Turismo

06 - De forma geral o que NÃO é prioridade no momento? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura X

Educação

Emprego e Renda

Esporte

Estradas rurais

Iluminação Pública x

Pavimentação

Recuperação de ruas

Saneamento

Saúde

Segurança

Turismo

07 - Quer deixar alguma sugestão? ;

.-.í-
Sm
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

Gabinete do Prefeito - GABrUTOlA
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Audiência Pública para Elaboração da LOA 2023

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento orçamentário em que a
Administração Pública Municipal pode legalmente fixar as despesas prioritárias para o exercício seguinte e
também preverás receitas que irão suprir tais despesas.

Nesta fase, pré-elaboração dessa Lei, é priorizado pela Prefeitura Municipal de Tutóia/MA a
participação do cidadão e, assim exercendo para tanto transparência e publicidade dos seus atos. Por esse
motivo, pode o cidadão expressamente, cooperar com essa responsabilidade de estabelecer as prioridades
para nosso Município, de que forma? Dando sua preciosa sugestão.

01 - Nome Completo:

02 - Idade: PJ

03 - Em qual bairro você mora?

04 - Na sua opinião, quais os 4 (quatro) principais problemas do seu bairro?

Asfalto ruim

Falta de asfalto

Falta de creche

Falta de escola

Falta de um posto de saúde

XCriminalidade

Xlluminação pública ruim

Falta de áreas para a prática de esportes

Falta de limpeza urbana ou limpeza urbana ruim

Falta de praças e locais de convivência

XCalçada pouco arborizadas

XAIagamentos e enxurradas

Deslizamentos de terra

Poucas opções de lazer

Acidentes de trânsito

Coleta de lixo insuficiente

05 - De forma geral o que o Governo Municipal deve priorizar? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

^Educação

^^mprego e Renda
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
Gabinete do Prefeito - GAB

â

TUTOlA

Esporte

Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas

Saneamento

]i<Saúde

Segurança

Turismo

06 - De forma geral o que NÃO é prioridade no momento? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

Educação

Emprego e Renda

X Esporte

A^Estradas rurais

Iluminação Pública

X Pavimentação

Recuperação de ruas

Saneamento

Saúde

Segurança

Turismo

07 - Quer deixar alguma sugestão?

no8-
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
Gabinete do Prefeito - GAB
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Audiência Pública para Elaboração da LOA 2023

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento orçamentário em que a
Administração Pública Municipal pode legalmente fixar as despesas prioritárias para o exercício seguinte e
também prever as receitas que irão suprir tais despesas.

Nesta fase, pré-elaboração dessa Lei, é priorizado pela Prefeitura Municipal de Tutóia/MA a
participação do cidadão e, assim exercendo para tanto transparência e publicidade dos seus atos. Por esse
motivo, pode o cidadão expressamente, cooperar com essa responsabilidade de estabelecer as prioridades
para nosso Município, de que forma? Dando sua preciosa sugestão.

01 - Nome Completo:

02 - Idade:

03 - Em qual bairro você mora?

04 - Na sua opinião, quais os 4 (quatro) principais problemas do seu bairro?

Asfalto ruim

Falta de asfalto

)( Falta de creche

Falta de escola

Falta de um posto de saúde

Criminalidade

Iluminação pública ruim

X Falta de áreas para a prática de esportes

Falta de limpeza urbana ou limpeza urbana ruim

Falta de praças e locais de convivência

Calçada pouco arborizadas

Alagamentos e enxurradas

Deslizamentos de terra

Poucas opções de lazer

Acidentes de trânsito

Coleta de lixo insuficiente

05 - De forma geral o que o Governo Municipal deve priorizar? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

^Educação

Emprego e Renda
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DETUTÓIA
Gabinete do Prefeito - GAB

TUTOIA

nrTHT

Esporte
Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas
Saneamento

^Saúde

Segurança

Xturismo

06 - De forma geral o que NÃO é prioridade no momento? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

Educação

Emprego e Renda

Esporte
Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas
Saneamento

Saúde

Segurança
Turismo

07 - Quer deixar alguma sugestão?

â
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\ ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
Gabinete do Prefeito - GABWrilTd»* HVMCVAi M

TUTOlA

Audiência Pública para Elaboração da LOA 2023

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento orçamentário em que a
Administração Pública Municipal pode legalmente fixar as despesas prioritárias para o exercício seguinte e
também prever as receitas que irão suprir tais despesas.

Nesta fase, pré-elaboração dessa Lei, é priorizado pela Prefeitura Municipal de Tutóia/MA a
participação do cidadão e, assim exercendo para tanto transparência e publicidade dos seus atos. Por esse
motivo, pode o cidadão expressamente, cooperar com essa responsabilidade de estabelecer as prioridades
para nosso Município, de que forma? Dando sua preciosa sugestão.

(pD01 - Nome Completo: J 7

36 ■02 - Idade:

v/i
L2/\Wl6y]03 - Em qual bairro você mora? 4.

04 - Na sua opinião, quais os 4 (quatro) principais problemas do seu bairro?

Asfalto ruim

Falta de asfalto

Falta de creche

Falta de escola .

Falta de um posto de saúde

Criminalidade

Iluminação pública ruim

Falta de áreas para a prática de esportes

Falta de limpeza urbana ou limpeza urbana ruim

Falta de praças e locais de convivência

Calçada pouco arborizadas

Alagamentos e enxurradas

Deslizamentos de terra

Poucas opções de lazer

^Acidentes de trânsito

Coleta de lixo insuficiente

i

V. ,

05 - De forma geral o que o Governo Municipal deve priorizar? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

*‘Educação

●^Emprego e Renda
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

Gabinete do Prefeito - GAB
â

TUTOlA

Esporte

Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas

Saneamento

^ Saúde

Segurança

Turismo

06 - De forma geral o que NÃO é prioridade no momento? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

Educação

Emprego e Renda

^Esporte

Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas

Saneamento

Saúde

Segurança

Turismo

f
I

I

j

 .1 I

j-,

A.

●'T
I

07 - Quer deixar alguma sugestão? I
I
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

Gabinete do Prefeito - GABs-

TUTOlA

Audiência Pública para Elaboração da LOA 2023

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento orçamentário em que a
Administração Pública Municipal pode legalmente fixar as despesas prioritárias para o exercício seguinte e
também prever as receitas que irão suprir tais despesas.

Nesta fase, pré-elaboração dessa Lei, é priorizado pela Prefeitura Municipal de Tutóia/MA a
participação do cidadão e, assim exercendo para tanto transparência e publicidade dos seus atos. Por esse
motivo, pode o cidadão expressamente, cooperar com essa responsabilidade de estabelecer as prioridades
para nosso Município, de que forma? Dando sua preciosa sugestão.

01 - Nome Completo: ^ ●
t

32j,02 - Idade:

/

03 - Em qual bairro você mora?

04 - Na sua opinião, quais os 4 (quatro) principais problemas do seu bairro?

Asfalto ruim

Falta de asfalto

Falta de creche

Falta de escola

Falta de um posto de saúde

Criminalidade

Iluminação pública ruim

Falta de áreas para a prática de esportes

Falta de limpeza urbana ou limpeza urbana ruim

Falta de praças e locais de convivência

Calçada pouco arborizadas

Alagamentos e enxurradas

Deslizamentos de terra

Poucas opções de lazer

Acidentes de trânsito

Coleta de lixo insuficiente

05 - De forma geral o que o Governo Municipal deve priorizar? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

Educação

Emprego e Renda
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
Gabinete do Prefeito - GABt

■rUTOlA
iBrr

Esporte
Estradas rurais

Iluminação Pública
Pavimentação
Recuperação de ruas
Saneamento
Saúde

Segurança
Turismo

06 - De forma geral o que NAO é prioridade no momento? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social
Cultura

Educação
Emprego e Renda
Esporte \/^
Estradas rurais

Iluminação Pública
Pavimentação
Recuperação de ruas
Saneamento
Saúde

Segurança
Turismo

I
i-y  ~

I
I

1

07 - Quer deixar alguma sugestão?
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ESTADO DO MARANHÀO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
Gabinete do Prefeito - GAB

/
M

TUTOlA

Audiência Pública para Elaboração da LOA 2023

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento orçamentário em que a
Administração Pública Municipal pode legalmente fixar as despesas prioritárias para o exercido seguinte e
também prever as receitas que irão suprir tais despesas.

Nesta fase. pré-elaboração dessa Lei, é priorizado pela Prefeitura Municipal de Tutóia/MA a
participação do cidadão e, assim exercendo para tanto transparência e publicidade dos seus atos. Por esse
motivo, pode o cidadão expressamente, cooperar com essa responsabilidade de estabelecer as prioridades
para nosso Município, de que forma? Dando sua preciosa sugestão.

01 - Nome Completo: f- ̂ íAA I ‘A
7^

02-Idade:

03 - Em qual bairro você mora? rA í/k

04 - Na sua opinião, quais os 4 (quatro) principais problemas do seu bairro?

Asfalto ruim

y<C^a\ta de asfalto
Falta de creche

Falta de escola

Falta de um posto de saúde

'^Criminalidade

^Iluminação pública ruim

Falta de áreas para a prática de esportes

Falta de limpeza urbana ou limpeza urbana ruim

Falta de praças e locais de convivência

Calçada pouco arborizadas

Alagamentos e enxurradas

Deslizamentos de terra

)x}^oucas opções de lazer

Acidentes de trânsito

Coleta de lixo insuficiente

05 - De forma geral o que o Governo Municipal deve priorizar? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

Educação

"^mprego e Renda
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
Gabinete do Prefeito - GAB

TUTOlA

Esporte

Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Xpecuperação de ruas

Saneamento

Saúde

Segurança

)^urismo
X" ● ■

06 - De forma geral o que NÃO é prioridade no momento? Escolha no máximo 3 (três) opções.

'^Assistência Social
Cultura

Educação

Emprego e Renda

^^sporte

■)^stradas rurais
Iluminação Pública
Pavimentação
Recuperação de ruas
Saneamento
Saúde

Segurança
Turismo

/

. -c

y

07 - Quer deixar alguma sugestão?

:LJj^ ^V\Oa9 /vs» (K. J-Jc\y\

^  0^iy\JL \SÍ<x<Y^

\0^

/ve

 C Y^CXA'0 Ji^ yx^-MoO^i

cM. 'V'yTj-K , Ô yvA.í>i'o

C-O^fOv. .e. íMo' Ji-
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ESTADO DO MARANHÀO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
Gabinete do Prefeito - GAB

0

rUTOlA

Audiência Pública para Elaboração da LOA 2023

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento orçamentário em que a
Administração Pública Municipal pode legalmente fixar as despesas prioritárias para o exercício seguinte e
também prever as receitas que irão suprir tais despesas.

Nesta fase, pré-elaboração dessa Lei, é priorizado pela Prefeitura Municipal de Tutóia/MA a
participação do cidadão e, assim exercendo para tanto transparência e publicidade dos seus atos. Por esse
motivo, pode o cidadão expressamente, cooperar com essa responsabilidade de estabelecer as prioridades
para nosso Município, de que forma? Dando sua preciosa sugestão.

01 - Nome Completo:

02 - Idade:

03 - Em qual bairro você mora? r Arb~n2-0

04 - Na sua opinião, quais os 4 (quatro) principais problemas do seu bairro?

Asfalto ruim

Falta de asfalto

Falta de creche

Falta de escola

Falta de um posto de saúde

Criminalidade

Iluminação pública ruim

Falta de áreas para a prática de esportes

Falta de limpeza urbana ou limpeza urb^a ruim

Falta de praças e locais de convivência

Calçada pouco arborizadas

Alagamentos e enxurradas

Deslizamentos de terra

Poucas opções de lazer

Acidentes de trânsito

Coleta de lixo insuficiente

i »

3 0

05 - De forma geral o que o Governo Municipal deve priorizar? Escolha no máximo 3 (três) opções.

“Assistência Social

Cultura

Educação

Emprego e Renda
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
Gabinete do Prefeito - GAB

a

TUTOlA

I

Esporte

Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas

í^pSaneamento

i*Saúde

Segurança

Turismo

06 - De forma gerai o que NÃO é prioridade no momento? Escolha no máximo 3 (três) opções.

i—Assistência Social

Cultura

Educação

Emprego e Renda

Esporte

Estradas rurais

1* Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas .

Saneamento

Saúde

Segurança

Turismo

Si»

3^

07 - Quer deixar alguma sugestão?
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

Gabinete do Prefeito - GAB
TUTOlA

Audiência Pública para Elaboração da LOA 2023

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento orçamentário em que a
Administração Pública Municipal pode legalmente fixar as despesas prioritárias para o exercício seguinte e
também prever as receitas que irão suprir tais despesas.

Nesta fase, pré-elaboração dessa Lei, é priorizado pela Prefeitura Municipal de Tutóia/MA a
participação do cidadão e, assim exercendo para tanto transparência e publicidade dos seus atos. Por esse
motivo, pode o cidadão expressamente, cooperar com essa responsabilidade de estabelecer as prioridades
para nosso Município, de que forma? Dando sua preciosa sugestão.

/'

01 - Nome Completo:

02 - Idade: |\VU V

03 - Em qual bairro você mora?

04 - Na sua opinião, quais os 4 (quatro) principais problemas do seu bairro?

Asfalto ruim

Falta de asfalto

Falta de creche

Falta de escola

Falta de um posto de saúde

(j^j[ninanda^
Iluminação pública ruim

(Falta de áreas para a prática de esporte^

Falta de limpeza urbana ou limpeza urbana ruim

Falta de praças e locais de convivência

Calçada pouco arborizadas

((Alagamentos e enxurradas '
Deslizamentos de terra

Poucas opções de lazer

‘(Ací^ntes deTrânsít^
Coleta de lixo insuficiente

05 - De forma geral o que o Governo Municipal deve priorizar? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura
?)Educação;

Emprego e Ren^
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
Gabinete do Prefeito - GAB●i

TUTOlA

Esporte
Estradas rurais

Iluminação Pública
Pavimentação
Recuperação de ruas
Saneamento
Saúde\

Segurança
Turismo

06 - De forma geral o que NÃO é prioridade no momento? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social ~
Cultura

Educação
Emprego e Renda
Esporte
Estradas rurais

llumirTaçã-O Pública
Pavimentaçãi
Recuperação de ruas

vSaneament^
Saúde

Segurança
Turisrnò

07 - Quer deixar alguma sugestão?
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
Gabinete do Prefeito - GAB

VTOIA

Audiência Pública para Elaboração da LOA 2023

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento orçamentário em que a
Administração Pública Municipal pode legalmente fixar as despesas prioritárias para o exercício seguinte e
também prever as receitas que irão suprir tais despesas.

Nesta fase, pré-elaboração dessa Lei, é priorizado pela Prefeitura Municipal de Tutóia/MA a
participação do cidadão e, assim exercendo para tanto transparência e publicidade dos seus atos. Por esse
motivo, pode o cidadão expressamente, cooperar com essa responsabilidade de estabelecer as prioridades
para nosso Município, de que forma? Dando sua preciosa sugestão.

01 - Nome Completo:^^ 7

02 - Idade:

03 - Em qual bairro você mora?

04 - Na sua opinião, quais os 4 (quatro) principais problemas do seu bairro'^

Asfalto ruim

Falta de asfalto

n Falta rlp r.rprhA

Falta de escola

«^alta de um posto de sjaúde
Criminalidade

Iluminação pública ruim

Falta de áreas para a prática de esportes

Falta de limpeza urbana ou limpeza urbana ruim

' Falta de praças e locais de convivência

Calçada pouco arborizadas

^Alagamentos e enxurradas

Deslizamentos de terra

«Poucas opções de lazer

Acidentes de trânsito

Coleta de lixo insuficiente

05 - De forma geral o que o Governo Municipal deve priorizar? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

^ Educação.

Emprego e Renda
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
Gabinete do Prefeito - GAB

\i}

TUTOlA

Esporte

Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas

Saneamento

gSaúde

» Segurança^

Turismo

06 - De forma geral o que NAO é prioridade no momento? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

g Cultura

Educação

Emprego e Renda

g Esporte

Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas

Saneamento

Saúde

Segurança

<í Turismo

07 - Quer deixar alguma sugestão?
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ESTADO DO MARANHÀO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIAa

Gabinete do Prefeito - GAB
TUTOlA

I  III

Audiência Pública para Elaboração da LOA 2023

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento orçamentário em que a
Administração Pública Municipal pode legalmente fixar as despesas prioritárias para o exercício seguinte e
também prever as receitas que irão suprir tais despesas.

Nesta fase, pré-elaboração dessa Lei, é priorizado pela Prefeitura Municipal de Tutóia/MA a
participação do cidadão e, assim exercendo para tanto transparência e publicidade dos seus atos. Por esse
motivo, pode o cidadão expressamente, cooperar com essa responsabilidade de estabelecer as prioridades
para nosso Município, de que forma? Dando sua preciosa sugestão.

01 - Nome Completo:

02 - Idade:

03 - Em qual bairro você mora?

04 - Na sua opinião, quais os 4 (quatro) principais problemas do seu bairro?

Asfalto ruim

Falta de asfalto

Falta de creche A'

Falta de escola

Falta de um posto de saúde ̂

Criminalidade

Iluminação pública ruim

Falta de áreas para a prática de esportes

Falta de limpeza urbana ou limpeza ürbana ruim

Falta de praças e locais de convivência

Calçada pouco arborizadas

Alagamentos e enxurradas

Deslizamentos de terra

Poucas opções de lazer>^
Acidentes de trânsito

Coleta de lixo insuficiente

05 - De forma geral o que o Governo Municipal deve priorizar? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

Educação

Emprego e Renda
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIAtf

Gabinete do Prefeito - GAB
TUTOlA

I I

Esporte

Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas

Saneamento

Saúde

Segurança

Turismo

06 - De forma geral o que NÃO é prioridade no momento? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura X

Educação

Emprego e Renda

Esporte

Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação/’^

Recuperação de ruas

Saneamento

Saúde

Segurança

Turismo

I

I

I

07 - Quer deixar alguma sugestão?

1
I-

I

I
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
Gabinete do Prefeito - GABrttaiJjéé »4,f*ircT»u

TUTOlA

Audiência Pública para Elaboração da LOA 2023

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento orçamentário em que a
Administração Pública Municipal pode legalmente fixar as despesas prioritárias para o exercício seguinte e
também prever as receitas que irão suprir tais despesas.

Nesta fase, pré-elaboração dessa Lei, é priorizado pela Prefeitura Municipal de Tutóla/MA a
participação do cidadão e, assim exercendo para tanto transparência e publicidade dos seus atos. Por esse
motivo, pode o cidadão expressamente, cooperar com essa responsabilidade de estabelecer as prioridades
para nosso Município, de que forma? Dando sua preciosa sugestão.

dl0A 5anto-h niíh/jD-01 - Nome Completo:

02 - Idade:

03 - Em qual bairro você mora?

04 - Na sua opinião, quais os 4 (quatro) principais problemas do seu bairro?

Asfalto ruim

Falta de asfalto^

Falta de creche

Falta de escola

Falta de um posto de saúde^..

Criminalidade y- ,
 I

Iluminação pública ruim

Falta de áreas para a prática de esportes

Falta de limpeza urbana ou limpeza urbana ruim

Falta de praças e locais de convivência

Calçada pouco arborizadas

Alagamentos e enxurradas

Deslizamentos de terra

Poucas opções de lazer

Acidentes de trânsito

Coleta de lixo insuficiente

05 - De forma geral o que o Governo Municipal deve priorizar? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

Educação

Emprego e Renda
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
Gabinete do Prefeito - GAB

TUTOIÂ

Esporte

Estradas ruraisX^

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas

Saneamento

Saúde

Segurança Y*

Turismo

06 - De forma geral o que NÃO é prioridade no momento? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

Educação

Emprego e Renda

Esporte

Estradas rurais')^

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas -

Saneamento

Saúde

Segurança

Turismo

07 - Quer deixar alguma sugestão?

^ 0 ̂ociajv ̂ cc,

.  0
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

Gabinete do Prefeito - GAB
ir

TUTOlA

n

Audiência Pública para Elaboração da LOA 2023

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento orçamentário em que a
Administração Pública Municipal pode legalmente fixar as despesas prioritárias para o exercício seguinte e
também prever as receitas que irão suprir tais despesas.

Nesta fase, pré-elaboração dessa Lei, é priorizado pela Prefeitura Municipal de Tutóia/MA a
participação do cidadão e, assim exercendo para tanto transparência e publicidade dos seus atos. Por esse
motivo, pode o cidadão expressamente, cooperar com essa responsabilidade de estabelecer as prioridades
para nosso Município, de que forma? Dando sua preciosa sugestão.

01 - Nome Completo:

02 - Idade:

03 - Em qual bairro você mora?

04 - Na sua opinião, quais os 4 (quatro) principais problemas do seu bairro?

Asfalto ruim

Falta de asfalto

Falta de creche

Falta de escola

Falta de um posto de saúde

X Criminalidade

Iluminação pública ruim

Falta de áreas para a prática de esportes

Falta de limpeza urbana ou limpeza urbana ruim

Falta de praças e locais de convivência

4?- Calçada pouco arborizadas

Alagamentos e enxurradas

Deslizamentos de terra

Poucas opções de lazer

Jk' Acidentes de trânsito

Coleta de lixo insuficiente

05 - De forma geral o que o Governo Municipal deve priorizar? Escolha no máximo 3 (três) opções.

^ Assistência Social

Cultura

■3<Educação
Emprego e Renda
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ESTADO DO MARANHÀO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
V

Gabinete do Prefeito - GABTUTOlA

1

Esporte

Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas

Saneamento

'A Saúde

Segurança

Turismo

06 - De forma geral o que NÃO é prioridade no momento? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

Educação

Emprego e Renda

Esporte

Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas

Saneamento

Saúde

Segurança

Turismo

-k

N●●r

07 - Quer deixar alguma sugestão?

n.

I

A>'-. ●
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ESTADO DO MARANHÀO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIAI /

4
Gabinete do Prefeito - GABTUTOlA

Audiência Pública para Elaboração da LOA 2023

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento orçamentário em que a
Administração Pública Municipal pode legalmente fixar as despesas prioritárias para o exercido seguinte e
também prever as receitas que irão suprir tais despesas.

Nesta fase, pré-elaboração dessa Lei, é priorizado pela Prefeitura Municipal de Tutóia/MA a
participação do cidadão e, assim exercendo para tanto transparência e publicidade dos seus atos. Por esse
motivo, pode o cidadão expressamente, cooperar com essa responsabilidade de estabelecer as prioridades
para nosso Município, de que forma? Dando sua preciosa sugestão.

/

01 - Nome Completo:
ú

êl OyinAjj02 - Idade:

03 - Em qual bairro você mora?

04 - Na sua opinião, quais os 4 (quatro) principais problemas do seu bairro?

Asfalto ruim

Falta de asfalto

Falta de creche

Falta de escola

Falta de um posto de saúde

^ Criminalidade

^ Iluminação pública ruim

^ Falta de áreas para a prática de esportes

Falta de limpeza urbana ou limpeza urbana ruim

^ Falta de praças e locais de convivência

Calçada pouco arborizadas

Alagamentos e enxurradas

Deslizamentos de terra

Poucas opções de lazer

Acidentes de trânsito

Coleta de lixo insuficiente

05 - De forma geral o que o Governo Municipal deve priorizar? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

yi Educação

■^Emprego e Renda
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
'«í

Gabinete do Prefeito - GAB
TUTOlA

Esporte

Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas

Saneamento

Saúde

Segurança

Turismo

06 - De forma geral o que NÃO é prioridade no momento? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

Educação

Emprego e Renda

Esporte

Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas

Saneamento

Saúde

Segurança

Turismo

r

I

07 - Quer deixar alguma sugestão?

OaVOo úifUAa

vUto ̂  ^
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

Gabinete do Prefeito - GAB
4

TUTOi
»VftOT

Audiência Pública para Elaboração da LOA 2023

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento orçamentário em que a
Administração Pública Municipal pode legalmente fixar as despesas prioritárias para o exercício seguinte e
também prever as receitas que irão suprir tais despesas.

Nesta fase, pré-elaboração dessa Lei, é priorizado pela Prefeitura Municipal de Tutóia/MA a
participação do cidadão e, assim exercendo para tanto transparência e publicidade dos seus atos. Por esse
motivo, pode o cidadão expressamente, cooperar com essa responsabilidade de estabelecer as prioridades
para nosso Município, de que forma? Dando sua preciosa sugestão.

y  ● .

- Nome Completo: Docw\f;r'/r^ AjIKj tfeyvtv. LnCUa^

02 - Idade: '5^  Z ^

01

4^03 - Em qual bairro você mora?

04 - Na sua opinião, quais os 4 (quatro) principais problemas do seu bairro?

Asfalto ruim

Falta de asfalto

Falta de creche

Falta de escola

Falta de um posto de saúde

Criminalidade

Iluminação pública ruim

Falta de áreas para a prática de esportes

Falta de limpeza urbana ou limpeza urbana ruim

Falta de-praças e locais de convivência.

Calçada pouco arborizadas

Alagamentos e enxurradas,,

Deslizamentos de terra

Boupas opções de lazer

Acidentes de trânsito

Coleta de lixo insuficiente

05 - De forma geral o que o Governo Municipal deve priorizar? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

Educação

Emprego e Renda
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
Gabinete do Prefeito - GAB

iv

TUTOlA

Esporte

Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas

Saneamento

Saúde

Segurança

Turismo

06 - De forma geral o que NÃO é prioridade no momento? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

Educação

Emprego e Renda

Esqoüq

Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas

Saneamento

Saúde

Segurança

Turismo

07 - Quer deixar alguma sugestão?
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ESTADO DO MARANHÀO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

p

Gabinete do Prefeito - GABtf
TUTOU:

Audiência Pública para Elaboração da LOA 2023

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento orçamentário em que a
Administração Pública Municipal pode legalmente fixar as despesas prioritárias para o exercício seguinte e
também prever as receitas que irão suprir tais despesas.

Nesta fase, pré-elaboração dessa Lei, é priorizado pela Prefeitura Municipal de Tutóia/MA a
participação do cidadão e, assim exercendo para tanto transparência e publicidade dos seus atos. Por esse
motivo, pode o cidadão expressamente, cooperar com essa responsabilidade de estabeleceras prioridades
para nosso Município, de que forma? Dando sua preciosa sugestão.

\/.Y. ●01 - Nome Completo:

àid.02 - Idade: -

-C<^AJLiaL03 - Em qual bairro você mora?

04 - Na sua opinião, quais os 4 (quatro) principais problemas do seu bairrol

Asfalto ruim

Falta de asfalto

Falta de creche

Falta de escola

FjJtajje um posto de saúde

Criminalidade

Iluminação pública ruim

Falta de áreas para a prática de esportes

Falta de limpeza urbana ou limpeza urbana ruim

Falta de praças e locais de convivência

Calçada pouco arborizadas

Alagamentos e enxurradas

Deslizamentos de terra

Ppuca^qpções de lazer

Acidentes de trânsito

Coleta de lixo insuficiente

05 - De forma geral o que o Governo Municipal deve priorizar? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

^uçação^

Emprego e Renda
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ESTADO DO MARANHÁO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

Gabinete do Prefeito - GAB8 rUTOlA

'  II'

Esporte

Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas

Saneamento

Saúde

Segurança,

Turismo

06 - De forma geral o que NAO é prioridade no momento? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura „

Educação

Emprego e Renda

Esporte

Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas

Saneamento

Saúde

Segurança

Turismo

07 - Quer deixar alguma sugestão?
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIAV

Gabinete do Prefeito - GAB
TUTOlA

]

Audiência Pública para Elaboração da LOA 2023

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento orçamentário em que a
Administração Pública Municipal pode legalmente fixar as despesas prioritárias para o exercício seguinte e
também preverás receitas que irão suprir tais despesas.

Nesta fase, pré-elaboração dessa Lei, é priorizado pela Prefeitura Municipal de Tutóia/MA a
participação do cidadão e, assim exercendo para tanto transparência e publicidade dos seus atos. Por esse
motivo, pode o cidadão expressamente, cooperar com essa responsabilidade de estabelecer as prioridades
para nosso Município, de que forma? Dando sua preciosa sugestão.

/
01 - Nome Completo:

02 - Idade:

03 - Em qual bairro você mora?

04 - Na sua opinião, quais os 4 (quatro) principais problemas do seu bairro?

Asfalto ruim

>fFalta de asfalto

Falta de creche

Falta de escola

Falta de um posto de saúde

Criminalidade

Iluminação pública ruim

Falta de áreas para a prática de esportes

Falta de limpeza urbana ou limpeza urbana ruim

Falta de praças e locais de convivência

Calçada pouco arborizadas i

Alagamentos e enxurradas

Deslizamentos de terra

Poucas opções de lazer

Acidentes de trânsito

Coleta de lixo insuficiente

05 - De forma geral o que o Governo Municipal deve priorizar? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

Educação

4*- Emprego e Renda
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

Gabinete do Prefeito - GABTUTOlA

Esporte

Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas

Saneamento

Saúde

Segurança

Turismo

06 - De forma geral o que NÃO é prioridade no momento? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

Educação

Emprego e Renda

Esporte

^Estradas rurais

-Xrlluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas

Saneamento

Saúde

Segurança

^ Turismo

I

I

I
K-

i

1
1

07 - Quer deixar alguma sugestão?

/hc/ /

eion —r

e /y^
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ESTADO DO MARANHÀO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
■ y
V '

Gabinete do Prefeito - GAB

nffnr ●  ir

Audiência Pública para Elaboração da LOA 2023

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento orçamentário em que a
Administração Pública Municipal pode legalmente fixar as despesas prioritárias para o exercício seguinte e
também prever as receitas que irão supnY tais despesas.

Nesta fase, pré-elaboração dessa Lei, é priorizado pela Prefeitura Municipal de Tutóia/MA a
participação do cidadão e, assim exercendo para tanto transparência e publicidade dos seus atos. Por esse
motivo, pode o cidadão expressamente, cooperar com essa responsabilidade de estabelecer as prioridades
para nosso Município, de que forma? Dando sua preciosa sugestão.

01 - Nome Completo:

HO02 - Idade:

03 - Em qual bairro você mora?

04 - Na sua opinião, quais os 4 (quatro) principais problemas do seu bairro?

Asfalto ruim

Üf- Falta de asfalto

^ Falta de creche

Falta de escola

Falta de um posto de saúde

at^Criminalidade

Iluminação pública ruim

íf- Falta de áreas para a prática de esportes

Falta de limpeza urbana ou limpeza urbaoa ruim

Falta de praças e locais de convivência

Calçada pouco arborizadas

Alagamentos e enxurradas

Deslizamentos de terra

Poucas opções de lazer

Acidentes de trânsito

Coleta de lixo insuficiente

05 - De forma geral o que o Governo Municipal deve priorizar? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

aiJc Educação

^ Emprego e Renda
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
Gabinete do Prefeito - GAB

TUTOlA

Esporte

Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas

«Saneamento

Saúde

Segurança

Turismo

06 - De forma geral o que NÃO é prioridade no momento? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

Educação

Emprego e Renda

f Esporte

Estradas rurais

Iluminação Pública ;

Pavimentação

Recuperação de ruas ●

Saneamento

Saúde

Segurança

)f Turismo

u
f  \

07 - Quer deixar alguma sugestão?

■^o .
r
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

Gabinete do Prefeito - GABtutoí;:

Audiência Pública para Elaboração da LOA 2023

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento orçamentário em que a
Administração Pública Municipal pode legalmente fixar as despesas prioritárias para o exercício seguinte e
também preverás receitas que irão suprir tais despesas.

Nesta fase, pré-elaboração dessa Lei, é priorizado pela Prefeitura Municipal de Tutóia/MA a
participação do cidadão e, assim exercendo para tanto transparência e publicidade dos seus atos. Por esse
motivo, pode o cidadão expressamente, cooperar com essa responsabilidade de estabelecer as prioridades
para nosso Município, de que forma? Dando sua preciosa sugestão.

01 - Nome Completo:

02 - Idade:

03 - Em qual bairro você mora?

04 - Na sua opinião, quais os 4 (quatro) principais problemas do seu bairro?

Asfalto ruim

Falta de asfalto

Falta de creche

Falta de escola

Falta de um posto de saúde

Criminalidade

Iluminação pública ruim

^Falta de áreas para a prática de esportes

Falta de limpeza urbana ou limpeza urbana ruim

ítFalta de praças e locais de convivência

Calçada pouco arborizadas

i^lagamentos e enxurradas

Deslizamentos de terra

Poucas opções de lazer

Acidentes de trânsito

^Coleta de lixo insuficiente

05 - De forma geral o que o Governo Municipal deve priorizar? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

)itducação

Emprego e Renda
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

Gabinete do Prefeito - GAB
TUTOlA

Esporte

Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas

Saneamento

^aúde

^Segurança

Turismo

06 - De forma geral o que NAO é prioridade no momento? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

Educação

Emprego e Renda

Esporte

XEstradas rurais

Iluminação Pública

õíPavimentação

^Recuperação de ruas ^

Saneamento

Saúde

Segurança

Turismo

"■ M

!
I

l-

I  1

●  ./●

07 - Quer deixar alguma sugestão?

●

yy^JU^nioo jwáIcU , ^ - ■íT
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ESTADO DO MARANHÁO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
Gabinete do Prefeito - GABHUirKIPAl

TUTOlA

Audiência Pública para Elaboração da LOA 2023

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento orçamentário em que a
Administração Pública Municipal pode legalmente fixar as despesas prioritárias para o exercido seguinte e
também prever as receitas que irão suprir tais despesas.

Nesta fase, pré-elaboração dessa Lei, é priorizado pela Prefeitura Municipal de Tutóia/MA a
participação do cidadão e, assim exercendo para tanto transparência e publicidade dos seus atos. Por esse
motivo, pode o cidadão expressamente, cooperar com essa responsabilidade de estabelecer as prioridades
para nosso Município, de que forma? Dando sua preciosa sugestão.

01 - Nome Completo:

02 - Idade; 2
XP

B/ü/irha03 - Em qual bairro você mora?

04 - Na sua opinião, quais os 4 (quatro) principais problemas do seu bairro?

Asfalto ruim

Falta de asfalto

Falta de creche

Falta de escola

Falta de um posto de saúde

)<Criminalidade

^Iluminação pública ruim

Falta de áreas para a prática de esportes

Falta de limpeza urbana ou limpeza urbana ruim

Falta de praças e locais de convivência

^('Calçada pouco arborizadas

Alagamentos e enxurradas

Deslizamentos de terra

Poucas opções de lazer

yAcidentes de trânsito
Coleta de lixo insuficiente

05 - De forma geral o que o Governo Municipal deve priorizar? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

^Cultura

yçEducação
Emprego e Renda
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I ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
Gabinete do Prefeito - GAB9

tUTOÊA

Esporte

Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas

Saneamento

^Saúde
Segurança

Turismo

06 - De forma geral o que NAO é prioridade no momento? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social

Cultura

Educação

Emprego e Renda

^Esporte

YEstradas rurais

Iluminação Pública

'^Pavimentação
Recuperação de ruas

Saneamento

Saúde

Segurança

Turismo

/

í07 - Quer deixar alguma sugestão? ;

V

Ra .
.7

■  ■':/
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
Gabinete do Prefeito - GAB

■Bffsrrrrrr ^ TifíiYÍTn

Audiência Pública para Elaboração da LOA 2023

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento orçamentário em que a
Administração Pública Municipal pode legalmente fixar as despesas prioritárias para o exercício seguinte e
também prever as receitas que irão suprir tais despesas.

Nesta fase, pré-elaboração dessa Lei, é priorizado pela Prefeitura Municipal de Tutóia/MA a
participação do cidadão e, assim exercendo para tanto transparência e publicidade dos seus atos. Por esse
motivo, pode o cidadão expressamente, cooperar com essa responsabilidade de estabelecer as prioridades
para nosso Município, de que forma? Dando sua preciosa sugestão.

C- õúÀAII to Ajiian A fk CXn c\u çk01 - Nome Completo:

r\^
02 - Idade:

■SpIo r\
03 - Em qual bairro você mora?

04 - Na sua opinião, quais os 4 (quatro) principais problemas do seu bairro?

Asfalto ruim
Falta de asfalto
Falta de creche
Falta de escola

Falta de um posto de saúde
Criminalidade

^Iluminação pública ruim
Falta de áreas para a prática de esportes
Falta de limpeza urbana ou limpeza urbana ruim
Falta de praças e locais de convivência
Calçada pouco arborizadas

'XAIagamentos e enxurradas
Deslizamentos de terra

^Poucas opções de lazer
Acidentes de trânsito
Coleta de lixo insuficiente

05 - De forma geral o que o Governo Municipal deve priorizar? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Assistência Social
Cultura

Educação

^Emprego e Renda
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
Gabinete do Prefeito - GAB

i

TUTOlA

1

Esporte
Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

Recuperação de ruas

)(]feaneamento

^aúde

Segurança
Turismo

06 - De forma geral o que NÃO é prioridade no momento? Escolha no máximo 3 (três) opções.

Social ~

Cultura

Educação

Emprego e Renda

^sporte
Estradas rurais

Iluminação Pública

Pavimentação

^Recuperação de ruas
Saneamento

Saúde

Segurança
Turismo

07 - Quer deixar alguma sugestão?
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