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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento tem apresenta os resultados e análise da pesquisa realizada pelo ITCO 

e Prefeitura Municipal de Alto Horizonte sobre a percepção da população de Alto Horizonte em relação 

a diversos aspectos do município com o objetivo de subsidiar a elaboração do Plano Diretor. 

 A pesquisa foi realizada no período de 3 de maio a 30 de junho de 2021 por meio de formulário 

online e entrevistas presenciais nas áreas urbana e rural. Foram respondidos 316 formulários, 

representando quase 5% da população do município. 

Importante destacar o empenho e contribuição da Secretária de Comunicação, a Sra. Graciely 

Martins Marçal, que coordenou as ações de divulgação e mobilização para incentivar a população a 

responder o questionário. Da mesma forma, foi fundamental a dedicação de toda a equipe do 

Departamento de Comunicação da Secretaria na execução destas ações e na realização de pesquisas 

presencias. 
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2. METODOLOGIA 

A técnica de investigação utilizada foi baseada em um questionário que foi respondido online e 

também por meio de entrevista presencial realizada por uma equipe de pesquisadores da prefeitura. O 

questionário foi estruturados com 16 questões abertas e fechadas, possibilitando a coleta sistematizada 

de um número maior de informações para avaliar e conhecer a percepção e anseios da população de 

Alto Horizonte sobre os mais diversos aspectos relativos ao município (Anexo I). 

A pesquisa se iniciou no dia 3 de maio somente em sua versão online, utilizando-se do Google 

Formulários, sendo que a divulgação da mesma se deu através de banner no site da prefeitura, no site 

do Plano Diretor, por envio de mensagens a redes de contatos da prefeitura e também por meio de 

campanha no Facebook da prefeitura. Com o objetivo de alcançar um maior número de respostas, no 

período de 16 de junho a 26 de agosto realizou-se pesquisa presencial por equipe da prefeitura. No 

período, foram feitas 216 entrevistas utilizando como instrumento de pesquisa questionário idêntico ao 

disponibilizado online. O Anexo II deste relatório apresenta imagens da realização da pesquisa 

presencial e o Anexo III contém a lista com os e-mails de todos que responderam ao questionário. 

Após o encerramento da pesquisa, no dia 30 de junho de 2021, os dados foram exportados 

para o Excel, receberam o devido tratamento para corrigir inconsistências e analisados para gerar este 

relatório técnico. Além da geração de gráficos e tabelas para a análise descritiva, realizou-se também 

uma análise de Nuvem de Palavras utilizando-se o software estatístico R. Este tipo de análise gera 

uma representação gráfica das questões abertas, ou seja, questões em que o respondente expressou 

de forma espontânea e livre sua opinião por meio de texto. Por meio do software, palavras e expressões 

são destacadas proporcionalmente ao número de vezes em que foram citadas pelos respondentes - 

quanto mais vezes foram citadas, maiores são expressas no gráfico resultante. Esta análise permite 

uma visualização rápida dos temas mais relevantes abordados pela população. As respostas das 

questões abertas se encontram no Anexo IV. 

Foi elaborada uma análise segmentada por bairro analisando os indicadores de satisfações em 

relação aos serviços públicos de saneamento, infraestrutura, segurança e saúde. A especificidade e 

metodologia desta análise é descrita juntamente com a apresentação dos resultados da mesma no item 

5 deste documento. 
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3. ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS 

3.1. Local e Tipo de Residência 

Para o IBGE, são urbanas as sedes municipais (cidades) e as sedes distritais (vilas), cujos 

perímetros são definidos por lei municipal. Também são consideradas urbanas as áreas urbanas 

isoladas, igualmente definidas por lei municipal, porém separadas das cidades ou das vilas por área 

rural ou outro limite legal (IBGE, 2021). Portanto, as áreas rurais são aquelas fora dos perímetros 

definidos como urbanos. 

De acordo com estimativas da Prefeitura de Alto Horizonte, os habitantes da zona rural 

representam de 15,4% da população. Como 14,6% das respostas obtidas são da zona rural, considera-

se que distribuição das respostas entre urbano e rural atingiu uma boa representatividade (Tabela 1 e 

Gráfico 1). 

Tabela 1: Qual é o seu local de residência? 

Local de Residência Respondentes % 

Zona Urbana 270 85,4% 

Zona Rural 46 14,6% 

Total 316 100,0% 

 

Gráfico 1: Qual é o seu local de residência? 

 
 

Residentes de todos os seis bairros de Alto Horizonte responderam ao questionário. De forma 

mais significativa, os setores Centro, Industrial e Nossa Senhora Aparecida apresentaram um 

percentual de respostas acima de sua proporção na população urbana, enquanto que o setor Bela Vista 

ficou sub-representado. Apesar destas diferenças, de forma geral houve uma boa distribuição do 

quantitativo de respostas por bairros (Tabela 2, Gráfico 2). 
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Tabela 2: Caso resida na Zona Urbana, qual é o seu Bairro? 

Local de Residência Respondentes % Respostas 
% População 

Urbana Estimada 

Setor Centro 66 24,4% 31,8% 

Setor Bela Vista 58 21,5% 12,9% 

Setor Sul 52 19,3% 21,2% 

Setor José Basílio 44 16,3% 14,4% 

Setor Nossa Senhora Aparecida 29 10,7% 18,5% 

Setor Industrial 20 7,4% 1,2% 

Não Informado 1 0,4% - 

Total 270 100,0% 100,00% 

* A população estimada dos bairros foi informada pela Prefeitura de Alto Horizonte. 

 

 
Gráfico 2: Caso resida na Zona Urbana, qual é o seu Bairro? 

 
 

 

O Diagnóstico de Condições de Vida do Plano Diretor apontou que cerca de 10% da população 

do município tem déficit habitacional, em especial famílias que sofrem com o ônus excessivo de aluguel 

urbano. Os resultados da pesquisa corroboram com este dado, já que 25% dos respondentes moram 

em residências alugadas e outros 8,6% em residências emprestadas, ocupadas irregularmente ou casa 

dos pais (Tabela 3 e Gráfico 3). Por outro lado, destaca-se que 73,2% residem em moradias próprias, 

valor acima, mas próximo, da média nacional que é de 66,4% (IBGE, 2021). 
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Tabela 3: Qual é o seu tipo de Residência? 

Tipo de Residência Respondentes % 

Própria 210 66,5% 

Alugada 79 25,0% 

Emprestada/Cedida 22 7,0% 

Ocupada Irregularmente 4 1,3% 

Casa dos pais 1 0,3% 

Total 316 100,0% 

 

Gráfico 3: Qual é o seu tipo de Residência? 

 
 

 
3.2. Meio de Transporte e Lazer 

Em relação ao meio de transporte utilizado para deslocamento até o trabalho ou escola e 

também sobre as formas de lazer, discutidas a seguir, o respondente podia informar mais de uma 

opção, significando que a soma total das respostas pode ultrapassar 100%. 

Em relação aos meios de transportes, destaca-se o fato de que 48% das pessoas se deslocam 

para o trabalho ou local de ensino utilizando bicicleta ou a pé. Se por um lado este dado é positivo e 

uma característica de pequenas cidades, de outro lado reforça a necessidade de se atentar para estas 

formas de mobilidade, com a implantação de ciclovias, melhorias de calçadas e organização do trânsito 

para a segurança de caminhantes e ciclistas 

A necessidade de melhoria da infraestrutura de mobilidade e de transporte público se tornam 

mais evidentes pelo fato de que 86% da população utiliza-se de carro próprio, moto e carona para o 

transporte (Tabela 4, Gráfico 4). 
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Tabela 4: Qual é o meio de transporte utilizado para se deslocar até o local de estudo/trabalho? 

Meio de Transporte  Respondentes % 

Carro Próprio 149 47,2% 

Motocicleta 104 32,9% 

A Pé 81 25,6% 

Bicicleta 71 22,5% 

Ônibus 22 7,0% 

Carona 19 6,0% 

Não tenho trabalho 1 0,3% 

 

Gráfico 4: Qual é o meio de transporte utilizado para se deslocar até o local de estudo/trabalho? 

 
 

As formas de lazer dos residentes de Alto Horizonte refletem características de uma cidade do 

interior, com 75% dos residentes afirmando que gostam de ficar em casa e 53% de realizar atividades 

rurais. Apesar do município ter boa infraestrutura, serviços e ambiente para a prática esportiva, esta 

modalidade de lazer é feita por apenas 21% da população, o que demonstra que a gestão pública deve 

considerar a realização de programas de incentivo à prática de esportes junto à população. Já a prática 

de atividades culturais no município é uma forma de lazer praticada por apenas 11% da população, 

indicando a necessidade de mais atenção com políticas para esta área (Tabela 5, Gráfico 5). 
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Tabela 5: Quais são as formas de lazer da sua família? 

Formas de Lazer Respondentes % 

Ficar em Casa 238 75,3% 

Atividades Rurais - Chácaras/Fazenda 168 53,2% 

Praticar esportes 66 20,9% 

Viajar 54 17,1% 

Atividades Culturais em Alto Horizonte 35 11,1% 

Ciclismo 1 0,3% 

Igreja 1 0,3% 

Passeio em praças e visitas à parentes 1 0,3% 

Reunir os amigos 1 0,3% 

 

 

Gráfico 5: Quais são as formas de lazer da sua família? 

 
 

A pergunta sobre a necessidade de implantação de parque ou área verde no município foi feita 

mediante uma questão aberta e opcional no questionário, ou seja, as pessoas tinham opção de não 

responder. Os resultados discutidos abaixo referem-se às 153 pessoas que responderam à questão 

(48% de todos os respondentes). E estes deixaram bem evidente que a população quer mais parques 

ou área verde implantados no município, já que 77,8% expressaram este desejo. 

Tabela 6: Você gostaria que fosse implantado um parque ou área verde em algum espaço ou área do 
município? 

Implementação Respondentes % 

Sim 119 77,8% 

Não 34 22,2% 

Total 153 100,0% 

 

 

75,3%

53,2%

20,9% 17,1%
11,1%

0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
0,0%

10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%

FORMAS DE LAZER



 
 
 

 

 

 

 

 

 

8 

Gráfico 6: Você gostaria que fosse implantado um parque ou área verde em algum espaço ou área 
do município? 

 
 

 

3.2. Infraestrutura e Serviços Públicos 

A avaliação da qualidade dos serviços públicos municipais prestados na área de saneamento 

mostra que os serviços de drenagem e esgotamento sanitário são os de maior demanda, já que a nota 

média de avaliação de ambos ficou abaixo de 3 em uma escala que vai até 5. Como exemplo, 

esgotamento sanitário foi avaliado como regular ou ruim por 57% dos respondentes. Os serviços 

melhores avaliados foram os de coleta de lixo e abastecimento de água, com 80% e 73% de respostas 

positivas respectivamente. Já o serviço de drenagem urbana foi avaliado como ruim ou regular por 

cerca de 70% da população (Tabela 7, Gráficos 7 e 8). 

 

Tabela 7: Como você avalia a qualidade dos serviços públicos municipais prestados na área de 
SANEAMENTO? 

 Saneamento NA/NS Ruim Regular Bom 
Muito 
Bom 

Ótimo 
Avaliação 

Média 

Abastecimento de Água 2,5% 3,5% 21,2% 45,3% 11,4% 16,1% 3,08 

Drenagem de Água de 
Chuva 

7,9% 9,5% 31,0% 31,6% 9,2% 10,8% 2,57 

Esgotamento Sanitário 8,5% 22,8% 34,5% 19,9% 5,1% 9,2% 2,18 

Coleta de Lixo/Limpeza 
Urbana 

1,6% 2,2% 16,1% 29,7% 17,4% 32,9% 3,58 

* NA = Não se aplica. NS = Não Sei. 
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Gráfico 7: Como você avalia a qualidade dos serviços públicos municipais prestados na área de 
SANEAMENTO? 

 
 

Gráfico 8: Avaliação Média - Como você avalia a qualidade dos serviços públicos municipais 
prestados na área de SANEAMENTO? 

 
 

Nos serviços e infraestrutura avaliados a seguir, destaca-se a iluminação pública, com 

aprovação por quase 90% dos moradores. Conservação de ruas, vias rurais, calçadas e de parques 

também foram avaliados positivamente por cerca de 80% dos respondentes, denotando a qualidade 

dos serviços prestados pela prefeitura. A exceção se deu para os serviços de transporte público e 

segurança que tiveram notas médias baixas, 2,66 e 2,78 respectivamente. Como a prefeitura não 

oferece o serviço de transporte público, o fato de quase 60% da população avaliar este serviço 

positivamente talvez ocorra em função do serviço de transporte oferecido pela mineradora a seus 

funcionários ou a outros serviços de assistência da prefeitura, como nas áreas de saúde e rural (Tabela 

8, Gráficos 9 e 10). 
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Já em relação à avaliação negativa por parte de 42% dos respondentes sobre a segurança, 

esta percepção é reforçada pelo Diagnóstico do Plano Diretor que identificou queda nos indicadores de 

qualidade deste serviço no período de 2016 a 2018 e também o fato de o município ter apenas o Centro 

Integrado de Operações de Segurança (CIOPS) como equipamento de segurança. 

Tabela 8: Como você avalia a qualidade dos serviços públicos municipais prestados nas áreas de 
INFRAESTRUTURA e SEGURANÇA? 

Infraestrutura e Segurança 
NA/NS Ruim Regular Bom 

Muito 
Bom 

Ótimo 
Avaliação 

Média 

Iluminação Pública 1,3% 0,9% 8,9% 46,5% 20,3% 22,2% 3,50 

Conservação das Ruas 1,6% 7,0% 14,2% 44,3% 15,5% 17,4% 3,17 

Conservação de Vias Rurais 4,1% 1,6% 14,2% 43,4% 22,2% 14,6% 3,22 

Conservação de Calçadas 1,3% 4,1% 15,2% 44,9% 19,0% 15,5% 3,23 

Conservação de Parques e 
Praças 

1,3% 2,5% 15,8% 43,4% 21,8% 15,2% 3,28 

Transporte Público 13,9% 5,7% 20,9% 32,3% 14,2% 13,0% 2,66 

Segurança 1,9% 17,7% 24,4% 28,2% 12,7% 15,2% 2,78 

* NA = Não se Aplica. NS = Não Sei. 

 

 

Gráfico 9: Como você avalia a qualidade dos serviços públicos municipais prestados nas áreas de 
INFRAESTRUTURA e SEGURANÇA? 
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Gráfico 10: Avaliação Média - Como você avalia a qualidade dos serviços públicos municipais 
prestados nas áreas de INFRAESTRUTURA e SEGURANÇA? 

 
 

 

Uma parcela significativa da população não está satisfeita com a preservação do patrimônio 

histórico (36%) e com as atividades culturais e de lazer (41%). Esta insatisfação talvez seja uma das 

razões da pouca diversidade de práticas de lazer apontada anteriormente neste relatório. Já os demais 

serviços estão com boa avaliação, se destacando a educação, com quase 84% de aprovação, o que 

corrobora com o que foi constatado no Diagnóstico do Plano Diretor (Tabela 9 e Gráficos 11 e 12). 

 

Tabela 9: Como você avalia a qualidade dos serviços públicos municipais prestados nas áreas 
ASSISTÊNCIA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER? 

Assistência, Saúde, Educação, 
Cultura E Lazer 

NA/NS Ruim 
Regula

r 
Bom 
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Bom 
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Avaliação 

Média 

Assistência Social 3,2% 3,2% 16,8% 44,9% 13,9% 18,0% 3,17 

Saúde 0,6% 2,8% 19,6% 42,7% 13,0% 21,2% 3,28 

Educação 0,6% 2,8% 13,0% 46,8% 16,5% 20,3% 3,36 

Atividades Culturais e de Lazer 3,8% 19,6% 21,5% 32,9% 7,9% 14,2% 2,64 

Preservação do Patrimônio 
Histórico 

6,3% 7,9% 27,8% 34,2% 9,2% 14,6% 2,76 

* NA = Não se Aplica. NS = Não Sei. 
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Gráfico 11: Como você avalia a qualidade dos serviços públicos municipais prestados nas áreas 
ASSISTÊNCIA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER? 

 
 

 

Gráfico 12: Como você avalia a qualidade dos serviços públicos municipais prestados nas áreas 
ASSISTÊNCIA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER 
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4. ANÁLISE DE QUESTÕES ABERTAS - NUVEM DE PALAVRAS 

As questões em que o respondente expressou de forma espontânea e livre sua opinião por 

meio de texto demandam uma análise mais qualitativa das respostas. Conforme explicitado na 

introdução deste documento, palavras e expressões são destacadas proporcionalmente ao número de 

vezes em que foram citadas pelos respondentes - quanto mais vezes foram citadas, maiores são 

expressas no gráfico resultante, permitindo uma visualização rápida dos temas mais relevantes 

abordados pela população na forma de nuvem de palavras. 

Os habitantes de Alto Horizonte querem ambientes de recreação, lazer e esportes, como 

parques, praças e quadras, serviços de saúde e também comércios, como supermercados, próximos 

a suas residências. Há também um contraste entre os que querem só casas próximas e outros que já 

querem indústrias e edifícios, desde que de pequeno porte (Gráfico 13). 

 

Gráfico 13: O que você gostaria que se localizasse próximo à sua residência? 
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De forma bem acentuada, segurança e saúde são o que os moradores mais gostam em Alto 

Horizonte, destacando-se ainda a administração pública, a educação, a infraestrutura, as praças e a 

tranquilidade(Gráfico 14). 

Gráfico 14: O que você MAIS gosta em Alto Horizonte? 
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A população de Alto Horizonte é bem consciente sobre a relevância da mineração para a 

economia e empregos locais, mas também quer mais oportunidade com novas indústrias e a 

agricultura. Da mesma forma que na questão anterior, a prefeitura também é bem avaliada e vista como 

potencialidade para o desenvolvimento econômico e trabalho (Gráfico 15). 

 

Gráfico 15: Na sua opinião, quais são as principais potencialidades ou oportunidades de 
desenvolvimento econômico e trabalho de Alto Horizonte? 
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A visão dos moradores de Alto Horizonte sobre a mineração é extremamente positiva, 

associando à atividade o desenvolvimento do município, empregos, oportunidades e riqueza (Gráfico 

16). 

Gráfico 16: Fale brevemente sobre o que acha da mineração em Alto Horizonte. 
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Lazer é o que a população mais sente falta no município, reforçando esta carência que já foi 

expressada acima em outras formas. As pessoas querem mais opções, como shopping, cinema e 

eventos. Também se destaca o desejo por uma faculdade, por mais comércio e oportunidades (Gráfico 

17). 

Gráfico 17: O que você mais SENTE FALTA em Alto Horizonte? 
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O problema do aluguel, identificado no início deste documento, aparece em destaque entre o 

que mais incomoda as pessoas do município. E, novamente, lazer, agora como algo negativo, 

provavelmente pela pouca oferta. Buracos, poeira e a segurança também são fatores de insatisfação 

dos moradores (Gráfico 18). 

Gráfico 18: O que você MENOS gosta em Alto Horizonte? O que mais te incomoda na cidade? 
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A última pergunta do questionário foi uma questão aberta para os moradores se manifestarem 

livremente sobre qualquer tema, gerando uma diversidade de manifestações. Se destacam a 

mineração e a preocupação por mais residências e com o futuro, empregos, investimentos, a 

sustentabilidade, novos projetos e investimentos no município (Gráfico 19). 

Gráfico 19: Sua opinião é MUITO IMPORTANTE para o Plano Diretor. Algum comentário ou 
colaboração adicional? 
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5. ANÁLISES SEGMENTADAS 

Objetivando ter uma percepção mais específica da população de cada bairro, os resultados em 

relação aos indicadores de Saneamento, Infraestrutura, Segurança e Saúde foram segmentados por 

bairro, sendo alocados scores a cada categoria avaliativa (Tabela 10). 

Tabela 10: Scores associado ao nível de avaliação. 

Avaliação  Score Associado 

Ruim 1 

Regular 2 

Bom 3 

Muito Bom 4 

Ótimo 5 

 

A possibilidade dessa associação se deve ao fato de que a avaliação original ser do tipo ordinal, 

onde a grandeza utilizada para avaliação indica “menor que” ou “maior que”, assim, para cada salto de 

grandeza, foi acrescentado uma unidade, sendo que a cada salto o incremento é sempre o mesmo. As 

avaliações médias estão entre 1 e 5, onde o valor médio mais baixo, próximo de 1, representa baixa 

satisfação e o valor médio mais alto, próximo de 5, representa alta satisfação. 

Os resultados foram obtidos calculando a média dos scores associados para cada indicador de 

acordo com o bairro em que reside o respondente. Para uma maior qualidade nas avaliações médias 

foi pré-estabelecido um requisito mínimo de 20 avaliações por serviço analisado, sendo que os seis (6) 

bairros de Alto Horizonte e a zona rural atenderam esta condição. Para melhor compreensão e análise, 

os resultados são apresentados a seguir por serviço, com as avaliações ranqueadas de acordo com 

sua ordem de grandeza, ou seja, da avaliação mais alta para a mais baixa. 

Ao final de cada tabela é apresentada a avaliação média do indicador avaliado. Para melhor 

análise, optou-se por fazer uma avaliação média sem incluir a nota da a zona rural. Observou-se que 

há diferenças, mas mínimas. 

Outro ponto a se destacar, é que, como a infraestrutura e os serviços públicos avaliados 

ocorrem predominantemente na área urbana, a lógica seria de que a avaliação de moradores da zona 

rural apresentasse notas sempre mais baixas, e é o que ocorre na maioria dos casos. No entanto, 

observou-se que em alguns indicadores há avaliações de bairros mais baixas do que as da zona rural. 

Em relação aos resultados de saneamento apesentados a seguir, observa-se que para todos 

os serviços, com exceção do serviço de coleta de lixo e limpeza urbana, os setores Bela Vista, Centro 

e José Basílio apresentaram as menores notas, indicando que nestes bairros há uma insatisfação maior 

do que nos outros. 
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Tabela 11: Avaliação da qualidade dos serviços públicos municipais prestados na área de 
SANEAMENTO de acordo com o bairro. 

 

Bairro Abastecimento de Água 

Setor Industrial 3,45 

Setor Nossa Senhora Aparecida 3,41 

Setor Sul 3,25 

Setor Bela Vista 3,12 

Setor Centro 3,03 

Setor José Basílio 2,89 

Zona Rural 2,74 

Avaliação Média 3,13 

Avaliação Média sem Zona Rural  3,19 

 
 

Bairro Drenagem de Água de Chuva 

Setor Sul 2,90 

Setor Nossa Senhora Aparecida 2,79 

Setor Industrial 2,65 

Setor Bela Vista 2,50 

Setor José Basílio 2,48 

Setor Centro 2,47 

Zona Rural 2,33 

Avaliação Média 2,59 

Avaliação Média sem Zona Rural  2,63 

 
 

Bairro Esgotamento Sanitário 

Setor Nossa Senhora Aparecida 2,55 

Setor Industrial 2,35 

Setor Sul 2,29 

Zona Rural 2,15 

Setor Bela Vista 2,14 

Setor Centro 2,06 

Setor José Basílio 2,02 

Avaliação Média 2,22 

Avaliação Média sem Zona Rural  2.24 
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Bairro Coleta de Lixo/Limpeza Urbana 

Setor Industrial 3,80 

Setor Bela Vista 3,76 

Setor Centro 3,70 

Setor Sul 3,69 

Setor Nossa Senhora Aparecida 3,62 

Setor José Basílio 3,59 

Zona Rural 2,91 

Avaliação Média 3,58 

Avaliação Média sem Zona Rural  3,69 

 

 

Gráfico 20: Avaliação da qualidade dos serviços públicos municipais prestados na área de 
SANEAMENTO de acordo com o bairro. 
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Não há uma predominância de bairros mais insatisfeitos com os serviços de infraestrutura e 

segurança avaliados. No entanto, observa-se um maior grau de satisfação dos moradores do Setor 

Nossa Senhora Aparecida. 

Tabela 12: Avaliação da qualidade dos serviços públicos municipais prestados na área de 
INFRAESTRUTURA e SEGURANÇA de acordo com o bairro. 
 

Bairros Iluminação Pública 

Setor José Basílio 3,75 

Setor Sul 3,67 

Setor Nossa Senhora Aparecida 3,62 

Setor Centro 3,55 

Setor Bela Vista 3,41 

Setor Industrial 3,35 

Zona Rural 3,07 

Avaliação Média 3,49 

Avaliação Média sem Zona Rural  3,56 

 
 

Bairros Conservação das Ruas 

Setor Nossa Senhora Aparecida 3,34 

Setor Sul 3,33 

Setor Bela Vista 3,22 

Setor Industrial 3,20 

Setor Centro 3,17 

Setor José Basílio 3,11 

Zona Rural 2,89 

Avaliação Média 3,18 

Avaliação Média sem Zona Rural  3,23 

 
 

Bairros Conservação de Vias Rurais 

Setor Nossa Senhora Aparecida 3,41 

Setor Industrial 3,35 

Setor Bela Vista 3,31 

Setor Centro 3,29 

Setor José Basílio 3,14 

Zona Rural 3,07 

Setor Sul 3,04 

Avaliação Média 3,23 

Avaliação Média sem Zona Rural  3,26 
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Bairros Conservação de Calçadas 

Setor Industrial 3,55 

Setor Nossa Senhora Aparecida 3,48 

Setor José Basílio 3,27 

Setor Sul 3,27 

Setor Centro 3,23 

Setor Bela Vista 3,16 

Zona Rural 2,93 

Avaliação Média 3,27 

Avaliação Média sem Zona Rural  3,33 

 
 

Bairros Conservação de Parques e Praças 

Setor Nossa Senhora Aparecida 3,52 

Setor Sul 3,42 

Setor Centro 3,39 

Setor Bela Vista 3,24 

Setor Industrial 3,20 

Setor José Basílio 3,14 

Zona Rural 3,00 

Avaliação Média 3,27 

Avaliação Média sem Zona Rural  3,32 

 
 

Bairros Transporte Público 

Setor Industrial 3,00 

Setor Nossa Senhora Aparecida 2,93 

Setor Sul 2,87 

Zona Rural 2,65 

Setor Bela Vista 2,59 

Setor Centro 2,58 

Setor José Basílio 2,39 

Avaliação Média 2,72 

Avaliação Média sem Zona Rural  2,73 
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Bairros Segurança 

Setor Nossa Senhora Aparecida 3,03 

Setor Sul 3,00 

Setor Centro 2,85 

Setor José Basílio 2,84 

Setor Industrial 2,70 

Zona Rural 2,59 

Setor Bela Vista 2,50 

Avaliação Média 2,79 

Avaliação Média sem Zona Rural  2,82 

 
 
Gráfico 21: Avaliação da qualidade dos serviços públicos municipais prestados na área de 
INFRAESTRUTURA e SEGURANÇA de acordo com o bairro. 

 
 

 

  

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Setor Bela
Vista

Setor Centro Setor
Industrial

Setor José
Basílio

Setor Nossa
Senhora

Aparecida

Setor Sul Zona Rural

Iluminação Pública Conservação das Ruas

Conservação de Vias Rurais Conservação de Calçadas

Conservação de Parques e Praças Transporte Público

Segurança



 
 
 

 

 

 

 

 

 

26 

Nos serviços avaliados a seguir, o Setor Bela Vista apresentou maior frequência com 

avaliações mais baixas. E destaca-se também a insatisfação dos moradores do Setor Centro no 

indicador de preservação do patrimônio histórico. 

Tabela 13: Avaliação da qualidade dos serviços públicos municipais prestados na área de 

ASSISTÊNCIA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER acordo com o bairro. 

 

Bairros Assistência Social 

Setor Industrial 3,45 

Setor Sul 3,33 

Setor José Basílio 3,23 

Setor Centro 3,21 

Setor Bela Vista 3,10 

Setor Nossa Senhora Aparecida 3,03 

Zona Rural 2,98 

Avaliação Média 3,19 

Avaliação Média sem Zona Rural  3,23 

 

 

Bairros Saúde 

Setor Industrial 4,00 

Setor Centro 3,41 

Setor José Basílio 3,41 

Setor Sul 3,38 

Setor Bela Vista 3,10 

Setor Nossa Senhora Aparecida 3,07 

Zona Rural 2,96 

Avaliação Média 3,33 

Avaliação Média sem Zona Rural  3,40 

 

 

Bairros Educação 

Setor Industrial 3,70 

Setor Sul 3,54 

Setor Centro 3,44 

Setor Nossa Senhora Aparecida 3,41 

Setor José Basílio 3,34 

Setor Bela Vista 3,21 

Zona Rural 3,15 

Avaliação Média 3,40 

Avaliação Média sem Zona Rural  3,44 
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Bairros Atividades Culturais e de Lazer 

Setor Sul 3,04 

Setor Nossa Senhora Aparecida 2,79 

Setor Industrial 2,75 

Zona Rural 2,74 

Setor José Basílio 2,68 

Setor Centro 2,42 

Setor Bela Vista 2,34 

Avaliação Média 2,68 

Avaliação Média sem Zona Rural  2,67 

 

 

Bairros Preservação do Patrimônio Histórico 

Setor Nossa Senhora Aparecida 3,21 

Setor Industrial 3,20 

Setor Sul 2,98 

Zona Rural 2,74 

Setor José Basílio 2,70 

Setor Bela Vista 2,59 

Setor Centro 2,48 

Avaliação Média 2,84 

Avaliação Média sem Zona Rural  2,86 

 

 

Gráfico 22: Avaliação da qualidade dos serviços públicos municipais prestados na área de 

ASSISTÊNCIA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER acordo com o bairro. 
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6. SÍNTESE DAS PRINCIPAIS PERCEPÇÕES DA POPULAÇÃ0 

 

A análise dos resultados da pesquisa indicou que a população apresenta bons indicadores de 

satisfação em alguns setores, no entanto há anseios por melhorias em diversos aspectos analisados. 

Alguns dos principais resultados são sintetizados a seguir. 

• Cerca de 34% da população mora em residências alugadas, emprestadas, ocupadas 

irregularmente ou de amigos/parentes. E o problema associado ao aluguel é reiterado em vários 

momentos da pesquisa, o que demonstra ser esta uma questão que merece grande atenção por 

parte do município. 

• Aproximadamente 48% da população desloca-se para o trabalho ou escolas por meio de bicicleta 

ou a pé, porém 86% dos moradores utilizam carro ou moto para se deslocar para os mesmos fins, 

demonstrando que uma boa parcela da população intercala o transporte motorizado com outros 

meios. Esta realidade denota que melhorias em ciclovias, calçadas e organização do trânsito para 

o estímulo e segurança de caminhantes e ciclistas pode estimular o menor uso de veículos. Há 

também a necessidade de se avaliar a implantação de um serviço de transporte público. 

• A prática de atividades culturais no município é uma forma de lazer praticada por apenas 11% da 

população e há baixas avaliações nos serviços públicos de preservação do patrimônio histórico e 

associados a atividades culturais e de lazer. 

• A prática esportiva é uma modalidade de lazer praticada por apenas 21% da população, o que 

demonstra que a gestão pública deve considerar a realização de programas de incentivo à prática 

de esportes junto aos moradores já que conta com boa infraestrutura para fins esportivos. 

• Mais parques e áreas verdes no município – foi o que expressaram cerca de 80% dos que 

responderam à pergunta indagando esta necessidade. 

• Em diferentes perspectivas avaliadas, ficou evidente que os habitantes de Alto Horizonte querem 

mais ambientes de recreação, lazer e esportes, como parques, praças e quadras, comércios. As 

pessoas também querem mais opções, como shopping, cinema e eventos. 

• Os serviços públicos de drenagem urbana, esgotamento sanitário e a segurança receberam 

menores avaliações pela população, sendo que a preocupação com segurança foi reiterada em 

diferentes momentos da pesquisa. 

• A população de Alto Horizonte é bem consciente sobre a relevância da mineração, associando à 

atividade o desenvolvimento do município, empregos, oportunidades e riqueza. Mas também quer 

a sustentabilidade, investimentos e novos projetos, trazendo mais novas indústrias e 

oportunidades. 

• A gestão pública municipal, em especial seus serviços de saúde e educação, é bem avaliada pela 

população em diversos momentos da pesquisa.  
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ANEXO I - FORMULÁRIO DE PESQUISA 
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ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ALTO HORIZONTE/GO 
 

A Prefeitura de Alto Horizonte está trabalhando na elaboração do novo PLANO DIRETOR do Município, 
que é a principal LEI MUNICIPAL – ele define como serão o desenvolvimento, a expansão urbana e 
a gestão municipal nos próximos 10 anos. Dentre outras ações, o plano pode interferir na forma de 
uso das propriedades, no incentivo à instalação de indústrias, universidades, escolas, creches, postos 
de saúde ou terminais de transporte – que podem afetar de forma positiva a SUA VIDA. 
 

Na construção do PLANO DIRETOR vamos promover uma série de OFICINAS. Isto mesmo! 
OFICINAS! Que são reuniões onde trabalharemos juntos os aspectos do PLANO DIRETOR por 
meio de atividades, conversas e compartilhamento de conhecimentos, onde cada um poderá 
apresentar sua percepção e seu conhecimento sobre o lugar em que vive, seu bairro e a cidade. E 
melhor ainda: sobre como VOCÊ quer que a cidade cresça nos próximos 10 anos. 
 
Em virtude do estado de Pandemia do COVID-19, estamos aplicando este questionário online para 
ampliar a participação da população. Assim, poderemos elaborar um diagnóstico de Alto Horizonte 
observando o SEU ponto de vista.  
Resumindo, a sua opinião é de fundamental importância para o Plano Diretor. Gostaríamos de 
contar com a sua participação respondendo a este questionário especialmente elaborado para você 
falar o que pensa sobre sua cidade!!! 
  
Aproveite, pois esta é a sua oportunidade de ajudar a definir o futuro de Alto Horizonte. São 
apenas 5 minutos do seu tempo!!!  
 

Obrigado pela colaboração! 

 

A solicitação de seu e-mail é feita somente para registro e comprovação da participação da 
população de Alto Horizonte. ASSEGURAMOS a confidencialidade das respostas e que os 
resultados serão analisados em sua totalidade e NUNCA por resposta individual.  
 

Endereço de e-mail: ____________________________________________________________ 

 

1. Qual é o seu local de residência? 

Caso selecione a opção "Outro", favor informar a localidade. 
 
(   ) Zona Urbana      (   ) Zona Rural     (   ) Outro: _____________________________________ 

2. Caso resida na Zona Urbana, qual é o seu Bairro? 

(   ) Setor Bela Vista (   ) Setor Centro (   ) Setor Industrial (   ) Setor José Basílio 

(   ) Setor Nossa Senhora Aparecida (   )Setor Sul  (   ) Outro:__________________________ 

3. Qual é o seu tipo de Residência? 

Caso seu tipo de residência não esteja na lista abaixo, favor informar o tipo de residência.  

(   ) Própria  (   ) Alugada  (   ) Ocupada Irregularmente  (   ) 
Emprestada/Cedida 

Outro tipo:_____________________________________________________________________ 
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4. Qual é o meio de transporte utilizado para se deslocar até o local de estudo/trabalho? 

Marque quantas opções forem necessárias. Caso seu meio de transporte não esteja na lista 
abaixo, favor informar o tipo de transporte. 

(   ) A Pé (   ) Bicicleta (   ) Carona (   ) Carro Próprio (   ) Motocicleta (   ) 
Ônibus  

Outro tipo:______________________________________________________________________ 

5. Quais são as formas de lazer da sua família? 

Marque quantas opções achar necessário. Caso necessário, favor informar a forma de lazer.  

(   ) Ficar em Casa (   ) Praticar esportes (   ) Viajar (   ) Atividades Culturais em Alto 
Horizonte 

(   ) Atividades Rurais - Chácaras/Fazenda Outra forma de 
lazer:__________________________ 

6. Como você avalia a qualidade dos serviços públicos municipais prestados na área de 
SANEAMENTO? 

Por favor, avalie de Ruim a Ótimo os serviços listados. Caso não tenha conhecimento ou não 
utilize o serviço, selecionar "Não Sei/Não se Aplica". 
 

 Não se Aplica 
Não sei 

Ruim Regular Bom Muito Bom Ótimo 

Abastecimento de Água o o o o o o 

Drenagem de Água de Chuva o o o o o o 

Esgotamento Sanitário o o o o o o 

Coleta de Lixo/Limpeza Urbana o o o o o o 

 

7. Como você avalia a qualidade dos serviços públicos municipais prestados nas áreas de 
INFRAESTRUTURA e SEGURANÇA? 

Por favor, avalie de Ruim a Ótimo os serviços listados. Caso não tenha conhecimento ou não 
utilize o serviço, selecionar "Não Sei/Não se Aplica". 
 

 Não se Aplica 
Não sei 

Ruim Regular Bom 
Muito 
Bom 

Ótimo 

Iluminação Pública o o o o o o 

Conservação das Ruas o o o o o o 

Conservação de Vias Rurais o o o o o o 

Conservação de Calçadas o o o o o o 

Conservação de Parques e Praças o o o o o o 

Transporte Público o o o o o o 
Segurança o o o o o o 
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8. Como você avalia a qualidade dos serviços públicos municipais prestados nas áreas 
ASSISTÊNCIA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER? 

Por favor, avalie de Ruim a Ótimo os serviços listados. Caso não tenha conhecimento ou não 
utilize o serviço, selecionar "Não Sei/Não se Aplica". 
 

 Não se 
Aplica Não 

sei 
Ruim Regular Bom 

Muito 
Bom 

Ótimo 

Assistência Social o o o o o o 

Saúde o o o o o o 

Educação o o o o o o 

Atividades Culturais e de 
Lazer o o o o o o 

Preservação do 
Patrimônio Histórico o o o o o o 

 

9. O que você gostaria que se localizasse próximo à sua residência? 

Por favor, selecione até 5 opções. Caso necessário, favor informar o que gostaria próximo à sua 
residência. 

(   ) Somente casas residências, sem 
edifícios  

(   ) Indústrias de pequeno porte - até 10 
funcionários 

(   ) Casas residenciais e edifícios (   ) Locais religiosos 

(   ) Escolas e creches (   ) Quadra poliesportiva, praça ou parque de 
recreação 

(   ) Comércios de pequeno porte (   ) Cinemas e bares 

(   ) Supermercado (   ) Transporte público 

(   ) Postos de saúde, clínicas e 
laboratórios 

(   ) Posto policial 

(   ) Atendimento a veículos (oficinas 
mecânicas e postos de gasolina) 

(   ) 
Outro:__________________________________ 

10. O que você MAIS gosta em Alto Horizonte? 

 

11. Na sua opinião, quais são as principais potencialidades ou oportunidades de 
desenvolvimento econômico e trabalho de Alto Horizonte? 

 

 

 

12. Fale brevemente sobre o que acha da mineração em Alto Horizonte? 
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13. Você gostaria que fosse implantado um parque ou área verde em algum espaço ou área 
do município? 

 

 

 

14. O que você mais SENTE FALTA em Alto Horizonte? 

 

 

 

15. O que você MENOS gosta em Alto Horizonte? O que mais te incomoda na cidade? 

 

 

 

16. Sua opinião é MUITO IMPORTANTE para o Plano Diretor. Algum comentário ou colaboração 
adicional? 
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ANEXO II - IMAGENS DA PESQUISA PRESENCIAL 
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FOTOS DA PESQUISA DE CAMPO 

 

  
Autor: Departamento de Comunicação de Alto Horizonte. 

 
 

  
Autor: Departamento de Comunicação de Alto Horizonte. 

 
 

 

Autor: Departamento de Comunicação de Alto Horizonte. 
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ANEXO III - EMAILS DOS QUE RESPONDERAM O QUESTIONÁRIO 
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EMAILS FORNECIDOS PELAS PESSOAS QUE RESPONDERAM O QUESTIONÁRIO 

gildeanelara.2014@hotmail.com, magaly.suzanosantos@gmail.com, 
chicaborges2021@gmail.com, lynasantos75@gmail.com, glaudiene.martins@hotmail.com, 
lorrane.lacerdade009@gmail.com, camiloreispedrosa@hotmail.com, 
graciely_mm@hotmail.com, Esmaelrib2014@gmail.com, karlatts@gmail.com, 
eloide.12alves.122@gmail.com, edinaia_mel@hotmail.com, edinaia_mel@hotmail.com, 
Antônio Faz. Caja, Francisco/ Parque das Araras, lifacundo@hotmail.com, 
andrealmeida.ec@outlook.com, chicaborges2021@hotmail.com, karla_kgp@hotmail.com, 
weberson.dutra@lundinmining.com, prantoniodnt111@gmail.com, 
evaristocarlosrezende@gmail.com, elistela221@gmail.com, jlcarvalhocosta8@gmail.com.com, 
anakarlapalbernaz@gmail.com, thais.sc19@hotmail.com, thaiz_silva16@hotmail.com, 
pitamar380@gmail.com, cl81221458@gmail.con, danyllo.vet@hotmail.com, 
annakaroline131@icloud.com, glaucilenesilva1@gmail.com, glaudiene.martins@gmail.com, 
EDUARDO_LAURINDO@HOTMAIL.COM, anakatiacs@hotmail.com, 
tania.borgesds@gmail.com, lgfluis@hotmail.com, girotog3@gmail.com, 
vcosta.mendes@gmail.com, margoso_gs@hotmail.com, eagtranscol@gmail.com, 
lagoalicefernandes123@gmail.com, marilenicesar@gmail.com, rian.wester2020@gmail.com, 
janetemercia2020@gmail.com, larissasantos38744@gmail.com, adriana.luiz@outlook.com, 
vanessarosa9874@gmail.com, sarahconrado54@gmail.com, marciasena273@gmail.com, 
mauraltohorizonte@hotmail.com, jacquefloresta@gmail.com, larissasantos38744@gmail.com, 
rosandra1986@gmail.com, ray.araujo23@hotmail.com, elinesnaescola@gmail.com, 
joaobatista148@hotmail.com, raniel.pedrosa@gmail.com, ana.mariar@hotlamil.com, 
elzamoraes2013@gmail.com, lcmjgg39@gmail.com, giovanacarlalua@outlook.com, 
valdirasoares2909@gmail.com, ivoneterfrois@hotmail.com, alexjainnesantos@gmail.com, 
neirimarcarlosn7@gmail.com, fabiolaFernandes6873@gmail.com, 
simonee02macedo@hotmail.com, estelakarol1234@gmail.com, regislanepadua@gmail.com, 
fraimunda500@gmail.com, eufrasiocarlosjose@gmail.com, ramillyferreira00@gmail.com, 
leo_ath@hotmail.com, edivan.iva@outlook.com, carmelitaborges@hotmail.com, 
fama.refri@gmail.com, regislanepadua@gmail.com, fama.refri@gmail.com, 
lufurtado2007@hotmail.com, patricia1405@gmail.com, edivan.iva@outlook.com, 
linajulia2020@gmail.com, geikluanat@gmail.com, janillyaraujo370@gmail.com, 
danielealmeidadacosta8@hotmail.com, camiloreispedrosa@gmail.com, 
marcelomarquesengcivil@gmail.com, benevid@hotmail.com, 
marquesvanessa1609@gmail.com, Silvanasilva8193@gamil.com, 
francislene_brito@hotmail.com, araujoklycia34@gmail.com, bernardo2maria@gmail.com, 
mariadesouzashirley@gmail.com, beevolks@gmail.com, mariadesouzashirley@gmail.com, 
kassialorrainy@gmail.com, edivaniapref2006@hotmail.com, handrealves_1@hotmail.com, 
jose_bertoli@hotmail.com, joycesilva.enf@gmail.com, stefanny_teia@hotmail.com, 
vereadorpaulodadox@gmail.com, alt.siqueirarod@gmail.com, tatiaradivino@gmail.com, 
jacineyde2011@hotmail.com, tatiaradivino@gmail.com, carloswillan89@gmail.com, 
rourani@gmail.com, eagtranscol@gmail.com, Maria Aparecida, inglidysueeln@gmail.com, 
gahdouglat@hotmail.com, danyllo.vet@hotmail.com, rosimeire.lld@gmail.com, 
silvaabrantes25@icloud.com, nilvaenator@gmail.com, luanasantos019.ls@gmail.con, 
sinara.teixeira.rocha.lemos@gmail.com, lyragabriellaa@gmail.com, 
dossantosrosemayre@gmail.com, neildoadmpublicoadv@gmail.com, wssimoveis@gmail.com, 
ranielydasilvabarbosa@hotmail.com, abc742059@gmail.com, nagillapgtu30@gmail.com, 
projeto.d.deus@gmail.com, ionecorino12@gmail.com, yasmimpereirapeixoto@gmail.com, 
adailtonjhr@gmail.com, Valdelino Sérgio Cunha, joana100_pastora1000@hotmail.com, 
laura04-vieira@hotmail.com, leomarreispref@hotmail.com, 
anamaria_rameneses@hotmail.com, melo_oliveira@yahoo.com.br, Creonice, 
alexandregalindo374@hotmail.com, brauliocesarmarques@hotmail.com, teb881@hotmail.com, 
fgm_nanda@hotmail.com, lerdomuitolerdo@hotmail.com, Pedro Barbosa, 
bioeder2000@gmail.com, paulohenriquekp@hotmail.com, carlapereiracamp@gmail.com, 
fleurycardoso17@gmail.com, raquelsimao93@gmail.com, hyaridnnepaulaa@gmail.com, 
lorenallv@hotmail.com, mariaeduardapereiralopes919@gmail.com, , 
edsoncarvalho.10@hotmail.com, tainara1996-brs@outlook.com, adaitonjhr@gmail.com, 
mivoneicorreia@hotmail.co, cintmatematica@hotmail.com, claudinha_gabriel@hotmail.com, 
sintia052009@hotmail.com, marlapersonalizados@hotmail.com, 
nehemiamendes@hotmail.com, meiresaudecompras@gmail.com, glaucilenesilva1@gmail.com, 
fleurycardoso@hotmail.com, lucasdimasaraiva0@gmail.com, lucasdimassaraiva0@gmail.com, 
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ribeiroluzimarribeiro@gmail.com, leidianecribeiro@hotmail.com, cristinaj317@gmail.com, 
brunaoliveira01reis@gmail.com, mariajosemalheiros42@gmail.com, 
vagneralvesmr2019@gmail.com, vsantiago8419@hotmail.com, rourani@gmail.com, 
mikhaelarodriguescamp@hotmail.com, brunnocassiano2014@hotmail.com, 
lenninhalimah@hotmail.com, elivaniaah@hotmail.com, wellingtonpereira.livree@gmail.com, 
ms2365881@gmail.com, danylaressa@hotmail.com, marlenejosetoledo30@gmail.com, 
andre.2012.alpa@gmail.com, pascom222@hotmail.como, familiasoliveira20@gmail.com, 
bruna_gs010@hotmail.com, dayana_cgo77@yahoo.com.br, dulce_maria_fr@hotmail.com, 
graf.familia01@gmail.com, joaquim.silva@lundinmining.com, 
samueltoledovilasboas@hotmail.com, jucilene_neni@hitmail.com, 
wedjaynewenia2@gmail.com, autoimpactodiesel@hotmail.com, aninha_ahz@hotmail.com, 
jrp2016@hotmail.com, carlosvieiraah@hotmail.com, osmairguilherme_2014@hotmail.com, 
moemiapereira@gmail.com, leydianekatrine@gmail.com, ciceramferreira66@gmail.com, 
ivonicibueno@gmail.com, ppedro_30_01_94@hotmail.com, Marcelo Margoso, 
andreyfelipesb154@gmail.com, ana.maria@hotmail.com, mylena-18@hotmail.com, 
carloswillian89@gmail.com, brunnocassiano2014@gmail.com, 
anapaullalimarezende@outlook.com, sarah_cardoso9874@gmail.com, 
francyelleeng@gmail.com, autoeletricareis2009@hotmail.com, laismarques010@gmail.com, 
vilienepsi@hotmail.com, uelton.m@hotmail.com, Valtemir64@hotmail.com, 
bia_bia2008@hotmail.com, 981560852a@hotmail.com, neidilenecarolinamendes@gmail.com, 
katiakd@gmail.com, giovannaxw@hotmail.com, adrianaalmeida.o22@gmail.com, 
keniamarcia2@gmail.com, patricia1405@gmail.com, micaelpimenta2016@gmail.com, 
wericasilva.mastego@hotmail.com, adsonmoreto@hotmail.com, 
neidilenecarolinamendes@hotmail.com, gabriella_castroalves@hotmail.com, 
edenilsongoiano77@gmail.com, nayaramoniq_@hotmail.com, mateusnicolas1992@gmail.com, 
denyw2013@gmail.com, yasmimbatista@icloud.com, wal_dpaulamarques@hotmail.com, 
abigairsilio@gmail.com, indianegarciaborges@gmail.com, clarice.annac19@hotmail.com, 
edualtohorizonte@yahoo.com.br, geovanilima.m@gmail.com, lorrayneribeirog@gmail.com, 
lorrayneribeirog@gmail.com, mayk.farley@hotmail.com, mayk.farley@hotmail.com, 
antoniadasilva@gmail.com, carloswillan89@gmail.com, rourani@gmail.com, 
rourani@gmail.com, fernandoboni81@gmail.com, ruthribeiro2363@gmail.com, 
anapaula.aps826@gmail.com, wandersoncf2017@gmail.com, 
wanderson.fernandes@lundinming.co, marizetefroisah@hotmail.com, 
antonietajc09@gmail.com, valdenicia2009@hotmail.com, franciscaborges@gmail.com, 
luzileneribeiro44767@gmail.com, crisbiu2007@hotmail.com, cristinaellen867@gmail.com, 
moisesdireito@hotmail.com, roubervalcarvalho10@gmail.com, geslene2005@hotmail.com, 
profcida4@gmail.com, prafabianarib11@gmail.com, dhyeilagta@hotmail.com, 
cleunicesbleao@hotmail.com, cuca.altohorizonte@gmail.com, divinamk12@gmail.com, 
laurindacarolina8@gmail.com, leidianecribeiro@hotmail.com, joao.pedroah2000@icloud.com, 
quelinejack@hotmail.com, acassiosamuelrodrigues@gmail.com, cibele_arantes@hotmail.com, 
iuryassessoria@gmail.com, babiborges2001@gmail.com, inaduarte10@gmail.com, 
willianrodrigues200@hotmail.com, rosemeire_vereadora@hotmail.com, 
sandubaslanches30@gmail.com, ercisantiago@gmail.com, jayana_elias@hotmail.com, 
soniaprimopdef@gmail.com, deboracintia12345@gmail.com, nandacampos1@hotmail.com, 
amaralwelliton136@gmail.com, eliezerpgtu@gmail.com, ivonete_.carvalho@hotmail.com, 
ronaldsilvafrois@email.com, moisesbike2017@gmail.com, marcelopirescoelho@yahoo.com.br, 
graciely_mm@hotmail.com, crisma200710@gmail.com, sonia_artiaga.primavera@hotmail.com, 
ninjaproxy@gmail.com, lifacundo@hotmail.com, ercisantiago@gmail.com, 
edivan.iva@outlook.com, allan.akb@hotmail.com, pabloleandro781@gmail.com, 
inocenciox@hotmail.com, victorpfa@hotmail.com, viniciofacundoaraujo@hotmail.com, 
ivaneteamorim107@gmail.com, pedrobatistafilho@hotmail.com, abiliofranco123@gmail.com, 
dragloriamaria.lopes@gmail.com, leticixif@gmail.com, neildoadmpublicoadv@gmail.com, 
flaviane-gatinha@hotmail.com, camila_matias.lima@hotmail.com,  
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ANEXO IV - RESPOSTAS ABERTAS 
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Questão 9: O que você gostaria que se localizasse próximo à sua residência? 

 Respondentes 

Supermercado 147 

Sem edifícios 145 

Somente casas residências 145 

Cinemas e bares 140 

Atividades Rurais - Chácaras/Fazenda 136 

Indústrias de pequeno porte - até 10 funcionários 131 

Comércios de pequeno porte 108 

Praça ou parque de recreação 105 

Quadra poliesportiva 105 

Clínicas e laboratórios 75 

Postos de saúde 75 

Carro Próprio 64 

Escolas e creches 54 

Praticar esportes 51 

Posto policial 47 

Viajar 36 

Atendimento a veículos (oficinas mecânicas e postos de gasolina) 31 

Atividades Culturais em Alto Horizonte 25 

Motocicleta 25 

Bicicleta 23 

Locais religiosos 23 

Transporte público 18 

Casas residenciais e edifícios 17 

Carona 11 

Ônibus 8 

Asfalto 1 

Banco do Brasil 1 

Está precisando de fábricas pra Gerar mais empregos 1 

Graça a Deus estou próxima de tudo 1 

Mais assistência e apoio ao pequeno produtor rural 1 

Nada 1 

Passeio em praças e visitas à parentes 1 

Posto de Gasolina. 1 

Queria morar mais perto de Alto Horizonte 1 

Trabalha tanto e tem pouca valorização. 1 

  

 

  



42 
 

 

 

Questão 10: O que você MAIS gosta em Alto Horizonte? 

Comentários Respondentes 

Tranquilidade da cidade. 30 

Segurança 10 

Qualidade de vida 8 

Saúde municipal 8 

Praças e parques 7 

Clube Recreativo  6 

Oportunidade de emprego  5 

Tudo 5 

Calmaria 4 

Festas, do povo da cidade. 4 

Infraestrutura  4 

Educação 3 

Cidade  2 

Igreja 2 

Liberdade  2 

Limpeza da cidade 2 

Organização  2 

Paz 2 

Administração da cidade 1 

Acolhimento das pessoas 1 

Agilidade no atendimento de saúde local. 1 

Alta economia instalada! 1 

Alto horizonte conta com uma boa administração ,município muito bem cuidado tá 
de parabéns. 

1 

Amo minha cidade. 1 

Apesar de ser uma cidade pequena tem de exemplo variedades de empregos, 
Amo tudo em Alto Horizonte  

1 

Aqui tudo e bem planejado eu amo minha cidade 1 

Ar de cidade pequena sem violência e roubo, uma cidade tranquila e pacata. Mas 
gosto também da gestão vigente que se empenha em manter a cidade sempre 
muito acolhedora. 

1 

As praças, Um lugar sossegado 1 

Beleza da cidade de interior, tranquilidade e Segurança. 1 

Calma da cidade  1 

Cidade que eu nasci 1 

Cmeis 1 

Disponibilidade de saúde para todos, além dos inúmeros benefícios e uma boa 
educação. Também a calma e a segurança.  

1 

Econômica  1 

Educação, Atividades culturais e lazer e segurança . 1 

Empresa por perto 1 

Espaços de lazer  1 

Estrutura educacional  1 

Facilidade de locomoção. 1 

Gosto da cidade 1 

Gosto da cidade arborizada bem iluminada e limpa  1 

Gosto da tranquilidade da cidade. 1 

Gosto de tudo, sou suspeita pra falar, mas a tranquilidade, a paz e a forma q 
nossa cidade é administrada. 

1 

Há tranquilidade que a cidade oferece !! 1 

Harmonia do povo. 1 

Humildade e o carisma das pessoas  1 

Igreja que participo, não tem lazer adequado com ambiente familiar pra poder ir. 1 
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Incentivo ao estudo 1 

Infraestrutura e a população 1 

Ir às missas  1 

Lazer  1 

Limpeza. saúde ,educação 1 

Lugar calmo que é 1 

Lugar sem violência, e da saúde 1 

Minha cidade Natal , lugar tranquilo  1 

Minha moradia 1 

Mobilidade Urbana 1 

Morar numa cidade tranquila, segura e com uma estrutura de cidade grande. 1 

Muitas coisas... 1 

Muito boa nossa cidade, mas a falta de emprego está grande.  1 

Muito organizada uma cidade que dá gosto de morar  1 

O que falta são profissionais de saúde capacitados, pois equipamento e estrutura 
tem para um bom atendimento! 

1 

Oferta de empregos que demais cidades na região não tem. 1 

Organização, ruas limpas, cidade sempre com aspecto de novo, as escolas, 
Cmeis, saúde também muito boa, segurança da cidade com câmeras, da 
administração, resumindo Alto Horizonte está de parabéns. 

1 

Pecuárias 1 

Pessoas 1 

Por ser uma cidade calma 1 

Possibilidade de cursos gratuitos, a saúde e o lazer 1 

Povo da cidade 1 

Qualidade educação e a saúde  1 

Relevo, o clima, a qualidade do solo e a gentileza dos altohorizontinos. 1 

Simplicidade da Cidade! 1 

Sossego e tranquilidade 1 

Todo mundo é amigo de todos. 1 

Tranquilidade, segurança para criar os filhos, além de ser o lugar de oportunidade 
de trabalho. 

1 

Tudo um pouco. A cidade em si é muito boa. 1 

Tudo, mas falta segurança para nossa zona rural 1 

Tudo, o viver em Alto Horizonte não tem explicação graças a Deus e uma cidade 
muito acolhedora. 

1 

Uma cidade muita boa e que atende de tudo um pouco.  1 

Uma cidade muito tranquila, mas precisa melhorar muitas coisas.  1 

Não Respondeu 165 
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Questão 11: Na sua opinião, quais são as principais potencialidades ou oportunidades de 

desenvolvimento econômico e trabalho de Alto Horizonte? 

Comentários Respondentes 

Mineração 28 

Agronegócio 6 

Mineração, comércio e prefeitura  6 

Empresas 5 

Indústrias para gerar empregos  4 

Comércio  3 

A arrecadação de forma correta 1 

Aberturas de novos comércios . 1 

Abrir mas empresas na cidade porque a mineração e muito difícil pra entrar se 
não tiver indicação a chance e mínima  

1 

Acho que investindo no comércio local, para criação de novos empregos. 1 

Agricultura e a pecuária  1 

Aqui já deveria ter outras empresas além dessa mineração, 1 

Aqui no momento só a mineração. Mas eu como mulher acredito que seria muito 
bom para o futuro trazer indústrias onde se possa gerar emprego para nós 
mulheres!!!! 

1 

Aqui tem condições para crescer na produção de leite 1 

Aqui temos potencial para grandes indústrias e grandes empresas  1 

Atividades voltadas à agroindústria  1 

Atualmente a exploração de minério. Futuramente o turismo, indústrias de 
pequeno porte para garantir a sustentabilidade do município. 

1 

Bem-estar da população, a qualidade de vida. 1 

Bom 1 

Cidade tem estrutura para receber grandes indústrias, temos uma boa 
localização, terras planas e riquezas naturais. 

1 

Comércio, pequenas indústrias e agropecuária.  1 

Confecção, comércio de alimentos etc. 1 

Creio na área de agricultura e poderiam investir em indústrias  1 

Crescimento  1 

Dar oportunidade as micro empresas 1 

desenvolvimento rural e talvez industrial. O comercio da cidade é muito fraco 1 

Deveria ter mais empresas privadas para proporcionar mais oportunidades de 
emprego. 

1 

Deveria ter uma fábrica  pra gerar emprego pra mais pessoas de nossa cidade   1 

Distrito Agroindustrial, com industrias como: Fabricação de sabões, detergentes, 
desinfetantes, frigorífico, laticínios e dentre várias outras.  

1 

em indústria  1 

Empreendedorismo em comércio local  1 

Empregos as famílias  1 

Empresa pós mineração 1 

Empresas privadas que prestam serviços na comunidade. 1 

Esporte, Turismo e indústria. 1 

Estabelecimento comerciais, expansão da cidade  1 

Estimular os pequenos produtores aumentar suas produções! Pensar pequeno 
investindo somente na feirinha só vai resolver a curto prazo! Saúde atrai muitos 
profissionais, falta capacitação para eles!  

1 

Falta empresas para gerar mais empregos 1 

Falta empresas para mais oportunidades de emprego 1 

Falta mais oportunidades de emprego 1 

Falta oportunidades 1 

Gastronomia. 1 
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Governo municipal precisa criar soluções e alternativas criativas para formar mão 
de obra na cidade, levando em consideração que existe aqui uma empresa 
multinacional de grande porte. Precisa também de soluções criativas para 
geração de emprego, parcerias para atração de empresas de pequeno e grande 
porte.  

1 

Hoje somente a empresa maraca. 1 

importante para nossa cidade 1 

Incentivo aos estudos, que a prefeitura da e a mineradora 1 

Industria de laticínios  1 

Indústria de pequeno e médio porte - prestadora de serviços  1 

Indústria de pequeno porte  1 

Industria e faculdade 1 

Industrias para produção agro 1 

investimento em pessoal próprio 1 

investimento na população em agricultura familiar  1 

Investimento nós agricultores 1 

Investir na Agricultura 1 

Mais emprego  1 

Mais empresas 1 

Melhoramento do nosso rebanho leiteiro 1 

Mercado local, quanto mais for valorizado o mercado local com qualidade no 
serviço e atendimento, mais tende a melhorar! 

1 

Mineração e agricultura 1 

Mineração é o maior vínculo de empregos em Alto Horizonte, ajuda várias 
pessoas que precisam uma ótima cidade para se morar!  

1 

Mineração já é o maior setor de gerador econômico do município, porém deve-se 
investir na produção e distribuição de gênero alimentício, abate de animais 
(frigoríficos) e fabricação de artigos de vestuários! 

1 

Mineração ou a prefeitura pois, são as principais fontes de trabalho. 1 

Mineração, Agricultura, pecuarista. 1 

Mineração, agropecuária e prefeitura 1 

Mineração, comércio e agropecuária 1 

Mineração, poderia ser diferente  1 

Mineração, prefeitura 1 

Mineração, supermercados e lanchonetes  1 

Minério, Turismo Rural, Pecuária.  1 

Muito bom  1 

Muito pouca 1 

Muito promissor. 1 

Não acho muito bom não 1 

Não existe oportunidade concreta pra o desenvolvimento econômico, se a mina 
acabar acabou alto Horizonte 

1 

Nossa cidade precisa de investimentos em outras áreas como: comércio, 
indústrias e laboratoriais. 

1 

Olha no meu ponto de vista, ainda continua sendo a mineração e a prefeitura por 
ter grande potencial para andar o comercio local. 

1 

Órgãos público 1 

Para o desenvolvimento econômico seria de ter uma indústria para gerar renda 
própria 

1 

Parar de dar as coisas para aqueles que já tem, e fazer pesquisa e vê quem 
realmente precisa. Os cursos gratuitos são muito bom. 

1 

Pecuária 1 

Pequenas indústrias 1 

Planejamento urbano, e a Urbanização e a principal potencialidade a ser 
estudada.  

1 



46 
 

 

 

Porque não trazem um frigorífico para Alto Horizonte ? Não seria mais um 
investimento de emprego para a comunidade ? 

1 

Precisamos de mercados, bares ou alguma indústria para termos mais 
oportunidades de empregos.  

1 

Prefeitura é mineradora  1 

Prefeitura Municipal, mineração, Saúde, educação. 1 

Queria q abrisse mas empresas aqui  1 

São muitas . Mais alto Horizonte deveria ter uma indústria sem ser a maracá. 1 

São muitas, desde que sejam oferecidas oportunidades de empresas de Grande, 
médio e pequeno Porte, fazendo com que o município atraia essas empresas, 
gerando maior renda ao município, e melhor acesso a produtos e oportunidades 
trabalhistas aos menos, e  que façam com que os munícipes da Zona Rural 
produzam a matéria prima da empresa, e os munícipes da Zona Urbana sejam 
agraciados com a oportunidade de emprego, sendo assim, desafogando a 
Prefeitura Municipal onde se encontra hoje, a maioria dos funcionários da cidade. 

1 

Sem a mineração , nenhum ... após 15 anos de renda milionária nossa cidade não 
estar preparada para andar sem a mineração... Administração  tem que buscar 
parceria com Indústrias de verdade para geração de empregos futuros ... A 
mineração um Dia vai acabar e onde vamos trabalhar gestores tem que fazer 
mais e falar menos não ficar só em promessas política... 

1 

Só vejo a mineração. 1 

Solicitar a vinda de pequenas empresas e indústrias para o povo ter outra opção 
de emprego, sem ser a mineradora.  

1 

Somente lugar para pessoas que necessitam de um emprego  1 

Startup, frigorífico, setor das empresas com gestão eficaz   1 

Temos  que aproveitar  mais os recursos da mineração. Dar sustentação para o 
futuro  pós mineração  

1 

Ter empresas a mais, pra ter oportunidade de empregos . 1 

Trazer algum tipo de indústria  1 

Trazer mais oportunidades de trabalho 1 

Não Respondeu/Não sabe 173 
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Questão 12: Fale brevemente sobre o que acha da mineração em Alto Horizonte. 

Comentários Respondentes 

Muito boa  10 

Ótima 10 

Boa 6 

Excelente 3 

Necessária e participativa 2 

Ótima, muito importante para nosso município. 2 

Regular 2 

Em curto prazo boa. Ambientalmente A longo prazo vai ser destrutiva.  1 

A mineração deveria priorizar pessoas  da nossa cidade para trabalhar aqui tem 
muitas pessoas qualificadas  

1 

A mineração é uma grande aliada da cidade, sempre investindo em projetos e 
ajudando a prefeitura, além de empregar muitas pessoas da cidade e de fora.  

1 

A mineração fez com que alto Horizonte existisse dando condições e recursos pra 
se desenvolver 

1 

A mineração foi  bom para a comunidade local muita gente teve a oportunidade 
de se profissionalizar... 

1 

A mineração só trouxe benefícios e cuidados para o município, contribui para o 
crescimento de várias formas pra cidade , está sempre atenta e participando e até 
desenvolvendo coisas muito importantes para o município. 

1 

A mineração tem seus pontos positivos e negativos… 
Positivo: gera bastante emprego para população de Alto  Horizonte . 
Negativo: prejudica bastante a saúde devido à poeira que vem das minas e entro 
outros  

1 

A mineração traz muitas oportunidades para nossa cidade, e com toda certeza ela 
faz uma grande diferença para todos nós e até mesmo para as cidades vizinhas.  

1 

A principal fonte de renda 1 

A razão desta cidade existir vem desta mineradora, inclusive a ganância de 
muitos políticos desta cidade 

1 

Abastecimento para cidade 1 

Abastecimento pra Alto Horizonte 1 

Achamos bastante significativa por gerar empregos e ser forte de renda ao 
município. 

1 

Acho bom , a falta é dar mais oportunidade aos moradores do lugar, investindo 
principalmente aos jovens de 16 anos acima. 

1 

Acho muito bom, ajuda bastante na cidade  1 

acho que é uma cidade rica mais não investe para o desenvolvimento econômico 1 

Acho uma grande oportunidade  para  o município. Ser  alto  sustentável  e uma 
grande  potência do Norte goiano 

1 

Acredito que é uma empresa que trouxe desenvolvimento porém e que não tem 
pontos que não foi negativo. 

1 

Ajuda muito no crescimento da cidade e na economia 1 

Através da mineração tem muitas vagas de serviço para a população, apesar que 
a maioria são de cidades vizinhas  

1 

Boa só tem que dar oportunidade pra empresa local 1 

Boa, financeira e com empregos  1 

Bom! Só faltou dá mais oportunidades de trabalho para as pessoas da nossa 
cidade. 

1 

Bom, mas precisa dar mais oportunidades de emprego para as pessoas do 
Município de Alto Horizonte 

1 

Cidade linda de viver  1 

Cidade maravilhosa  1 

Cidade maravilhosa para viver com a família  1 

Com certeza o que move Alto Horizonte ! 1 

De muitíssima importância para o município  1 

De suma relevância para o desenvolvimento econômico do município! 1 
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Deveria contratar mais pessoas da nossa cidade, temos muitas pessoas 
capacitadas é com bom desempenho profissional.  

1 

Deveria dar mais oportunidades de emprego para aqueles que não tenha 
experiência na carteira de trabalho 

1 

Devido a ela o município tem condições de proporcionar maiores condições em 
diversas áreas do município, como todas as áreas nas enquetes acima 
realizadas.  

1 

E muito boa mas infelizmente pra vc conseguir emprego lá tem q ter 
apadrinhamento político  

1 

E o único recurso de emprego  e economia que a população e a prefeitura tem. 
Tirando a mineração não tem mais nenhuma outra empresa de sustentabilidade.  

1 

E um ponto muito importante na cidade, muita oportunidade de emprego 1 

É um privilégio uma cidade do tamanho de Alto Horizonte ter a possibilidade de 
ter uma multinacional instalada no município, gerando emprego, girando a 
economia, apoiando os governantes em vários aspectos. 

1 

É uma empresa responsável pela grande arrecadação municipal, porém vemos 
que é uma empresa onde seus funcionários/prestadores de serviço não possuem 
em sua grande maioria vínculo com o município, sendo beneficiado apenas pelos 
recursos financeiros diretamente da mineradora. 

1 

E uma fonte de emprego  1 

É uma empresa que tem contribuído com louvor para o crescimento per capta de 
nosso município  

1 

Economicamente falando mudou a vida de muitos municipais e toda cidade . 1 

Ela explora e não dá emprego para as pessoas daqui 1 

Ela que sustenta a cidade 1 

Empresa de grande porte onde hera muitas oportunidades  1 

Essencial  1 

Essencial para o município  1 

Eu não só acho, como acredito que já deu e ainda dará grande frutos para nosso 
município. Uma empresa que se preocupa muito com a comunidade e 
sustentabilidade. 

1 

Excelente, pois ajuda as muitas famílias, inclusive a minha 1 

Excelente. Pois além de dar visibilidade a cidade, proporciona emprego para 
muitas pessoas! 

1 

Fez e faz diferença no desenvolvimento da cidade. 1 

Foi importante para a melhoria de algumas áreas como a saúde  1 

Foi uma grande oportunidade para o crescimento e desenvolvimento do município 1 

Geração de riqueza  1 

Graças a ela, Alto Horizonte melhorou muito. 1 

Grande oportunidade de emprego para os moradores de Alto Horizonte. 1 

Importante para a economia da cidade 1 

Importante para o crescimento da cidade. 1 

Importante para o desenvolvimento da região. 1 

Importantíssima para o desenvolvimento da cidade 1 

Importantíssima. Ela abriu portas e oportunidades de trabalho e renda pra muitas 
famílias.  

1 

Indispensável para a economia 1 

Lugar de grandes oportunidades de empregos e rendas para o município 1 

Maravilha 1 

Muito boa mas e uma pena não dá oportunidade pra moradores daqui entrar nela 
com facilidade só dão oportunidade pra os de fora e quando a gente consegue 
uma entrevista exigem tanta coisa que acabamos não conseguindo a vaga  

1 

Muito boa, empresa que realmente tem um ótimo trabalho em Alto Horizonte e 
trago um grande desenvolvimento na cidade e região.  

1 

Muito boa, sem dúvidas ajudou bastante no desenvolvimento da cidade. 1 

Muito bom da muita pra nossa cidade  1 

Muito bom para o desenvolvimento do Município  1 



49 
 

 

 

Muito bom, gera muito mais empregos . 1 

Muito bom, pois a cidade evolução muito devido a mineradora  1 

Muito bom, pois é uma grande geradora de emprego! 1 

Muito bom, pois gera emprego. O que é ruim é porque as pessoas se aproveitam 
dos valores abusivo nas lojas e mercado por ter uma mineradora aqui. 

1 

Muito bom, só que falta oportunidade de trabalho para as pessoas que residem 
em Alto Horizonte .A mineração precisa investir mais nas pessoas de Alto 
Horizonte dando oportunidade de aprendizado para quem não tem experiência, 
por que muitas pessoas não consegue um emprego por não ter experiência, mais 
se aquela pessoa não tiver uma oportunidade ela nunca conseguirá experiência! 

1 

muito bom, uma potência a ser mais bem aproveitada e mais investida. 1 

Muito bom. Só falta terminar o anel viário. O trânsito de caminhões e a poeira são 
horríveis, principalmente no período seco e de calor. 

1 

Muito importante  1 

Muito importante para o desenvolvimento da cidade 1 

Muito importante pra cidade porque gera empregos  1 

Muito importante pro município  1 

Muito ótima, muito organizada e agrega a alto horizonte muitos meios de 
trabalhos aos moradores da cidade mesmo e regiões! 

1 

O fomento do município depende da mineração então ela é vital para o 
desenvolvimento da cidade 

1 

O retorno que dá e o desenvolvimento que trouxe fala por si só. 1 

Oportunidade de trabalho para o povo. 1 

Ótima fonte de renda ao município 1 

Ótima opção pra trabalho empresa muito boa que disponibiliza vários empregos 
parava população  

1 

Ótima para a cidade, pena q só uma parte da população está sendo favorecida. 1 

Ótima para o desenvolvimento da cidade, porém o município se acomodou a ela. 1 

Ótima, só que não irá durar a vida inteira. Tem que buscar empresa e indústrias 
para no futuro termos sustentabilidade  

1 

Ótimo e o que da renda para a nossa cidade 1 

Ótimo! Trouxe e trará muitos benefícios pra o município.  1 

Ótimo, gera muito emprego...ao mesmo tempo  está acabando com  a natureza  
...que devemos preservar 

1 

Para a nossa cidade é uma boa coisa, pois gera renda ao município, onde esse 
recurso repassado entre Empresa e Município sendo bem aproveitado, gera 
qualidade de vida, atração de outros moradores a cidade, e não fuga de 
moradores como se há nos atuais dias. 

1 

Poderia abrir vagas para menor aprendiz. 1 

Poderiam trazer um lazer para as crianças  1 

Por um lado e bom porque é uma das principais fontes de riqueza da cidade, por 
outro lado e meio arriscado  

1 

Por um lado muito bom pois gera empregos, e melhor sustento as famílias, mais 
por outro lado me preocupa pelo meio ambiente, que por mais segurança exigida 
da empresa, uma mineração sempre traz seus riscos a população.. 

1 

Precisa de dar mais oportunidade a população local. 1 

Principal fonte de recurso e emprego, fundamental para o atual e futuro 
desenvolvimento. 

1 

Suporte de Alto Horizonte 1 

Sustenta a cidade financeiramente. 1 

Traz grandes benefícios a toda comunidade da região econômica e socialmente, 
porém é preciso pensar a longo prazo quando estas atividades forem encerradas. 

1 

Trouxe melhorias para a cidade sem dúvidas, mas também tornou se quase 
impossível morar de aluguel, o preço subiu demais, as pessoas que todas as 
pessoas que vão de mudança para Alto Horizonte é engenheiro da mineração, eu 
adoraria morar em Alto Horizonte, mas como aluguel subiu muito, não consigo. 

1 

Trouxe oportunidades de desenvolvimento para a região. 1 



50 
 

 

 

Uai bom porque sem ela não teríamos renda 1 

Um leque de oportunidades de emprego, porém, finito 1 

Um marco importante ! 1 

Uma excelente empresa 1 

Uma fonte de renda per capita à mais para a cidade. 1 

Uma grande conquista  1 

Uma grande empresa que extraí muita riqueza e o município fica com pouca 
renda e o trabalhador é pouco remunerado em questão salarial. 

1 

Uma grande oportunidade de crescimento profissional para a comunidade, além 
de ser uma das maiores fontes de renda do município.   

1 

Uma grande oportunidade de desenvolvimento tanto profissional de cada 
morador, quanto da cidade em geral. 

1 

Uma grande riqueza esgotável, deve ser aproveitada com sabedoria! Sabedoria é 
a coisa principal! 

1 

Uma oportunidade de empreendimento para moradores do local, devido ao 
número de pessoas que vem a trabalho 

1 

Uma oportunidade para crescer profissionalmente  1 

Uma potencialidade para o crescimento do Município  1 

Única fonte de renda garantida da cidade. 1 

Não Respondeu 164 
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Questão 13: Você gostaria que fosse implantado um parque ou área verde em algum 

espaço ou área do município? 

Comentários Respondentes 

Sim 51 

Não 8 

Não. Já existem 4 

Não ta bom assim  4 

Área Verde  3 

Parque 3 

Área verde mas no centro da cidade  2 

Saúde  2 

Sim no Parque Industrial  2 

Sim, o setor Sul observamos que não possui uma área verde relevante. 2 

Sim. No setor sul  2 

A cidade está bem servida de parques 1 

Acho que já temos o suficiente.  1 

Acho suficiente os que o município já possui 1 

apesar de já ter o semma, acho que áreas verdes nunca são demais, então sim.  1 

Colégio 1 

Com certeza uma área verde onde se possa a família possa ter momentos de 
lazer  

1 

Com certeza, com espaço para caminhada. 1 

Com toda certeza, não só uma área verde, mas um projeto de incentivo ao 
produtor rural em conservar os mananciais do município e as nascentes. 

1 

Com toda certeza. 1 

Creio que o que falta não são parques. Mas sim pequenas fábricas industriais.  1 

Desde que não afete as nascentes e destruir as matas que temos dentro da 
cidade. 

1 

Já temos áreas livres e de preservação suficiente  1 

Já temos o parque da biquinha  1 

Já temos um e muito mal cuidado pela prefeitura, abandonado, lugar onde jovens 
se reúnem para usar drogas 

1 

José Basílio. 1 

Loteamentos, crescer mais a cidade.  1 

Mais emprego 1 

Muito  1 

Na verdade gostaria que fosse melhorado a área verde que temos em Alto 
Horizonte que se chama SEMMA. Para que ela pudesse receber visitas e um 
lugar calmo para fazer um piquenique.  

1 

Não, já temos. Temos  que investir em casas populares para  a nossa  
comunidade  

1 

Não tá bom os que já temos só manter organizado e tá bom  1 

Não, O que temos já está bom 1 

Não, pela quantidade de habitantes já é o suficiente, oq precisa e de mais 
segurança pública nos locais já existentes. 

1 

Não.  
Só deveria cuidar melhor dos que já  tem... 

1 

No extremo do José Basílio ou na entrada da cidade por Campinorte. 1 

Nossas praças tem de tudo mais não a manutenção e cuidado necessário  para 
conservação  

1 

Os dois, já mudariam algumas coisas no lazer de nossa cidade. Principalmente no 
centro da cidade. 

1 

Parque e área verde próximo ao ANEL VIÁRIO que está sendo construído. 1 

Parque próximo ao centro da cidade 1 

Parques e áreas verdes não, Mas casas populares para as pessoas que não tem 
condições de comprar ou fazer sua moradia. 

1 
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Posto Policial 1 

Residencial José Basílio  1 

Segurança 1 

Segurança para nós da Zona Rural 1 

Setor José Basílio  1 

Setor nossa senhora Aparecida 1 

Sim, seria muito importante para nossa cidade! 1 

Sim! Principalmente área de ciclismo e caminhada .  1 

Sim na entrada da cidade 1 

Sim um lago aqui na saída de alto horizonte na saída pra Campinorte e deveria 
também fazer  passarela pra caminhada lá lado do anel viário pois pessoas fazem 
caminhada na Go e é muito perigoso  

1 

Sim! Na antiga Sanefer na saída para Mineração , daria um ótimo espaço pra 
Ciclismo  e Caminhada e também já fazia um Lago artificial .  

1 

Sim! Parque com um lago, e pista de corrida. 1 

Sim, acho que poderiam fazer mas no centro da cidade. 1 

Sim, antiga spam 1 

Sim, área verde natural com trilhas. 1 

Sim, em pelo menos mais duas áreas do município.  1 

Sim, gostaria 1 

Sim, gostaria que fosse criado o projeto cinturão verde onde a prefeitura e a 
secretaria de meio ambiente em parceria  com iniciativa privada É prefeitura 
fazendo a distribuição de mudas nativas para 9s chacareiros e fazendeiros 
circundam a cidade e assim serem.  Plantada formatando um. Filtro, verde pra 
melhorar nossa condição respiratória 

1 

Sim, na Serra do Faina,  poderia criar um local com trilhas e  salto de asa delta na 
Pedra do Urubu. 

1 

Sim, no setor José Basílio, tem uma área na rua 4 que era para ser uma praça, 
mas só serve para juntar entulho e gerar mosquito da dengue. 

1 

Sim, no Setor sul, na Avenida Francisco de Assis,  tem uma área reservada para 
parques e praças, porém estão construindo casas empresas particulares 

1 

Sim, onde eles chamam de Carandiru, teria que ser derrubado, a maioria das 
pessoas que estão lá, tem casas alugada e estão lá porque não paga água e luz,  

1 

Sim, parques, praças, área verde sempre é de grande valia para o município. 1 

Sim, precisamos muito de um lazer para família. 1 

Sim, abaixo do club municipal que aliás dizia que era projeto mas nunca saiu do 
papel. 

1 

Sim. Há um terreno baldio na rua 4 do setor José Basílio, que só serve para juntar 
lixo e rato, deveria ser utilizado como área verde ou praça. 

1 

Sim. No residencial José Basílio. 1 

Sim. No semana. 1 

Sim. Para termos mais opções de lazer com a família. 1 

Sim. Quanto mais melhor, será uma forma de contribuição pro meio ambiente e 
pra nós munícipes. 

1 

Sim. Seria muito importante para a preservação das águas em nosso município 1 

Sim...um lago próximo do clube municipal 1 

Sim. no parque das araras no aterro sanitário. 1 

Só  preservar e organizar o parque da biquinha 1 

UBS 1 

Uma área verde próxima ao colégio municipal 1 

Um parque  1 

Um parque de diversão e caminhada abaixo do Clube Municipal.  1 

Um parque na área verde da SEMMA. 1 

Uma pista pra andar de bicicleta 1 

Uma praça recreativa e inovadora  1 

Não Respondeu 163 
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Questão 14: O que você mais SENTE FALTA em Alto Horizonte? 

Comentários Respondentes 

Lazer 11 

Festas  5 

Cinema 4 

Nada 4 

Bares e restaurantes  2 

Empregos, muitas pessoas precisando 2 

Empresas para gerar empregos 2 

Humildade das pessoas  2 

Lazer para as famílias, principalmente para crianças. 2 

Locais para convivência noturna.  2 

Oportunidade de emprego 2 

Saúde  2 

Acho que deveria ter a unidade do Senac no município para que a população 
tenha mais opções de cursos  

1 

Ações de lazer para família, indústria para gerar empresas, faculdade, etc... 1 

Agora no momento as escolas  1 

Água. 1 

Alguns reconhecimentos nas áreas de formação 1 

Área de lazer 1 

Assistência aos comércios locais, mais fontes de emprego e projeto pós 
mineração (futuro). 

1 

Atendimento bancário de boa qualidade, mais opção de faculdade e mais 
concorrência para alguns comércio, exemplo: oficina, papelaria, clínica veterinária 
etc... 

1 

Atividades culturais e mais investimento na firma só dos jovens para que os 
mesmos tenham mais oportunidades do primeiro emprego  

1 

Atividades de lazer (mesmo antes da pandemia); 
Emprego; 
Instituição de educação. 

1 

Aumentar os mercados, para ter mais variedades nas compras  1 

Bancos  1 

Boa educação. 1 

Boas clinicas para atendimento em especialidades da saúde.  1 

Casa pra eu mora 1 

Casas com preço acessíveis, tipo um projeto minha casa minha vida.  1 

Casas populares  1 

Clínicas particulares 1 

Coisas ser mais baratas, supermercados, lojas, comércios  1 

Com certeza um shopping e um cinema 1 

Comércio  1 

Comércio maiores  1 

Cultura (diversas e variadas) 1 

Custo de vida mais barato 1 

Da nossa cidade antes da mineração. 1 

Desenvolvimento sustentável, de maneira que o município possa ser 
independente pós mineração. 

1 

Diversidade de lojas (móveis, roupas e calçados). 1 

Diversidade na gastronomia e mais opções de lazer e esporte. 1 

Dos eventos culturais da cidade 1 

Em Alto Horizonte os preços de qualquer produto é um absurdo, se houvesse 
uma concorrência ou aumento do comércio seria com certeza um estímulo para 
baixar os preços. 

1 

Empresa, indústria  1 
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Energia solar  1 

Entretenimento 1 

Equiparação de preços no comércio local porque geralmente é mais caro que nas 
cidades vizinhas. 

1 

Escolas e cursos de línguas particulares 1 

Esporte e eventos  1 

Fabricas pra cidade ser auto sustentável. 1 

Faculdade e uma escola de idiomas. 1 

Falta de Hospital 1 

Falta de transporte .para deslocar pra. outras cidades ex.ônibus e ter uma 
rodoviária organizada.. 

1 

Falta de turismo, área de lazer e etc.  1 

Festas, das pessoas que preocupava com cidadão, praticamente de tudo que 
hoje em dia não tem. 

1 

Festas, forró, pecuárias, eventos que a prefeitura oferece para toda população.  1 

Festividade tradicionais 1 

Gastronomia diversificada. 1 

Gente capacitada para trabalhar, já que a prefeitura da tudo.  1 

Gosto como a cidade é  1 

Grandes comércios e mais oportunidades de emprego  1 

Grandes mercados  1 

Hospital de qualidade. 1 

Hospital onde posso realiza parto 1 

Industrias para ter oportunidade de mais emprego. 1 

Laser diferente 1 

Laser para as crianças  1 

Lazer pista de corrida 1 

Lazer, fontes de emprego para comunidade. 1 

Liberdade 1 

Locais de lazer como parques bem legais, cinemas etc...  1 

Locais para Lazer com segurança! 1 

Local para vender o leite e a carne 1 

Lojas  1 

Lugar pra sentar e comer com parquinho 1 

lugares para lazer e cultura 1 

Mais alimentos, como frutas e legumes  com preços baixos  1 

Mais empresas para gerar mais emprego 1 

Mais infraestrutura na cidade com qualidade , Indústria para geração de 
empregos para a comunidade, hoje muitas pessoas são dependentes de serviço 
na prefeitura cargos de confiança do prefeito outras depende de cesta  básica 
isso mostra uma deficiência de empregos no município... Se amanhã a mineração 
parar, Alto Horizonte Go não tem estrutura para andar com as próprias pernas ... 

1 

Mais Mercados 1 

Mais opções de lazer, um lago, anel viário concluído e algo pra sustentabilidade 
futura de nosso município, uma faculdade. 

1 

Mais opções de lazer.  1 

No momento as atividades relacionadas a escola, laser, devido a covid 19 1 

No momento nada que me lembre  1 

O forro dos idosos foi e sempre será lembrado como uma forma de lazer 
marcante em alto Horizonte. O colégio militar também! 

1 

Ofertas mais especializadas no setor alimentício. 1 

Opção de Comércio.  1 

Opções de cultura. 1 

Opções de lazer  1 

Oportunidade de crescimento empresarial 1 
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Oportunidade de trabalhar.  1 

Oportunidade de trabalho, de cursos de faculdade. 1 

Outras indústrias 1 

Outro tipo de trabalho a não ser a mineração e comercio 1 

Pecuária 1 

Pecuária que era a melhor que já vi  1 

Profissionais qualificados em todos os sentidos.  1 

Que a pandemia acabe pra voltar o forró  1 

Rede hoteleira, bar ou lanchonete de qualidade. 1 

Ruas e avenidas bem asfaltadas que tinham quando cheguei aqui há 9 anos 
atrás. 

1 

Sair, ter contado cm as pessoas . 1 

Shopping  1 

Shopping e um bom restaurante  1 

Shopping, Atacadão e uma feira a qual não vende somente coisa rurais, mas que 
fosse variedades  

1 

Shopping, cinema, áreas de lazer, eventos culturais que não sejam relacionados 
somente ao sertanejo 

1 

Sinto falta de ver a cidade crescer como a 12 anos atrás, não se vê casas 
populares sendo construídas 

1 

Supermercado com  preços acessíveis e de qualidade.  1 

Supermercados grandes potencias 1 

Trabalho  1 

Um hospital 1 

Um local digno de sair com a família para lanchar.  1 

Um local para prática de esportes ao ar livre um espaço grande. 1 

Um representante do Povo em cada bairro 1 

Um robusto polo industrial  1 

Um shopping popular  1 

Uma academia de dança., novos Bares e restaurante. 1 

Uma área turística 1 

Uma boa lanchonete (barzinho) com área própria pra dançar 1 

Uma escola com metodologia de referência para o ensino básico, fundamental e 
médio. Os governantes precisam começar a se preocupar com formas de atrair as 
pessoas para morar na cidade. Acredito que a oferta de um ensino de referência 
seja um bom começo. Acho que precisa também de propostas que envolvam os 
adolescentes, nas quais eles se sintam engajados com ações que possam 
promover a eles um futuro melhor, principalmente aqueles que não tem ainda 
perspectiva de uma formação superior. 

1 

Uma faculdade é a GPT nas ruas 1 

Uma faculdade. 1 

Uma praça de alimentação com conforto e bom atendimento  1 

Uma Rede de Esgoto funcional, pois uma cidade pela renda que a nossa tem, 
tendo em comparação municípios vizinhos que tem renda muito menor, já tem 
rede de esgoto pronta, funcional, e ainda por um preço bem menor, que a que se 
encontra inacabada em nosso município. 

1 

Variedade em comércio e cursos de qualificação  1 

Variedades no comércio, academias de ginástica, é opções diversificadas de lazer 1 

Não Respondeu 164 
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Questão 15: O que você MENOS gosta em Alto Horizonte? O que mais te incomoda na 

cidade? 

 

Comentários Respondentes 

Buracos nas ruas  4 

Poeira 3 

Administração 2 

Água  2 

Falta de Agência Bancarias 2 

Falta lazer para comunidade, aqui não um lugar pra ir com a família a noite que 
posso levar minhas crianças.  

2 

Local de lazer 2 

Segurança na zona rural 2 

Som automotivo 2 

Alguns atendimentos nas redes públicas hospitais entre outros  1 

Alugueis caríssimos  1 

Aluguel paga aluguel 1 

Asfalto com tapa-buracos mal feito, ruas com o escoamento de água pluvial 
desfavorecido ou inexistente (empoçamentos), sarjetas feitas de modo errado (até 
pelos moradores da região que se cansam do empoçamento de água), esgoto 
jogado em rede pluvial ou em calçadas que provoca odor forte, políticas que 
privilegiam certas classes onde a legislação não valha para todos. 

1 

Atendimento da saúde, precisa de mais médicos qualificados 1 

Atualmente os buracos e asfalto em condições ruins em diversas ruas e bairros. 1 

Ausência de sustentabilidade pós mineração 1 

Bares! As pessoas não ter respeito para andar na rua 1 

Boteco  1 

Calor 1 

Cidade muito boa, não tenho o que reclamar. 1 

Circulação de veículos pesados da mineração 1 

Como a pobreza é tratada em um município rico com esse, 1 

Construção irregular na cidade e principalmente nas margens da cidade.  1 

Corrupção a falsidades   1 

Crescimento da circulação das drogas  1 

Desigualdade 1 

Esses esgotos não terminados me incomodam bastante. A falta de policiamento, 
deixando menores dirigindo também me deixa insegura ao sair na rua.  

1 

Excesso de funcionários públicos 1 

Falta de acesso a transportes pra vir pra zona rural 1 

Falta de ações para avanço de uma educação mais avançada e de referência. Me 
incomoda o comodismo.  

1 

Falta de casa populares pra acomodar a todos que querem morar aqui. 1 

Falta de ciclovia, aluguel de casas muito alto. 1 

Falta de comprometimento das pessoas que moram aqui para o melhor 
crescimento da cidade. 

1 

Falta de comprometimento do poder publico 1 

Falta de compromisso por falta de alguns funcionários 1 

Falta de conservação das ruas pra ficar em excelente estado  1 

Falta de cursos 1 

Falta de emprego para as pessoas que realmente precisa. Se a pessoa pede um 
emprego é porque realmente ela precisa. Mas não consegui porque só tem 
emprego para os conhecidos. 

1 

Falta de grandes empresas e industrias para ofertar empregos, para a 
comunidade. 

1 
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Falta de iniciativa do comércio local e da população em si de empreender em 
áreas que ainda não existem no mercado do município.  

1 

Falta de opção para nossos jovens. ( ensino superior, ) 1 

Falta de opção para se divertir e uma taxa alta de desemprego  1 

Falta de opções para lazer ou turismo e diversão local  1 

Falta de oportunidade para jovens 1 

Falta de oportunidades é a desigualdade  social.  1 

Falta de policiamento Mais reforçado e mais agilidade deles  1 

Falta de responsabilidade de alguns motoristas 1 

Falta de saneamento básico da rede de esgoto, que ainda está sendo concluída. 1 

Falta de segurança nas escolas, devido a vários acontecimentos, teriam que 
capacitar segurança armada pra atuar nas escolas e CMEIS. 

1 

Falta de um mercado grande porte 1 

Falta de uma ciclovia  1 

Falta empregos  1 

Falta empresas 1 

Falta opção em todas as áreas  1 

Falta saneamento e a água é de baixa qualidade 1 

Fato de ter muito recurso e apresentar pouco diferencial de município de baixa 
arrecadação! 

1 

Fluxo desordenado de carros, caminhões, é ônibus.  1 

Fonte de emprego ser somente a prefeitura 1 

Gasto de tudo, o que incomoda quando vejo alguém estragando um bem público. 1 

Grande fluxo de pessoas que entram e saem da cidade devido a trabalhos 
temporários na mineração.  

1 

Hortifrúti com falta de qualidade e altos preços  1 

Instabilidade no fornecimento de energia elétrica.  1 

Luta para conseguir uma vaga de trabalho num posto ou em qualquer lugar 
público de alto Horizonte 

1 

Marcação pessoal por meios políticos e falta de opções de lazer. 1 

Me incomoda ter que ir a cidade vizinha para resolver problemas bancários. 1 

Menos gosto é a. lei do nepotismo funcionar para alguns é outros não, o que mais 
me 8ncomoda é a Pandemia pois está trouxe consigo a insegurança  

1 

Menos gosto e segurança e fiscalização que é fraca !  1 

Morar de aluguel  1 

Morar em um setor esquecido pelo desenvolvimento, esquecido pela atual ADM  1 

Motos barulhentas  1 

Movimentos das carreiras dentro da cidade.  1 

Muita droga. falta de autoridade policiamento muito pouco. 1 

Muita poeira de carretas 1 

Muito barulho nas madrugadas, motos e carros com som aos extremos. 1 

Muito investimentos em construções que se tornam elefantes brancos.  1 

Nada a dizer. Amo Alto Horizonte 1 

Nada me incomoda e nada que menos gosto. 1 

Não é uma reclamação só minha com certeza, mas o uso desses sopradores para 
a limpeza incômoda. 

1 

Não tem emprego 1 

Não tem nada ao ponto de incomodar 1 

Não tenho muito o que falar, cidade muito boa. A única coisa que me incomoda é 
a falta de agências bancárias. 

1 

Não tenho nada a declarar, essa cidade é muito boa.  1 

Não tenho nada que não goste e sim o que acho que precise ter. 1 

Não ter opções culturais de lazer..., um teatro, cinema, uma biblioteca pública de 
qualidade. 

1 

Não ter uma agência bancária 1 
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No momento da pandemia a cultura e lazer 1 

O que mais incomoda é sempre ter que sair do município pra resolver questões 
fáceis, como por exemplo, um probleminha no banco, ou comprar algo que aqui 
não tenha fornecedor ou até mesmo não querer atender o cliente.  

1 

Obras públicas inacabadas!  1 

Pagar aluguel caro 1 

Perseguição politica 1 

Pessoas maliciosas que só querem lucrar com o dinheiro público. Causando 
assim o retrocesso no desenvolvimento em curto prazo que a cidade poderia 
alcançar. 

1 

Pobreza e a injustiça social. 1 

Podadores de árvores, que não sabem podar de maneira correta, pois o calor 
daqui e insuportável então não deveria deixar as árvores totalmente pelada. Tinha 
que deixar emendar uma a outra é podar como se fosse um paredão quadrado. 

1 

Política  1 

Política. Muitas coisas são postadas nas redes sociais como sendo perfeito a 
gestão municipal sendo que a realidade é completamente diferente. E o pior é que 
quem está de fora acredita cegamente que tudo que é divulgado é verdade e 
acontece ao pé da letra. 

1 

Políticos e o q mais me incomoda e a corrupção  1 

Pouco lugares pra lanchar e ter lazer 1 

Povo da Prefeitura 1 

Pra min tá ótimo, cidade tá de parabéns. 1 

Preço das cestas alimentícia  1 

Preço dos mercados  1 

Preços abusivo dos comerciantes, custo de vida alto  1 

Preços abusivo em tudo, aluguel, supermercado, internet, etc. 1 

Projetos mal executados e obras inacabadas 1 

Própria prefeitura que não se preocupa com o povo mais humilde 1 

Queima de fogos  1 

Questão da quantidade de dinheiro que entra na cidade ,por que a grande quantia 
que entra, nós moradores não estamos vendo aonde está sendo implantada , 

1 

Ruas com buracos devido a má qualidade da massa asfáltica, e o que mais 
incomoda é a corrupção dos agentes públicos que buscam, na maioria,  atender 
somente os interesses pessoais. 

1 

Segurança, falta de oportunidade de serviços e cursos técnicos 1 

Tamanho das ruas 1 

Ter que me deslocar para outros municípios para resolver problemas em banco 1 

Trânsito e segurança  1 

Tudo aqui e caro 1 

Turismo  1 

Uma obra de saneamento básico que começou a mais de 10 Anos e nunca 
terminou já foram milhões gastos e ainda continua gastando até quando ?? Se 
esse dinheiro tivesse sido investido em um hospital de verdade coisa que ainda 
não temos no nosso município,  em parceria com Indústrias de grande porte para 
geração de empregos pós mineração acho que nossa comunidade estaria mais 
satisfeita.  

1 

Valor do aluguel que é absurdo. O que leva várias pessoas procurarem outra 
cidade para morar. 

1 

Não se Aplica 17 

Não Respondeu 172 
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Questão 16: Sua opinião é MUITO IMPORTANTE para o Plano Diretor. Algum comentário 

ou colaboração adicional? 

Comentários Respondentes 

Inauguração do anel viário, ajudaria muito diminuir o tráfego dentro da cidade, 1 
Logística de desenvolvimento da cidade é muito importante e necessita 
planejamento, referente à infraestrutura da cidade mesmo, a localização dos pontos 
comerciais, públicos, lazer e outros, a distribuição planejada gera uma melhor 
mobilidade urbana, a padronização de ruas e avenidas, mais avenidas de pista dupla 
fará que futuramente a cidade tenha está melhor mobilidade urbana.  

1 

Retirada de oficinas do centro da cidade e partes residenciais, pois há um setor 
industrial no município; 
Existência de calçadas acessíveis (rampa de esquina) em todo o município; 
Legislação mais rígida quanto as construções; 
Trabalhar a Lei de Uso e Ocupação do Solo. 

1 

Acho interessante se tivesse uma academia de dança gratuita para população 
Altorizontina. Oportunidade para os jovens aprendiz,  

1 

Acho que projetos como loteamentos, casas, deveriam ser implantados com mais 
agilidade, pois a cidade não tem mais como habitar mais pessoas sem ter casas, e 
espaços pra construção.  A cidade crescendo traria inúmeros benefícios. 

1 

Acredito na capacidade da Gestão atual , então espero dela que se pense no futuro 
de Alto Horizonte quando a mineração fechar as portas e essa linda cidade conseguir 
se manter de pé e acolhedora como sempre. 

1 

Acredito que investir na questão cultural da população seria de grande valia. 1 
Administração voltada para sustentabilidade 1 
Ajudar mais o povo Alto Horizontino. Dá casas para as pessoas que moram em 
casas de aluguel dos locais onde eram alojamento. Trazer Indústrias para Cidade, 
exemplo com um laticínio outro tipo de empresas para que seja gerado empregos 
para as pessoas da cidade local. 

1 

Alto Horizonte necessita de um Complexo Industrial urgente, para atrair empresas, 
gerando emprego e renda! 

1 

Alto Horizonte no caminho certo. 1 
Alto Horizonte tem potencial e receita pra ser uma cidade referência em diversos 
aspectos. Acredito que com uma busca de modelos de sucesso, ações que gerem 
resultados incríveis podem ser implantadas. Importante expandir as ideias, buscar 
referências, estudar e envolver os jovens. Acredito que seja um bom caminho. 

1 

Caminhão da coleta de lixo passar no sábado também. 1 
Caminhão pipa no Parque das Araras 1 
Creio que investir menos em prédios será um pensamento lógico para quando a 
mineração for embora, pois não terá verba para manter todos os edifícios! Construir 
menos e trabalhar mais! 

1 

Criar um local público  para caminhar e tomar um suco  1 
Desenvolver auto sustentável 1 
Deveria priorizar mais casas para as pessoas que realmente não tem pois alto 
horizonte tem muitas famílias que nasceram aqui e até hoje nunca tiveram suas 
casas própria  

1 

Disponibilizar emprego e oportunidade para quem não tem experiência  1 
É uma bela cidade!! Pode ser o cartão postal do estado/país.  1 
Elaborar o plano e colocar em prática. 1 
Em nossa cidade é preciso focar em projetos que de fato beneficiarão a população 
no futuro pós mineração. Projetos que valorizem nossa mão de obra local, que 
possam investir em educação, cultura, turismo e lazer. 

1 

Equipe nota 10. 1 
Espero que seja executado e bem aceito pelos moradores da nossa querida cidade 1 
Esse plano Diretor será o nosso norte onde vamos analisar vários projetos em nossa 
cidade  

1 

Fala para o prefeito trazer empresas e frigorifico 1 
Falta melhorar a conservação asfáltica de vias públicas e a implantação de um lugar 
para a população realizar caminhadas visto que há um grande número de praticantes 
desta atividade. 

1 
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Gestores vamos pensar num futuro melhor para Alto Horizonte,, não pensar só num 
futuro para vocês e seus familiares,, gastar o dinheiro público de forma honesta 
buscar de verdade o crescimento e desenvolvimento do município... hoje Alto 
Horizonte vive só de marketing ,porque a realidade é outra ... 

1 

Incentivar o comércio local 1 
Intensificar mas segurança na zona rural 1 
Interessante seria se tivesse outra fonte de renda, só a mineração é perigoso para 
um futuro próximo. 

1 

investimento casa populares para comunidade. 1 
Investir em sustentabilidade, pois o dia que a  mineradora for embora Alto Horizonte 
ficará apenas um buraco, portanto investir no parque industrial E para isso precisa de 
energia elétrica com quantidade e qualidade.  

1 

Investir mais  em qualificação e capacitação  para  transformar  o amanhã  em um 
grande  futuro  para  nossos  jovens. Não  olharmos para o passado  mais sim no 
grande  futuro  que  teremos  a frente  

1 

Melhoria no atendimento ao público  1 
Minha colaboração é que após o covid, nossa cidade possa crescer mais para o lado 
populacional, a prefeitura ajudando mais ainda as pessoas que moram de aluguel. A 
crise fez muitos pais de famílias tirarem da boca dos filhos para pagar 
compromissos. 

1 

Município poderia ajudar no desenvolvimento dos micro empreendedor 1 
Na minha opinião a cidade precisa pensar no futuro, TODOS, hoje a cultura de 
“trabalhar sempre para a prefeitura atrapalha a criatividade das pessoas, estão 
estagnadas, jovens não investe em estudos, a perspectiva de crescimento e mínima, 
devemos melhorar as políticas públicas de prevenção. Proporcionar oportunidades a 
quem está em vulnerabilidade. 

1 

Não vejo que seja importante para o município o plano diretor.  1 
Ótimo o Plano Diretor! Devemos dar ampla divulgação pra que todos tomam 
conhecimento da realização do mesmo. Envolvendo diretamente a câmara de 
vereadores!  

1 

Parabéns  Essa iniciativa,  estamos sempre pronto para contribuir com o município 1 
peço que olhem pelos jovens, vamos criar situações de primeiro emprego com mais 
facilidade 

1 

Poder público tem que ajudar mais a agricultura familiar, olhar pelos pequenos 
produtores 

1 

Poder público tem que cobrar da mineração pra eles cuidar mais do meio ambiente , 
preservação 

1 

Por que os vereadores eleitos pelo povo não saem agora nas ruas pra saberem o 
anseio da população 

1 

Por ter uma renda muito boa na cidade é de grande valia reformas adequadas nos 
prédios escolares.  

1 

Pra que esse projeto não fique só no papel e pra equipe que encarar esse projeto 
garre com amor. 

1 

Precisa de implantação de mais industrias para geração de empregos !! 1 
Precisamos de oportunidade de trabalho e recreação para crianças em tempo de 
férias  

1 

Prestar atenção mais na comodidade Altorizontina .  1 
Projeto das casinhas seria muito importante para aqueles que pagam aluguel e não 
tem condições financeiras de adquirir uma casa 

1 

Que construa mas casas para a comunidade carente tem muita família q precisa sair 
do aluguel e não tem condições 

1 

Que ele não seja cópia do plano diretor de outros municípios, que  seja elaborado de 
forma corrente com nosso município! 

1 

Que faça com excelência  1 
Que montagem uma indústria para que quando a mineração fosse embora tivesse 
uma renda própria . 

1 

Que o município necessita de  qualidade de vida, de estrutura organizada em 
comércio, e condições tanto para empregadores como para colaboradores  

1 

Que pense mas no povo do que benefício próprios  1 
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Que seja melhor divulgado  os critérios utilizados para seleção dos beneficiários nas 
doações de casas e/ou lotes para pessoas que são do município e  que tenham real 
necessidade. 

1 

Restruturação social. 1 
Segurança para Zona Rural 1 
Seria muito bom se a oportunidade de emprego fosse vista pelo currículo da pessoa 
e da oportunidade pra quem não tem ninguém pra poder ser indicado  

1 

Setor industrial está abandonado. Controle de animais está precisando, muita gente 
criando os bichinhos e não cuida. Mais organização na área da saúde, pessoal está 
perdendo nossos encaminhamentos de consultas e exames. 

1 

Sim, nosso município precisa organizar um espaço adequado para o descarte dos 
resíduos, Aterro controlado, devemos colocar em discussão a elaboração da 
estrutura da cidade para evitar transtornos. 

1 

Sim, o Projeto Cinturão verde  e a sede do í 1 
Sim, tem que ter a participação de todos  1 
Sinalização dos cruzamentos nas ruas e avenidas diminuíram os acidentes de 
trânsito nas vias. 

1 

Tem que trazer uma indústria pra nossa cidade 1 
Tenho a proposta de montagem de um banco de sangue para cidade. E uma melhor 
fiscalização nos órgãos da prefeitura e firmas que prestam serviços pra mesma. 

1 

Ter mais educação com outros 1 
Tinha que ter um planejamento para os adolescentes de 13 a 18 anos ingressar no 
primeiro emprego, algo pra fazer ocupar a mente, pois o mal caminho começa na 
adolescência, e se eles estiverem ocupados não terão tempo pra entrar em coisas 
erradas. 

1 

Torna a cidade auto sustentável para não depender da mineração  1 
Trazer uma faculdade p todos 1 
Uma forma boa pra gerar empregos em alto Horizonte 1 
Uma sociedade justa onde todos tivessem todos os direitos iguais. Um olhar mais 
atento para as pessoas que realmente necessitam de apoio. Oportunidade de 
trabalho para as pessoas que moram na cidade . Temos muitas pessoas que nem 
moram na cidade ou no município e tem vínculo trabalhista com a prefeitura. 
Enquanto quem mora, compra e paga os impostos para o município não consegue 
se quer um trabalho. 

1 

Unidade básica de saúde 1 
Valorizar os moradores de Alto Horizonte, quanto a disponibilidade de vagas nas 
empresas da mineração. 

1 

Vamos trabalhar para que a cidade receba grandes empresas e tenha certeza de 
sustentabilidade  

1 

Vamos valorizar o comercio local, ele é muito forte, só precisa de apoio e confiança. 
Tentar trazer indústria, o restante está de parabéns.  

1 

Não Respondeu 238 

 
 


