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APRESENTAÇÃO
Este volume refere-se ao Produto II do Plano Diretor Democrático/PDD:
MACROZONEAMENTO E PROPOSTAS GERAIS, elaborado pelo GRUPO DE TRABALHO
COMUNITÁRIO/GTC do Município de São Simão - GO, seguindo a orientação metodológica do
Programa Cidade pra Gente, concebido e desenvolvido pela Superintendência de Programas
Urbanos da Secretaria das Cidades do Governo do Estado de Goiás.
O Programa Cidade pra Gente tem como meta principal o fortalecimento da gestão municipal.
Sua metodologia é pautada no envolvimento efetivo e consciente do poder público e sociedade
local possibilitando, assim, maior autonomia na implantação e no cumprimento do Plano Diretor
Democrático pela Administração Municipal.
O Produto II: MACROZONEAMENTO E PROPOSTAS GERAIS representa a 2ª etapa da 2ª
FASE do processo de Elaboração do Plano Diretor Democrático/PDD. Tem por objetivo a
apresentação de propostas para a superação dos problemas urbanos e rurais identificados no
Produto I: Leitura da Realidade Municipal, a partir da pactuação com o poder público e os
diversos segmentos sociais do município.
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Parte I
Problemas e Potencialidades
Problemas e Potencialidades – Área Urbana
Considerações gerais
O município de São Simão possui historicamente um perfil turístico. Todos os
administradores têm ao longo dos anos, consciência desta potencialidade pouco
explorada até aqui em função da pouca qualificação local e da pequena divulgação das
benesses do turismo até alguns anos atrás. Além desta faceta, foi criado em São
Simão o distrito agro industrial com acesso a hidrovia Paranaíba – Tietê – Paraná com
a possibilidade de este vir a se tornar uma ZPE (Zona de Processamento de
Exportação) na década de 1990.

Aliado a este contexto, a criação da sede atual se deu através da instalação da UHE de
São Simão gerando o “Lago Azul” (principal apelo turístico, além das margens dos rios
que banham o município e quedas naturais no rio Claro) o que possibilitou um
povoamento por pessoas de diferentes origens e culturas.

Construção da UHE de São Simão
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O município é cortado pela BR 364, uma das principais vias de escoamento da
produção de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Possui ainda, moradores que
exercem a atividade de garimpo de diamante de forma artesanal, que se bem
direcionada pode a vir a se tornar fonte de turismo cultural.

Área do Garimpo

Os problemas fundiários de maneira geral exercem forte influência sobre a
arrecadação além de provocar entraves por falta de definição sobre o perfil
preponderante de ocupação nos bairros que foram sendo criados. Existem vários
conflitos de uso de solo pela mescla de comércios de médio porte em área residencial e
vice-versa, além do desrespeito ao Código de Obras e Posturas municipal e do Manual
de normas da Vigilância Sanitária.

Serralheria em área residencial

Oficina Mecânica junto às residências
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O investimento em imóveis para locação e hotelaria vem aumentando, ligado
principalmente à expectativa de aumento de demanda neste setor pela presença
iminente de obras de construção de 02 Usinas Hidrelétricas na região (uma no Rio
Claro e outra no Rio Verdinho), indústrias em instalação no município e da Usina de
produção de álcool e açúcar também em implantação.

Construção da UHE Rio Verdinho

Construção da Usina de Álcool

Construção da UHE Foz do Rio Claro

Construção da Cerâmica
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O potencial turístico-hoteleiro se manifesta principalmente na expectativa de
recebimento de turistas ligados a esportes náuticos, pesca esportiva e realização de
eventos artísticos - culturais além da possibilidade de exploração de eco-turismo.

Hotel Mágica Visão

O perfil agropecuário do morador da zona rural foi contemplado com a aquisição de
uma fazenda anexa ao distrito de Itaguaçu onde foi instalada a lavoura comunitária
para atendimento à população carente daquele distrito.

Lavoura Comunitária de Milho

Para execução do PDD, as decisões político-administrativas necessárias á solução
dos problemas levantados são em sua maioria polêmicas, pois colocam em cheque
interesses particulares sobrepujando interesses públicos. Há de se apoiar o gestor que
manifestar vontade política de executar estas ações.

8

Mapa de Problemas e Potencialidades da Área Urbana
EM ANEXO.
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Problemas e Potencialidades – Área Rural
Considerações gerais
O município de São Simão tem área rural pequena em relação aos demais municípios
da região sudoeste de Goiás. No entanto possui opções de crescimento e possibilidade
de diversificação de empreendimentos em consonância com as diretrizes
administrativas do estado de Goiás. Possui área de olericultura (produção de tijolinhos
de barro maciços) onde alguns moradores também realizam artesanato em barro
cozido (potes d’água, figuras animais e humanas). Nesta área é necessário realizar um
estudo da viabilidade de fomento à aqüicultura na lagoa formada pela retirada da
argila ao longo dos anos.

Olaria do Alecrim

Na região, possui uma área definida como Distrito Agroindustrial voltada para
indústrias de médio e grande porte com predominância de projetos ligados a grãos,
produção de açúcar e bio-díesel, mineração e escoamento de outros produtos.

10

Distrito Agro-industrial

A expectativa de crescimento rápido da população e de instalação de novas empresas
nos municípios normalmente gera preocupação quanto ao abastecimento de água,
porém, em São Simão existe, além do manancial dos lençóis freáticos suficientes para
uma população de pelo menos 40.000 habitantes, uma micro bacia formada por
Córregos próximos ao perímetro urbano que possui volume suficiente de água para
garantir uma eventual necessidade de expansão do sistema nos próximos 30 anos.

Hidrografia Parcial do Município
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Encontra se em instalação uma usina de produção de álcool com possibilidade de
escoamento pela hidrovia Paranaíba – Paraná – Tietê.

Construção da Energética de São Simão

O perfil agropecuário do morador da zona rural foi contemplado com a aquisição de
uma fazenda anexa ao distrito de Itaguaçu, onde foi instalada a lavoura comunitária
para atendimento à população carente daquele distrito.

Lavoura Comunitária
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Grande parte da área rural do município está voltada para a produção de gado bovino
tipo corte, mas com possibilidade de mudança para agricultura com lavouras de cana
de açúcar e/ou oleaginosas em parceria com as indústrias já instaladas ou em
instalação no município.

Produção Pecuária

Existem problemas de ordem ambiental pelo desrespeito às áreas de preservação
permanente ao longo das margens dos rios e lago da UHE que precisam ser sanados
para um melhor aproveitamento das potencialidades turísticas do município.

Margem do Lago da UHE sem APP

Margem do Rio Paranaíba sem APP
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Além disto, a fazenda do município e a área pertinente ao Perímetro Urbano, têm
problemas de ocupação irregular que precisam ser sanados judicialmente.

Ocupação irregular no Perímetro Urbano

Ocupação irreg. na Lavoura Comunit. Itaguaçu
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Mapa dos Problemas e Potencialidades da Área Rural
Em anexo.
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Parte II
Perímetro Urbano
Perímetro Urbano – situação atual
Considerações gerais
O Perímetro Urbano vigente
e Nº. 26 (09/08/1974), e
inundada com a criação da
crescimento populacional e
km².

data de 25/02/1975 através das Leis Nº. 25 (22/05/1974)
foi criado para receber os habitantes da cidade que foi
UHE (Usina Hidrelétrica de São Simão), com previsão de
potencial de absorção do mesmo. Possui área de 8,405
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Mapa do Perímetro Urbano Vigente
Em anexo
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Com o passar dos anos e a perspectiva do aumento rápido da população são
simonense, foram adquiridas glebas de terra originalmente destinadas à expansão
urbana e início do projeto turístico para o Município. Como praticamente todos os lotes
da cidade nova foram objetos de doação, a regularização fundiária, com o passar dos
anos, tornaram-se um problema, com a venda de imóveis tendo como documentação
somente os termos de doação. Aliados a este processo, os casos de ocupação irregular
de áreas públicas tornaram a regularização fundiária, a infra-estrutura e o saneamento
básico, graves problemas.

Grave Problema de saneamento Básico

Ocupação Irregular de Área Pública
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Lei do Perímetro Urbano Vigente
Em anexo.
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Perímetro Urbano – situação proposta
Mapa do Perímetro Urbano proposto
Em anexo
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Foto do Perímetro Urbano Proposto

Justificativa
Para o novo perímetro urbano do município de São Simão estar adequado à realidade
atual, não foi subtraída nenhuma área. Apenas incorporados:
a)Os bairros Jardim Liberdade I e Jardim Liberdade II;

Jardim liberdade II
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Foto do jardim liberdade I

b)Área que envolve o aeroporto municipal;

Aeroporto Municipal
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c)Área que envolve as fazendas laterais ao aeroporto,sendo que uma delas foi
desapropriada para construção do distrito industrial municipal de aproximadamente
26,13 hectares e o restante destinado a expansão urbana comercial e industrias de
pequeno porte;

Áreas incorporadas ao Perímetro Urbano Proposto

d)Área paralela aos bairros jardim liberdade I e II definida no parcelamento como vila
Colombo,hoje totalmente desocupada;

Vila Colombo- foto
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e)Área paralela à avenida que dá acesso ao Jardim Lago Azul definida como Lavoura
Comunitária de aproximadamente123ha.;

Área de lavoura comunitária

f)Área de expansão urbana para fins turísticos paralela as margens do lago com
extensão de 400 metros;

Área de Expansão Urbana para Fins Turísticos
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g)Área do garimpo próxima a desembocadura do córrego Colombo;

Córrego Colombo

h)Área de preservação permanente de 28,67 há.

Córrego Colombo sem APP
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O numero de lotes vagos na área urbana do município é de 2038. Subtraindo-se da
demanda por moradia (737 lotes), o número de lotes vagos disponíveis (1301 lotes)
para ocupação, comporta uma possível expansão urbana de acordo com estimativa do
IBGE para os próximos 10 anos. Além das situações citadas anteriormente, foi
considerada a relo cação das famílias que estão em área de risco (APP’s e ocupação
irregular) no contexto da demanda por habitação.
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Mapa Comparativo – situação vigente / situação proposta
Em anexo
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Perímetro Urbano-Descontínuo
Perímetro Urbano Descontínuo – situação atual
Considerações gerais
O Perímetro Urbano vigente do distrito de itaguaçu está de acordo com o projeto de lei
nº. 172/88 de 02 de maio de 1988, sendo que metade da área do perímetro veio por
doação do fazendeiro Sr. Emerenciano de Oliveira Gouveia e a outra metade por
doação do fundador do distrito, Sr. José Macedo de Lacerda.Com área de 1,314 km²,
definido de modo que a GO 164 cortou o distrito ao meio.
O único bairro criado desde então foi denominado de Santa Maria e apelidado de
“Mangaia” de acordo com antiga moradora do local do novo bairro. Este motivo por si
só já e suficiente para justificar a proposição de novo perímetro.
Além desta justificativa, existem hoje outras situações a serem consideradas, tais
como; a) incorporação de novas áreas pertinentes à preservação ambiental, b)
regulamentar a distribuição de novos investimentos no setor imobiliário, c) orientar a
disposição do crescimento populacional com a chegada de grandes empresas na região
que iniciaram uma forte migração para aquele distrito.

Foto do alojamento da Usina do Rio Verdinho
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Lei do Perímetro Urbano Descontínuo Vigente
Em anexo.
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Mapa do Perímetro Urbano Descontínuo Vigente
Em anexo.
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Perímetro Urbano Descontínuo – situação proposta
Justificativa
Para o traçado do novo perímetro de Itaguaçu,adequado à realidade atual,não foi
subtraída nenhuma área; apenas incorporada a região do bairro Santa Maria(Mangaia)
cuja ocupação se deu no ano de 1998 através da construção de casas populares.

Mangaia(casas populares)

Também foi incorporada a região onde estão as ilhas com potencial de
expansão do setor hoteleiro e parques aquáticos e também a área de
preservação permanente.

Ilhas de Itaguaçu
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Não houve necessidade de se acrescentar mais áreas, já que o nº. de lotes
vagos (462) subtraindo-se da demanda por habitação (50 lotes) ainda
teremos (412) vagos, disponíveis para ocupação o que comporta uma possível
expansão urbana de acordo com a estimativa do IBGE para os próximos dez
anos. Nesta estimativa, mesmo que o distrito tenha um crescimento muito
rápido em virtude da instalação de novas empresas na região, haverá espaço
disponível para absorvê-lo. Além das situações citadas anteriormente, foi
considerada a relo cação das famílias que estão em área de risco (APP’s) no
contexto da demanda por habitação.
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Mapa do Perímetro Urbano Descontínuo proposto
Em anexo.
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Mapa Comparativo – situação atual / situação proposta do
perímetro Urbano Descontínuo.
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Parte III
Temas Prioritários
Temas Prioritários – Área Urbana
Considerações gerais
Os temas prioritários para a Área Urbana são os seguinte, listados em ordem
decrescente: Infra-estrutura / Saneamento Básico; Serviços Sociais e Mobilidade.
O parecer do GTC São Simão deriva do consenso que o desenvolvimento de uma
população não coaduna com ausência ou mesmo deficiência dos sistemas de
tratamento e distribuição de água e dos sistemas de captação e tratamento de esgoto.
Se a oferta destes serviços deve ser tarifada ou não, compete ao Poder Legislativo e
Executivo a decisão. O que não se pode permitir é que a gratuidade do serviço sirva de
motivo para a não execução de obras garantidas à população constitucionalmente.
Em relação aos Serviços Sociais, a presença de gestores e de serviços específicos deve
ser distribuída de maneira equânime, ou seja, de acordo com as necessidades
específicas de cada Região.
A Mobilidade, neste processo de abertura de novas áreas, deve estar presente em
todas as novas obras públicas ou privadas e paulatinamente, nas antigas obras, para
que a cobrança aos empreendimentos privados seja executada sem restrições ou
compensações identificáveis nas obras públicas.

Cavalete sem Medidor

Lagoa de Decantação
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Quadro I – Área Urbana

QUADRO 1 – SÍNTESE DOS TEMAS PRIORITÁRIOS
TEMA

REGIÃO I
Centro /
Cemig

Moradia /
Habitação

Infra-estrutura /
Saneamento
Ambiental
Básico

Mobilidade

Serviços Sociais

Desenvolvimento
Econômico

Patrimônio
Cultural

Patrimônio
Ambiental

Estrutura
Institucional,
Planejamento e
Gestão










REGIÃO II
Jard.Lib.I /
Setor
Aeroporto
MutirãoI e
II

REGIÃO III



















Bairro
Popular

REGIÃO IV
Setor
Comercial
Sul Jd. Lib.II
e Sol
Nascente

REGIÃO V

REGIÃO VI

Setor Vila
Bela

Jd. Lago
Azul




























Região VII
Distrito de
Itaguaçu










* Grau de importância de cada tema para cada região

 Pouco Importante

 Razoavelmente Importante

 Muito Importante
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Considerações gerais:

-(a) Moradia/Habitação
1) Região IV (Setores Comercial Sul, Jardim Liberdade II e Sol Nascente) – Grande
parte dessa Região não consta no perímetro urbano vigente,quando da criação da
cidade nova de São Simão, sendo que ainda hoje os bairros Comercial Sul e Sol
Nascente têm baixo percentual de ocupação. Apesar de o Comercial Sul ter sido
criado originalmente com perfil para abrigar empresas de pequeno e médio porte,
houve ocupação com residências que são hoje em maior número que os
estabelecimentos comerciais. Conta com vários lotes vagos destinados a
investimentos públicos no Programa Municipal de Habitação, o que significa que
apresenta perfil misto atualmente.

Residência do S. Comercial Sul

Residência do Jardim Liberdade II

2) Região V (Setor Vila Bela) – Apesar do registro desse loteamento datar de 1970 e
de ter sua ocupação iniciada em 1975, o bairro ainda possui 15% de seus lotes
vagos. Por se tratar de área antiga, deve ser considerada como área prioritária para
investimentos públicos ou privada no setor habitacional.
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Lotes Vagos no Setor Vila Bela

3) Região VII (Distrito de Itaguaçu) – Existem 462 lotes vagos com potencial de
investimento por parte do gestor municipal, com programas que incentivam a
Ocupação por moradias e comércios para seu desenvolvimento sustentável.

Lotes Vagos em Itaguaçu

Lotes Vagos em Itaguaçu
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- (b)Infra-estrutura/ Saneamento Ambiental Básico:
1) Região I (Centro e CEMIG) – O bairro CEMIG apresenta grandes problemas de

infra-estrutura, tais como: rede de esgoto antiga e conjugada a cada duas casas,
com risco de entupimento, além de asfalto danificado em várias ruas, o que justifica
a priorização de investimentos públicos nesse Setor.

Asfalto Danificado - Vila Cemig

Sistema de Esgoto Conjugado- Cemig

Sistema de Distribuição de Água Conjugado
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2) Região IV (Setores Comercial Sul, Jardim Liberdade II e Sol Nascente) – No

Comercial Sul não existe rede de esgoto, asfalto e rede pluvial. No Jd. Liberdade II
não existe malha asfáltica e rede pluvial; embora o sistema de esgoto esteja em
implantação, alguns moradores insistem em utilizar as fossas negras. No setor
Liberdade I o sistema de captação de esgoto esta em implantação, assim como o
asfaltamento de parte deste bairro. No Sol Nascente, não existe malha asfáltica e
rede pluvial, e o sistema de captação de esgoto está em andamento. Em toda
região, não existe tratamento de água.

Construção de sistema de Captação de Esgoto

3) Região V (Vila Bela) – Esta região apresenta áreas em que não existe rede de

esgoto, além de não existir tratamento do mesmo. Possui ainda algumas ruas sem
asfalto e ausência de rede pluvial, além de não existir água tratada. Apresenta 90%
de ausência de calçadas, o que justifica a priorização de investimentos públicos.

Rua sem asfalto e calçada-Vila Bela
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4) Região VI (Jardim Lago Azul) – Possui apenas 5% de suas ruas asfaltadas e rede

de energia sem iluminação. Não possui redes de água e esgoto em 95% de sua
área.

Foto do Jardim Lago Azul

Há ainda conflitos com a área urbana devido à presença de animais de grande
porte (gado e cavalo). Não existe sequer indicação das áreas destinadas às vias
públicas nem água tratada, o que justifica a priorização de investimentos públicos nesta
região.

Animais de grande porte na área urbana - Jardim lago Azul
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5) Região VII (Distrito de Itaguaçu) – Não existe rede de captação de esgoto em

todo o Distrito, sendo utilizadas fossas negras, e em menor número, fossas
sépticas. Não existe rede pluvial, nem tratamento da água distribuída. A malha
asfáltica está danificada em sua maioria, havendo algumas ruas sem asfalto no
Centro e a totalidade no bairro Santa Maria.

Rua com asfalto danificado

Rua sem asfalto

Fossa negra
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-( c ) Mobilidade:
Regiões I, II, III, IV e VII – Neste tema, os problemas são comuns a quase todas as
regiões, com exceção da região VI. Apresenta ausência de calçadas, de rampas de
acesso aos portadores de deficiências locomotoras e de sinalizações de trânsito, o que
justifica a priorização de investimentos públicos e privados nessas regiões.

Bar com varanda invadindo a rua

Ruas sem calçadas

-( d )Serviços Sociais:
1) Regiões II, IV e V – Os problemas são comuns a esses setores: não existem

escolas; faltam unidades de PSF, pois a população reclama das distâncias dessas
Unidades de Saúde; carência de incentivos para a prática de esportes em todas as
suas modalidades. Tais questões justificam a priorização de investimentos públicos
e privados nessas regiões.
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2) Região VII (Distrito de Itaguaçu) – Ausência de instituições de curso superior e

cursos técnicos profissionalizantes; Estrutura e mobiliário deficientes na área da
saúde, além de não contar com apoio para procedimentos mais complexos que ali
poderiam ser realizados evitando o deslocamento da população ate à sede do
município; faltam incentivos para a prática de esportes variados; Patrulhamento
policial deficitário. Tais questões justificam a priorização de investimentos públicos e
privados nessas regiões.

Sub-Prefeitura de Itaguaçu

Esc. Est. Pres. Castelo Branco

PSF de Itaguaçu

Escola Mul. Antônio Eustáquio
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- ( e )Desenvolvimento Econômico:
Regiões IV, V e VII – Nessas regiões, os serviços e comércios são deficientes,
necessitando de investimentos públicos e privados, com incentivo para seu
desenvolvimento sustentável, o que esta sendo realizado pela administração atual
com o programa “Minha Moradia” e pela execução de asfaltamento e obras de
saneamento básico (rede coletora de esgoto) em algumas destas regiões.

Casas do Programa Minha Moradia

Construção da Rede de Esgoto

-( f ) Patrimônio Cultural:
Região I (Centro e CEMIG) - Nesta região encontra-se em fase de implantação o
Museu Histórico de São Simão que abrigará o acervo pertinente à cultura dos
colonizadores do nosso município.

(Há (ainda o Centro Cultural que desenvolve atividades múltiplas tais como: a) atividades
cênicas infanto-juvenis b)aulas de artesanato diversificadas(tricô, crochê, artesanato em
bambus) c)suporte à ensaios e treinamento de vários grupos de dança d)sede da Banda
Municipal e)apresentações culturais.
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Centro Cultural

Atividades culturais

Nesta região encontra-se também a Biblioteca Municipal “Julio Bernardes” que abriga o
Centro de Interação Digital à comunidade carente (Telecentro).

Biblioteca Municipal
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-( G )Patrimônio Ambiental:
Regiões I, II e VII - Na região I, existe a necessidade imediata de conservação das
áreas de mata virgem que ainda se encontram inalteradas. O imediatismo desta ação se
justifica pelas atitudes predatórias que estas áreas vêm sofrendo, seja pela retirada ilegal
de madeiras nobres ou pela criação de animais de grande porte irregularmente. Na região
II, encontramos problemas que exigem atenção imediata tais como a recuperação do
Córrego Colombo, coibição de descarte de animais naquele local, além de problemas
pertinentes a outras regiões que são: a)desperdício de água potável decorrente da não
tarifação b)arborização deficitária em qualidade e quantidade.Na região VII existe a
preocupação de recuperação das APP’s e a necessidade de conscientização da
população sobre os benefícios que esta conservação pode trazer ao Distrito através do
Turismo.O planejamento da arborização nesta região merece atenção especial dado
justamente á este perfil turístico.

Área de degradação do Córrego Colombo
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-(h ) Estrutura Institucional, Planejamento e Gestão:
Regiões I, II, II, IV, V, VI e VII – Neste tema, todas as regiões necessitam da tomada de
decisão do gestor municipal, para que sejam estabelecidas prioridades de
investimentos públicos, a curtos e médios prazos, assim Além da participação do
Conselho da cidade para conferir a operacionalidade, as atividades de planejamento e
gestão das políticas urbanas, com participação popular direta ou através de seus
representantes na Câmara de Vereadores.

Prefeito de São Simão, Secretários Municipais, Vereadores e Lideranças debatendo o Plano
Diretor.
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Mapa da Regionalização – Área Urbana
Em anexo
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Temas Prioritários - Área Rural
Considerações gerais
A Zona Rural de São Simão foi dividida de acordo com características potenciais ou de
produção atual; situação esta que se encontra bastante diversificada, dado o
incremento na implantação de novas atividades em um passado recente.
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Mapa do Macrozoneamento Rural
Em anexo.
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Por outro lado, devido ao perfil turístico definido pela atual gestão foram identificados
problemas ambientais que vão de encontro ao aproveitamento do potencial hídrico e
ecológico da região.

Área do garimpo sem app

A presença do Distrito Industrial possibilita aos proprietários rurais de médio e grande
porte que tem identificação com a pecuária, a opção de cultivo de oleaginosas para
serem armazenados ou aproveitados no próprio DAISSGO.

Lavoura de soja
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Outra opção é o cultivo de cana de açúcar para aproveitamento na produção de álcool
ou açúcar nas empresas já parcialmente montadas no município, já que por sua vez
são responsáveis pelo aumento da demanda em saúde, educação, moradia e índices
de violência urbana em razão da população flutuante que acompanha estas e outras
empresas em instalação na região (02 UHE, sendo01 no Rio Claro e 01 no Rio
Verdinho, e empresas no DAISSGO).

Construção UHE Rio verdinho

Construção UHE Rio claro

Numa escala menor, temos a área da lavoura comunitária junto ao distrito de Itaguaçu
que foi alvo de ocupação irregular.

Área de ocupação irregular da lavoura comunitária
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Quadro I – Área Rural

SÍNTESE DOS TEMAS PRIORITÁRIOS
TEMA

Moradia /
Habitação

Infra-estrutura /
Saneamento
Ambiental
Básico

Mobilidade

Serviços Sociais

Desenvolvimento
Econômico

Patrimônio
Cultural

Patrimônio
Ambiental

Estrutura
Institucional,
Planejamento e
Gestão

REGIÃO I

REGIÃO II

REGIÃO III

REGIÃO IV

REGIÃO V

Agropecuária

Cana de
Açúcar

Turismo

Lavoura
Comunitária

Distrito
Industrial














































* Grau de importância de cada tema para cada região

 Pouco Importante

 Razoavelmente Importante

 Muito Importante
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CONSIDERAÇÕES GERAIS
REGIÃO IV
-Saneamento Ambiental Básico e Infra-estrutura - Esta área pertence a
prefeitura municipal e é destinada ao programa social de lavoura comunitária com
produção de alimentos ,tais como:arroz de sequeiro, milho e outras culturas;com
objetivo de dar subsistência às famílias carentes do município. Portanto, justifica a
priorização de investimentos públicos nesta área.

Lavoura comunitária
REGIÃO II
-Serviços Sociais - Nesta região, com a instalação destas usinas, houve um aumento
repentino na demanda por serviços tais como: segurança publica educação, moradia,
meio-ambiente e saúde (principalmente por agravo de doenças respiratórias)
justificando o investimento publico e privado nesta região.

Moradias coletivas dos trabalhadores das usinas em construção

55

REGIÃO I, II E IV
-Desenvolvimento Econômico - Na região I, o setor agropecuário passa por uma
turbulência, necessitando de investimento e apoio dos gestores nas três esferas do
governo para sobrevivência. Há necessidade de incentivo técnico e financeiro aos
pecuaristas evitando a migração para outras atividades com impactos sociais maiores
para o município.Na região II, com a implantação de empreendimentos da cana,esta
região teve um impulso em seu desenvolvimento econômico,justificando a priorização
de investimentos públicos e privados.A região IV foi destinada a implantação de
programas sociais para gerar mais renda às famílias carentes do município, o que
justifica a priorização de investimentos públicos que devem ser direcionados para
atividades geradoras de renda durante todo o ano e que venham de encontro a
produção de alimentos de consumo local e regional (hortifrutigranjeiros) para facilitar a
distribuição e aproveitamento.

Áreas de fazendas que cederam espaço para o plantio da cana de açucar

REGIÃO I,II,III,IV e V
-Patrimônio Ambiental – Este tema é de fundamental importância em todas as regiões
definidas na zona rural, em razão dos grandes empreendimentos que ai estão sendo
implantados, justificando os investimentos públicos e privados para preservação e
recuperação do patrimônio ambiental.
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Áreas desmatas com plantio de cana de açucar

-Estrutura Institucional Planejamento e Gestão - Em todas as regiões, nesta etapa de
desenvolvimento do município, é necessário que seja realizado um acompanhamento
técnico de todas as atividades em implantação para que os esforços públicos e
privados sejam direcionados de forma a contribuir para que este desenvolvimento seja
econômico e socialmente sustentável. Para tal, esta avaliação deve ser
multiprofissional com acompanhamento pelo Conselho das Cidades local.

Lideranças Políticas da Região
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Mapa da Regionalização – Área Rural
Em anexo
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Parte IV
Macrozoneamento
Macrozoneamento - Área Urbana
Considerações gerais
O Macrozoneamento proposto tem como objetivo possibilitar a adequada
distribuição dos investimentos públicos, a eficiente administração dos
benefícios da urbanização e a gradativa redução dos ônus sociais, ambientais
e econômicos decorrentes desta mesma urbanização. Para a territorialização
das políticas públicas de ordenamento sócio-espaciais da área urbana do
município de São Simão, foram definidas 08 Macrozonas assim intituladas:
1. Macrozona de Recuperação e Preservação Ambiental;
2. Macrozona de Especial Interesse Turístico;
3. Macrozona de Desenvolvimento Social Sustentável
4. Macrozona de Restrição a Ocupação
5. Macrozona de Requalificação Urbana
6. Macrozona de Incentivo a Ocupação
7. Macrozona de Desenvolvimento Econômico
8. Macrozona de Influencia do Aeroporto

Quadro II – Área Urbana
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QUADRO 2 – Síntese do Macrozoneamento Urbano
MACROZONAS URBANAS

Características

Objetivos

Diretrizes
- Criação da Secretaria de Meio-Ambiente
- Parceria com fazendeiros, indústrias, usineiros para investimento
em educação ambiental.
-Garantir a educação ambiental e Implantação do ICMS ecológico no
Estado de Goias.
- Implantação de área especifica e organizada para o exercício do
oficio de garimpo no município, haja vista que trata-se de ocupação
mais cultural do que econômica, além de sugerir a criação de uma
colônia de garimpeiros onde poderão ser construídas casas e pontos
de apoio ao turista, vindo de encontro à vocação natural do município.
- Definição no PDD das áreas urbanas,a serem consideradas como de
preservação permanente e de proteção ambiental

-Mz de Recuperação e Preservação
Ambiental

-Área urbana de 30 ha. próxima ao
Aeroporto,
- Área urbana envolvendo a
nascente do Córrego Colombo
- Margem urbana do Lago Azul na
região denominada “Garimpo”.
-Área incluindo a nascente e
percurso dos Córregos “Do Meio”,
“Napoleão” e “Mateirinha”.

-Preservação das nascentes e das matas,
garantindo as riquezas naturais.
-Proteção às espécies da flora e fauna
nativas.
-Reflorestamento das APP’s e APA’s
urbanas.
-Recuperação das margens urbanas do Lago
Azul incluindo a área denominada de
“garimpo”.
-Preservar a micro bacia formada por estes
córregos para um possível abastecimento
futuro se houver necessidade de expansão
do sistema atual.
- Conscientização da população da
importância da conservação ambiental para
as futuras gerações

-Mz de Especial Interesse Turístico

-Area paralela às margens Lago da
UHE de São Simão, dentro do
perímetro Urbano de
aproximadamente 400 mts. de
extensão.

-Atrair investidores do ramo hoteleiro, de
-Implantar mecanismos de incentivos fiscais, apoio logístico e de infraparques aquáticos, gastronomia e outros do estrutura para empresários do trade turístico local e externo.
trade turístico para o incremento da
-Definir as áreas pertinentes à expansão urbana para imóveis
indústria do turismo no município.
residenciais e comerciais voltados exclusivamente ao Turismo.
-Divulgar as potencialidades do município
-Definir parâmetros construtivos, índices de ocupação e área de
como pólo promissor na área do turismo.
servidão desta Macrozona.

-Mz de Incentivo à Ocupação

-Area do Bairro “Jardim Lago Azul”.

-Incentivar a ocupação com imóveis
-Implantar uma política específica para incentivo à ocupação através
residenciais e comerciais com melhor padrão
de:
de construção.

Desconto nos impostos municipais
-Definir, dentro do Bairro, área prioritária para

Regularização fundiária
instalação de imóveis comerciais voltados

Sobretaxação para especulação imobiliária
para a gastronomia e atendimento ao turista.

IPTU progressivo para lotes vagos
-Adequação e melhoria dos equipamentos
públicos através da ocupação das áreas
institucionais.

-MZ de Influência do Aeroporto

-Área com contornos paralelos aos
do Aeroporto em uma extensão de
____________ destinada aos
empreendimentos ligados à
expansão do Aeroporto Municipal.

-Garantir espaço físico para instalação de
-Fortalecer a Secretaria de Indústria e Comercio Municipal para
empresas ligadas ao setor de transporte
captação de novos empreendimentos ligados ao setor aeroviário.
aeroviário privado que manifeste interesse
em acompanhar o desenvolvimento
industrial da região Sudoeste de Goiás dado
o potencial instalado pa pista de São Simão.
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-Mz. de Restrição à Ocupação Urbana

-Áreas no entorno do Aeroporto, no -Evitar a ocupação em áreas de risco, de
entorno e toda a extensão do
APP’s,APA’s ou de áreas não previstas no -Implantação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Córrego Colombo, margens do
PDD.
-Garantir o cumprimento do Código de Obras e Posturas Municipal
Lago da UHE de São Simão, no
através da funcionalidade do serviço de fiscalização municipal.
entorno da Lagoa de decantação e
futura ETE, área no entorno do
cemitério municipal, no entorno dos
reservatórios de água, APP’s e
APA do município.

-Mz DE Desenvolvimento Social
Sustentável

-Área de aproximadamente 120
-Garantir que a utilização desta área seja
hectares de latossolo areno-argiloso destinada á implantação de programas -Estabelecer parcerias através de convênios entre as três esferas de
com topografia plana levemente
sociais direcionados ás famílias carentes do governo que possibilitem subsídios agrícolas que garantam a
ondulada localizada paralelamente
município com vocação para a agricultura sustentabilidade dos programas sociais implantados.
á Avenida do Lago .
(arroz de sequeiro, milho, oleaginosas etc...)

-Mz de Desenvolvimento Econômico

-Área de aproximadamente 50 ha. -Implantação do Distrito Industrial Municipal
paralela à rodovia 364, de de São Simão, fomentando a instalação de -Fortalecer a Secretaria de Indústria e Comercio Municipal para
topografia plana e composta de indústrias de pequeno e médio porte, para o captação de novos empreendimentos voltados ao setor industrial e
áreas publicas e privadas.
desenvolvimento econômico e a geração de comercial de pequeno e médio porte.
empregos.

Mz. de Requalificação Urbana

- Toda cidade

-Tratamento de água e esgoto.
-Adequação e melhoria dos equipamentos
públicos.
-Definição das áreas onde ocorrera o
crescimento habitacional e comercial nos
próximos 15 anos.
- Recuperação de calçadas,recuperação e
implantação de novos orelhões, implantação
de cestas de lixo, reflorestamento de toda
cidade e reordenamento do trânsito
-Observação das melhorias para garantir a
acessibilidade da população.
-Ampliação de rede pluvial.
-Manutenção da rede de água e esgoto.
-Urbanização do Jardim Lago Azul.
- Implantação de futuras ciclovias e pontos de
ônibus.

-Determinação das áreas prioritárias a receberem investimentos
futuros em melhorias municipais tais como equipamentos públicos e
infra-estrutura para facilitar a ocupação territorial.
-Garantir a regularização fundiária incluindo a obrigatoriedade de
escrituração dos imóveis e também da desapropriação de acordo
com os interesses municipais.
-Implantar mecanismos que estimulem a ocupação dos lotes vazios
existentes no município através de:
a)Desconto nos impostos municipais;
b)Regularização fundiária;
c)Sobretaxação para especulação imobiliária
-Garantir o cumprimento das diretrizes do PDD direcionados ao
reordenamento urbano.
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Mapa do Macrozoneamento - Área Urbana
Em anexo.
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Macrozoneamento - Área Urbana Descontinua
Considerações gerais
Para a territorialização das políticas públicas de ordenamento sócio-espaciais da
área urbana descontinua do município de São Simão, foram definidas 03
Macrozonas assim intituladas:
1. Macrozona de Recuperação e Preservação Ambiental;
2. Macrozona de Especial Interesse Turístico e Ambiental;
3. Macrozona de Requalificação Urbana

Quadro II – Área Urbana Descontinua
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QUADRO 2 – Síntese do Macrozoneamento Urbano Descontínuo
Características
Objetivos
MACROZONAS
- Mz de Recuperação e Preservação Ambiental - Área ás margens do Rio Claro no perímetro -Preservação das nascentes e das matas,
urbano referente às APP’s
garantindo as riquezas naturais.
-Manutenção da fauna e flora nativas,
-Reflorestamento das APP’s urbanas.
-Regularização fundiária nas APP’s .

Diretrizes
-Implantação da Secretaria de meio-ambiente.
-Educação ambiental
-Fomentar parcerias entre os empresários locais para
implementação da educação ambiental

- Mz de Especial Interesse Turístico e Ambiental - Ilha de Itaguaçu com área de
aproximadamente 2 alqueires atualmente
ocupada por pastagens.

- Divulgar as potencialidades do Distrito de
-Implantar mecanismos de incentivos fiscais, apoio
Itaguaçu como pólo promissor na área do
logístico e de infra-estrutura para empreendedores do
turismo.
trade turístico local e externo.
-Atrair investidores do ramo hoteleiro, de
-Fomentar a qualificação de RH direcionada ao turismo.
parques aquáticos, gastronomia e outros do
trade turístico para o incremento da
indústria do turismo no município, e ao
mesmo tempo suprir as deficiências e
necessidades dos serviços prestados e
oferecidos ao público.

- Mz de Requalificação Urbana

- Construção de fossas sépticas ou outro
sistema de esgoto.
-Tratamento de água.
-Adequação e melhoria dos equipamentos
públicos.
-Definição das áreas onde ocorrera o
crescimento habitacional e comercial nos
próximos 15 anos.
- Recuperação de calçadas,recuperação e
implantação de novos orelhões,
implantação de cestas de lixo,
reflorestamento de toda cidade e
reordenamento do trânsito

-O perímetro urbano do Distrito de Itaguaçu
conta com 40% dos lotes vazios, ausência
de sistema de esgoto e distribuição de
água potável sem tratamento.Ausência de
calendário para coleta seletiva de
lixo,estrutura deficitária de equipamentos
públicos.

-Implantar mecanismos que estimulem a ocupação dos
lotes vazios existentes no Distrito de Itaguaçu através
de:
a)Desconto nos impostos municipais;
b)Regularização fundiária;
c)Sobretaxação para especulação imobiliária
-Garantir o cumprimento das diretrizes do PDD
direcionados ao reordenamento urbano.
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Macrozoneamento - Área Rural
Considerações gerais
Para a territorialização das políticas públicas de ordenamento sócio-espaciais da área rural do município
de São Simão, foram definidas 04 Macrozonas assim intituladas:
1.
2.
3.
4.

Macrozona
Macrozona
Macrozona
Macrozona

de Atividades Rurais Sustentáveis;
Agroindustrial;
Rural de Uso Restrito;
de Especial Interesse Turístico e Ambiental

O Macrozoneamento proposto tem como objetivo possibilitar a adequada distribuição dos
investimentos públicos, a eficiente administração dos benefícios da urbanização e a gradativa
redução dos ônus sociais, ambientais e econômicos decorrentes desta mesma urbanização.

Quadro II – Área Rural

QUADRO 2 – Síntese do Macrozoneamento Rural
MACROZONAS
RURAIS

Características

- Mz de Atividades Rurais
Sustentaveis

- Predominância de latosolo vermelho, argilo-arenoso
com topografia plana levemente ondulado com média
fertilidade; - Estradas vicinais bem conservadas;
- Iniciativa de pesca esportiva e aqüicultura incipientes
,mas em via de expansão por motivação dos
munícipes.
-Presença de pequena comunidade na região
denominada “Olaria do Alecrim” que subsiste da
fabricação de tijolos e artesanato em barro cozido.
- Predominância de atividades agropecuárias.

- Mz Agro-industrial

Objetivos

Diretrizes

- Plantação de cana-de-açúcar;
- Implantação de lavouras comunitárias;
- Fomentar o desenvolvimento da pesca e da
aqüicultura.
-Desenvolver a Olericultura e Artesanato

- Garantir o escoamento da produção;
- Normatizar o manuseio e escoamento da cana-deaçúcar;
- Estabelecer convênio com o Governo Estadual na;
- Estabelecer convênios com o Governo Federal
(Secretaria Especial da Aqüicultura e Pesca);
- Fomentar o desenvolvimento sustentável e ampliar a
abrangência da Associação dos Aqüicultores e Pesca
de São Simão.

- Tem acesso à Hidrovia Paranaíba - Tietê- Paraná que
chega ao Porto de Santos;
- Presença de empresas de médio e grande porte;
- Boa infra-estrutura de acesso rodoviário.

-Ampliação do Parque Industrial, evitando
destinação das áreas adjacentes para outras
finalidades visando o desenvolvimento do
município e aumento na oferta de empregos
diretos e indiretos.

-Fortalecer a Secretaria de Indústria e Comercio
Municipal com definição de um titular desta pasta com
perfil adequado e capacidade técnica e autonomia para
atração de novas empresas. .
-Fomentar o desenvolvimento industrial no município
visando o acumulo de divisas e geração de emprego.
-Implantar política de incentivos fiscais e tributários para
fixação de novas empresas no município

-Mz Rural de Uso Restrito

- Predominância de latosolo vermelho , terreno argiloso
com características planas.
- Área paralela ao perímetro urbano, com extensão de
5Km ;;

- Restringir atividades insalubres à comunidade
em áreas próximas à zona urbana
- Restrição à produção agrícola e animal com
potencial de prejuízos à saúde da população.

-Garantir a inclusão e aprovação desta diretriz no PDD.

-Mz de Especial Interesse
Turístico e Ambiental

- Baseado no aproveitamento do potencial hídrico para
esportes náuticos, pesca esportiva e também turismo
rural e eco turismo.
- Área extensa devido à grande parte dos limites
municipais ser desenhado pelo curso dos Rios Claro e
Paranaíba, além de ao norte, ser limitado pela lâmina
d,água do lago azul ( UHE de São Simão).

-Desenvolvimento da rede hoteleira do município;
- Divulgar as potencialidades do município como
pólo promissor na área do turismo, bem como
atrair investidores do ramo hoteleiro, de parques
aquáticos, gastronomia e outros do trade turístico
para o incremento da indústria do turismo no
município, e ao mesmo tempo suprir as
deficiências e necessidades dos serviços
prestados e oferecidos ao público.

-Implantar mecanismos de incentivos fiscais, apoio
logístico e de infra-estrutura para empresários do trade
turístico. local, bem como atrair investidores do ramo
hoteleiro, de parques aquáticos, gastronomia e outros
do trade turístico para o incremento da indústria do
turismo no município, e a o tempo suprir as deficiências
e necessidades dos serviços prestados e oferecidos ao
públicos
-Implantar mecanismo de assessoramento aos
empreendedores na área do turismo.

.

3

Mapa do Macrozoneamento - Área Rural
Em anexo.
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Parte V
Propostas Gerais

QUADRO 3 – SÍNTESE DAS PROPOSTAS GERAIS DO P.D.D.
TURISMO E LAZER
Objetivos
Gerais
Centro de
atendimento ao
turista/ CAT

Específicos

Diretrizes

Construir sede própria com a Estruturar a oferta turística
finalidade de dinamizar o
municipal.
processo turístico municipal, Fomentar a demanda e o fluxo
disponibilizando dados
turístico.
turísticos aos mercados
Apoiar o trade turístico na
potenciais, estabelecendo a
divulgação dos serviços
comunicação entre o produto ofertados.
e sua demanda.

Etapas previstas

Responsabilidade
Institucional

Elaboração do projeto.
Governo municipal,
Apresentação para captação estadual, federal.
de recursos
Iniciativa privada.
Execução da obra- aberturamanutenção.

Prazos
Parceiros Previsto
s
Governo
municipal,
estadual,
federal ,
Iniciativa
privada.

Investimentos
Previstos

Conjuntura 200.000,00
l ( menos (duzentos
de 01 ano) mil reais)

Origem dos
recursos
Governo
municipal/
estadual/
federal
Iniciativa
privada.
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QUADRO 3 – SÍNTESE DAS PROPOSTAS GERAIS DO P.D.D.
TURISMO E LAZER
Objetivos
Gerais

Específicos

Diretrizes

Criação de taxas Incrementar a receita do
-Implementar a Lei municipal já
de exploração
município para investimentos existente.
de
na área, para que a mesma
equipamentos
torne-se sustentável também
turísticos
economicamente.
públicos e
privados “taxa
de turismo”.

Etapas previstas
-

-

Responsabilidade
Institucional

Cadastrar hotéis para
Secretaria do turismo
fiscalização do B.O.H.
(Boletim de ocupação
hoteleira)
Fiscalizar
Cobrar a taxa e reverte-la
em equipamentos
turísticos.

Prazos
Parceiros Previsto
s

Investimentos
Previstos

Governo
Conjuntur Municipal/re
Municipal/in al (menos ceita
iciativa
de 01 ano)
privada

Origem dos
recursos
-Iniciativa
privada
- usuários do
sistema.
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QUADRO 3 – SÍNTESE DAS PROPOSTAS GERAIS DO P.D.D.
TURISMO E LAZER
Objetivos
Gerais

Específicos

Diretrizes

Etapas previstas

Responsabilidade
Institucional

Desenvolvimento Explorar a indústria do turismo Planejamento-Deve-se privar pelo Diagnósticos
Poder público municipal,
do turismo
de forma consciente,
caráter técnico, consultivo,
1- inventário da oferta
estadual e federal.
sustentável
participativa, planejada e
administrativo e político. turística (em andamento)organizada de forma que a
elaboração do plano/modelo,
investigação de uma
mesma venha trazer
tratamento da informação,
perspectiva histórica- do
benefícios e servir de base
coordenação das várias etapas,
que constitui uma primeira
econômica para o município
apreciação, revisão e
etapa indispensável na
sem causar impactos
acompanhamento do resultado
formulação de um plano.
ambientais e sociais,
do processo.
2- Inventário da demanda
portanto esse
turística ( em andamento)desenvolvimento requer
prognóstico- visão
planejamento- e um
antecipada do futuro.
planejamento cuidadoso. O
Fundamenta-se em uma
planejamento visa descobrir
previsão ou em projeções
o perfil do turista para
de tendências, que
direcionamento da
visualiza as
divulgação, poupando tempo
potencialidades ou
material e
possibilidades de
consequentemente recursos.
crescimento.

Prazos
Parceiros Previsto
s
Secretaria
municipal
de turismo
e meio
ambiente.
Agência
goiana de
turismoagetur
Ministério
do turismo
Iniciativa
privada.

Curto
prazo de
01 a 03
anos.

Investimentos
Previstos

50.000,00
(cinquenta
mil reais).
Para custeio
de
despesas
de
transporte
,alimentaçã
o, estadia,
honorários
de
moderadore
s do
ministério.
Transporte,
alimentação
e estadia de
estudantes
e
professores
que
coletaram e
executaram
os
inventários
e o plano de
desenvolvim
ento
turístico
sustentável.

Origem dos
recursos
Governo
federalministério do
turismorecursos
Governo
estadualageturexecução.
Governo
municipalsecretaria do
turismocontrapartida
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QUADRO 3 – SÍNTESE DAS PROPOSTAS GERAIS DO P.D.D.
TURISMO E LAZER
Objetivos
Gerais

Específicos

Diretrizes

Efetivação Desenvolver,
Pesquisas de
do
estimular e vender
opinião
Calendário
as potencialidades
pública para
Anual de
turísticas locais,
obtenção de
Eventos do resgate da cultura,
resultados e
município.
promoção e
análise de
geração de
consolidação
emprego e renda,
ou não do
aumento da
evento
arrecadação,
realizado.
ampliação das
(2005 e 2006)
oportunidades
comerciais e
estímulo para
instalação de
outras, com atração
de investimentos
gerados pela
indústria do
turismo,
especificamente o
de eventos.
Proporcionar a
divulgação da
cidade como
inigualável fonte de
lazer e
oportunidade
excepcional de
negócios,
consequentemente
concorrendo para o
aumento da auto
estima da
comunidade local.
A efetivação do
calendário anual de
eventos

Etapas previstas
Realização dos eventos de pequeno , médio e grande porte.
Eventos previstos
Título- Reveillon
Descrição- estrutura montada às margens do lago azul, palco, som, luz, tendas para
receberem milhares de pessoas para assistirem a shows artísticos e pirotécnicos,
saudando o ano novo.
Data/ duração- 31 de dezembro
Local- praia do lago azul
Endereço – avenida do lago azul s/n jardim lago azul.
Contato – 0xx64 3658-1066 (TELETUR )
Tipo do evento- Lazer

Título- Carnaval
Descrição- o maior evento do município, o carnaval traz para São Simão milhares de
turistas, a cidade e sua gente se prepara para receber e bem seus foliões que se
divertem a noite no corredor da folia, formado por uma mega estrutura montada na praia
do lago azul, junto a estrutura já edificada em seus 1.200 metros de orla, boate,
camarotes, shows, praça de alimentação, organização e segurança são preocupações
da coordenação do evento.
Data/ duração- depende do calendário nacional- 05 dias.

Respons
ab.
Instituci
onal

Governo
munici
pal
Secretar
ia do
turism
o

Parceiros

Prazos
Previstos

Governo
Médio
municipal/câ prazo (03 a
mara
06 anos)
municipal
Secretaria
do turismo
Governo
estadualAGETURSEAGROAGEPEZ
Governo
federalministério
do turismo,
ministério
da cultura.
Entidades
religiosas do
município
Iniciativa
privada
3º setor

Investimentos
Previstos

Origem
dos
recursos

1.500.000,00
(um milhão e
quinhentos
mil reais)

Governo
municipalsecretaria
do turismo.
Governo
estadualagetur/seag
ro/
agepez.
Governo
federalministério
do turismo,
ministério
da cultura.
Iniciativa
privada
3º setor
ONG S
OSCIP S

Local – Praia do Lago azul
Endereço- Av. do lago azul, s/n jardim lago azul.
Contato- 0xx64 3658-1066 TELETUR
Tipo do evento- lazer
Título- Festival Gastronômico, esportivo e cultural de São Simão.
Descrição- é montada uma mega estrutura às margens do lago azul, o evento
proporciona a cidade um público seleto e consequentemente a divulgação espontânea
de uma cidade receptiva, com boa gastronomia e com grande potencial para receber
investimentos privados, esse evento mobiliza o setor da alimentação a investir na
qualidade dos produtos e serviços.
Duração/ data- Semana Santa- Quinta a Domingo.
Local- Praia do lago azul.
Endereço- av. do lago azul, s/n, jardim lago azul.
Contato- 0xx64 3658-1066 TELETUR
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consolidará o
município como
pólo irradiador de
oportunidades de
negócios, com
profissionalismo e
responsabilidade.

Tipo do evento- gastronômico, esportivo e cultural. Obs. No evento será incluído etapa
do campeonato goiano de motocross.
Titulo- 1ª Etapa do campeonato goiano de jet sky.
Descrição- no lago azul um espetáculo de manobras radicais a bordo de potentes jets
pilotos proporcionam emoção e adrenalina ao público presente.
Duração/data- 21 de abril
Local – lago azul
Endereço- av. do lago azul, s/n, jardim lago azul.
Contato- 0xx64 3658-1066 TELETUR
Tipo de evento- esportivo/náutico
Título- São Simão fest forró
Descrição- uma festa junina diferente , um grande arraial e montado no centro da cidade
e embalados pelo ritmo do forró o São João da cidade é esperado com ansiedade.
Duração/data- 24 de junho/são joão.
Local- praça central
Endereço- Praça Júlio Bernardes
Contato- 0xx64 3658-1066
Tipo do evento- lazer e cultura
Título- Carna Simão- a micareta da região.
Descrição- para o incremento do turismo consolidação do município como cidade pólo
de eventos da região, o governo da cidade e diversos outros poderes e iniciativa privada
trabalhará para executar este evento que tem tudo haver com o município, o clima, a
infra-estrutura. São Zimão tem tudo para consolidar este evento no calendário festivo do
município.
Duração/data- 7 de setembro- encerramento ou início.
Local- praia do lago azul
Endereço- av. do lago azul, s/n jardim lago azul.
Contato- 0xx64 3658-1066
Tipo do evento- lazer
Título- Rodeio show in praia de São Zimão- Go
Descrição- exposição de automóveis, animais, praça de alimentação, projeto
profissional, shows artísticos, queima de fogos, queima do alho, cavalgada e mini
exposição comercial e industrial do comércio local.
Data/duração- 03 de outubro- aniversário do município.
Local- área de camping
Endereço- praia do lago azul
Contato- 0xx64 3658-1066
Tipo do evento- esportivo
Título- torneio de pesca ao tucunaré
Descrição- a cidade banhada Por um lago com grande potencial pesqueiro não podia
deixar de realizar e explorar a pesca esportiva que além de proporcionar diversão aos
pescadores tem também o lado da conscientização da preservação do meio ambiente.
Data/duração- 15 de novembro
Local- lago azulTipo do evento- esportivo
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QUADRO 3 – SÍNTESE DAS PROPOSTAS GERAIS DO P.D.D.
TURISMO E LAZER
Objetivos
Gerais
Fomento ao
turismo.

Diretrizes

Etapas previstas

Específicos
Criar mecanismos de incentivos Divulgar as potencialidades - Levantamento das
fiscais, apoio logístico e de
do municípios como pólo
potencialidade.
infra-estrutura para
promissor na área do
- Infra-estrutura para
empresários do trade turístico
turismo.
receber os
local, bem como atrair
investimentos.
investidores do ramo hoteleiro,
- Execução do
de parques aquáticos,
programa.
gastronomia e outros do trade
turístico para o incremento da
indústria do turismo no
município, e a o tempo suprir
as deficiências e necessidades
dos serviços prestados e
oferecidos ao públicos.

Responsabilidade
Institucional

Parceiros

Governo municipal - Secretaria do
Procuradoria do
turismo
município
- procuradoria
Secretaria do
geral do
turismo
município
Câmara municipal - Câmara
Municipal
- Iniciativa
privada.

Prazos
Previstos
Médio prazo
(de 03 a 06
anos)

Investi-mentos
Previstos

R$
1.000.000,00
(hum milhão de
reais).
Recursos para
desapropriação
ou aquisição de
áreas de
interesse
público.

Origem dos
recursos
Governo
municipal,
estadual, federal,
iniciativa privada.
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QUADRO 3 – SÍNTESE DAS PROPOSTAS GERAIS DO P.D.D.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivos
- Promover a
inclusão social;

Diretrizes

Etapas previstas

- Elaboração do plano plurianual de
1ª) Programação
assistência social;
detalhada das
-Palestras, dinâmicas de integração e
atividades a serem
promoção das famílias em situação de
desenvolvidas pela
vulnerabilidade social;
SEMUDS (Secretaria
-Implementar o projeto profissionalizante para
Municipal de
mulheres (artesanato) “Fazendo com as
Desenvolvimento
mãos”;
Social)
- Criação do fundo da Infância e Adolescência 2ª) Cumprimento do
(FIA), para gerir programas direcionados à
cronograma das
criança e a adolescente (Oficinas
atividades.
profissionalizantes, Escola de circo, etc)
- Promover a parceria com empresas do
município para o emprego de adolescentes.
- Manutenção de oficinas, no projeto terceira
idade, que trabalhem o intelectual, físico e
social do idoso.
- Auxiliar o deficiente físico/mental com
atendimentos psicológicos, pedagógicos,
fisioterápico e fonoaldiologico;
- Assistir a população com medicamentos
básicos, bem como a exames de rotina;
- Manter na capital do estado, uma casa
abrigo, onde os munícipes possam de alojar
quando vão em busca de saúde;
- Assistir famílias carentes com a cesta de
alimentos básicos;
- Implementação do emprego JOVEM
SERVIDOR MUNICIPAL, para jovens entre
quatorze e dezesseis anos.

Centro avançado - Envolver órgãos municipais, estaduais e
tecnológico-O
federais;
centro avançado
- Sensibilizar e mobilizar a comunidade;
tecnológico visa
- Procurar consultorias de órgãos como
atender a carência
SENAI, SESC, SEBRAE.
do município no
que se refere a

- Elaboração do
projeto
- Captação de
recursos
- Execução da obraaberturamanutenção.

Responsabilidade Institucional

Parceiros

Prazos Investimentos Origem dos
Previstos Previstos
recursos

- SEMUDS;
- Conselhos municipais;
- MDS;
- Ministério Público.

- Empresas privadas
do município;
- Prefeitura;
- Conselhos
municipais;
- OVG;
-SUS.

05 anos

R$ 3.000.000,00 - União;
(Três milhões). - Estado;
- Município;
- Fundos.

- Secretaria do turismo
- Secretaria do desenvolvimento
social

Governo municipal,
estadual sec.tec.,
federal, ministério da
ciência e tecnologia
Iniciativa privada

menos de
01 ano

União e
municipal

250.000,00
(duzentos e
cinquenta mil
reais)
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mão de obra
qualificada no
segmento turístico
do município,
capacitando e
qualificando
pessoas para
ocupar os postos
de trabalho com
eficiência
prestando assim
bons serviços e
produtos aos nosso
turistas.
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QUADRO 3 – SÍNTESE DAS PROPOSTAS GERAIS DO P.D.D.
EDUCAÇÃO E CULTURA
Objetivos
Gerais

Específicos

Diretrizes

Etapas previstas

Responsabilida
de Institucional

Parceiros

1 Ampliação da
educação básica

- ampliar o atendimento da
- levantamento de
educação infantil;
necessidade da família
- oferecer a 2ª fase do Ensino - implantar o Ensino
Fundamental nas escolas
Fundamental na Escola
onde hoje temos apenas a 1ª
Municipal José Porfírio
fase do mesmo
Nogueira;

2 Implantação de
Curso Superior
Presenciais e à
distância;

- oferecer educação de nível
superior de qualidade aos
diversificados interesses;

- Implantar Cursos Superiores - implantação em 2007 de curso - Prefeitura e
Presenciais e ä Distância
à distância, em 2008 cursos
Secretaria
que atendam ao interesse e
presenciais em convênio com
Municipal;
realidade regional;
faculdades oferecendo os
prédios municipais;

3 Cursos Técnicos e
Tecnólogos;

- oferecer qualificação
profissional ä comunidade
local;

- efetuar pesquisa visando os - implantação de uma escola em - Secretaria
CEFET – FAT – 3 anos
cursos de maior procura e
2007 que ofereça até 3 cursos Municipal de Convênios
necessidade do mercado;
simultaneamente;
Educação;
- pleitear extensão do CEFET
Rio Verde para São Simão;

4 Construção de um
conservatório e
teatro;

- valorizar a arte e em especial - iniciar as aulas no Centro
- aquisição de instrumentos;
a música;
Cultural até a construção do - contratação de professores;
prédio;
- pleitear verba federal;

Prefeitura

Ministério da
Cultura

5 implantação de
pólos esportivos;

- oferecer várias modalidades - aproveitar o interesse pelo
- os funcionários da
Prefeitura
esportivas às diferentes faixas esporte e a geografia local
superintendência de esportes
etárias principalmente
explorando também esporte
trabalharão nas quadras
crianças carentes;
aquático e de areia. Atrelar
municipais;
- aprimorar a aptidão nas áreas valores éticos e morais à
desportivas com técnicas
prática desportiva;
apropriadas;

Ministério do
Desporto

6 Festival de música, - aproveitar os talentos da
literatura e artes
música e interpretação
plásticas.
regional.

- efetuar o levantamento;
buscar parceiros;

- Ampliação do atendimento da - Secretaria
Prefeitura
Educação Infantil em 2000;
Municipal de
- Protocolo de ampliação do
Educação;
Ensino Fundamental em 2004
para vigorar em 2008;
- Projeto 2º tempo – Governo
Federal;

Prazos
Previstos

- Divulgação, inscrição,
apresentação e premiação.

Secretaria de
Cultura

3 anos

Investimentos
Previstos

Origem dos
recursos

50.000,00

FUNDEF

200.000,00

Dotação
Orçamentária

30.000,00

FAT –
Empresas –
Prefeitura –
Governo
Federal

3 anos

500.000,00

Governo
Estadual –
Federal Prefeitura

2 anos

50.000,00

Governo
Estadual –
Federal Prefeitura

50.000,00

Cultura

Faculdades
2 anos
Privadas UAB –
UFG – UEG

Ministério da
Outubro
Cultura.Empresa 2007
,Prefeitura
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QUADRO 3 – SÍNTESE DAS PROPOSTAS GERAIS DO P.D.D.
INFRA-ESTRUTURA
Objetivos
-Criação de projetos para a
construção do Sistema de
Esgotamento Sanitário e
Implementação da rede de
Abastecimento d’água, em São
Simão e Distrito de Itaguaçu;
-Melhorias na malha asfáltica nos
bairros do Município e Distrito de
Itaguaçú;
- programas de melhorias funcionais
do aterro sanitário municipal;
- implantação de tratamento de água
no município de São Simão e
Distrito de Itaguaçu,
condicionando-as aos critérios
fixados pela Anvisa;
-Ampliação da malha pluvial do
município e Distrito de Itaguaçú;
- Melhorias na rede Elétrica do
Município;

Diretrizes

Etapas previstas

- tratamento do esgoto mediante a
- levantamento de
construção de uma Estação de
áreas carentes de
Tratamento
saneamento básico
- implantação da rede coletora de esgoto
em infra-estrutura
nos bairros Sol Nascente, parte do Bairro para aplicação dos
Vila Bela e novos loteamentos;
recursoscapitados
- melhoria da rede coletora de esgoto da
em projetos;
Vila Cemig;
- Construção do Emissário que levará o
esgoto de São Simão para a nova lagoa
de decantação situada na área do
garimpo;

Responsa-bilidade
Institucional

Parceiros

Prazos Investimentos
Previstos
Previstos

Origem dos
recursos

- Secretaria de InfraEstrutura;
- Secretaria de
Desenvolvimento
Social;
- Secretaria de
Governo
- DEMAESS

- FUNASA –
- 5 anos
Fundação Nacional de
Saúde;
- Ministério das
Cidades;
- SEPLAN –
Secretaria de
Planejamento;
- AGETOP – Agência
Goiana de Transporte
e Obras Públicas
- Recursos
Municipais;

- R$ 9.000.000,00 - Recursos
(nove milhões de Federais,
reais)
Estaduais e
Municipais e
empresas
privadas.

Secretaria do

Governo municipal

2.800.000,00(dois Municipal

- pavimentação asfáltica nos Bairros
Liberdade II, Sol Nascente, Comercial
Sul, parte da Vila Bela, Setor Aeroporto e
novos loteamentos;
- pavimentação asfáltica no Jardim
Liberdade II e em novos loteamentos
- implantar melhorias no tratamento do lixo
e Implantar a coleta seletiva do Lixo;

-Criação de Incentivo para Implantar
a Energia Alternativa.
- construção das redes pluviais nos bairros
Liberdade II, Comercial Sul, Sol
Nascente, Setor Aeroporto e Vila Bela;
- continuação da rede pluvial da rua 80 até
o Córrego Colombo.
- Estudo da Rede Elétrica para
levantamentos de prioridades para
investimentos dos recursos;
-Estudo específico para Implantação de
Energia Alternativa.

Infra- estrutura urbana (saneamento Congelamento da área atual de forma que Abertura das vias

Curto
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básico, iluminação pública e
pavimentação) normatização e
promoção do jardim lago azul.
Com a implantação da infraestrutura, atrairemos
investimentos, casas de veraneio,
hotéis, pousadas, comércio e
muitos outros investimentos serão
atraídos com a urbanização do
local, a normatização visa
regulamentar e ordenar a
ocupação de forma que as
construções tenham padrão de
qualidade.

não mais seja ampliada qualquer
construção lá existente sem autorização
prévia do órgão competente ( se infra)

urbanas no
loteamento.
Demarcação
Elaboração plano
para normatização
Captação de
recursos para
investimentos
Execução- vendasmanutenção.

turismo- secretaria
da infra-estrutura.

Governo estadual
Governo federal
Iniciativa privada

prazo (01 a milhões e
03 anos)
oitocentos mil
reais)

Estadual
Federal
Iniciativa
privada
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QUADRO 3 – SÍNTESE DAS PROPOSTAS GERAIS DO P.D.D.
MEIO AMBIENTE
Objetivos

Diretrizes

Etapas previstas

Responsabilidade
Institucional

Implantação de uma Secretaria
Municipal do Meio Ambiente,
com sede própria e estrutura de
funcionamento, salas,
computadores, técnicos, pessoal
profissionalizado, e assessoria
jurídica, etc.
Preservação e proteção do
ecossistema de cerrado
dominante na Região, com
presença de vegetação e
animais nativos, que devido a
possibilidade concreta de
implantação de usinas
hidrelétricas na bacia do Rio
Claro, que corta o Distrito de
Itaguaçu, Município de São
Simão, e usina de álcool
também projetada para nosso
Município, o risco do
desenvolvimento desenfreado,
poderá gerar prejuízos
ecológicos.
Preservação das nascentes
identificadas no Município com
sua possível adequação como
unidade de conservação
permanente, garantindo riquezas
naturais para o Município.
Há já implantado a usina da
CEMIG, que findou com várias
riquezas naturais de nosso
Município, tendo gerado
impactos sócio-economico e
ambiental, e em contra-partida
pouco fazem para a recuperação
da natureza, pensamos, que
certamente um maior esforço da
empresa geradora de energia
poderia ser revertida em
recursos para a proteção
ambiental, seja com a criação de
parques ecológicos, seja com
reflorestamento de APPs, etc.
Garantir junto à usina da CEMIG a
recuperação da natureza,

Educação Ambiental;
Fazer com que a secretaria do
Meio Ambiente seja uma
realidade;
Que esta secretária esteja em
completa harmonia com
todos os outros setores da
administração, vista que a
falta desta comunicação,
torna inócuo suas diretrizes;
Participação efetiva da
comunidade na preservação
ambiental, pois certamente
haverá um compromisso
muito maior dos populares
se estes forem os
responsáveis pela a
implantação de um projeto;
Buscar junto ao legislativo
Estadual a concretização do
ICMS ECOLOGICO, visando
recurso específico para os
Municípios que preservem
seu ecossistema, suas
matas nativas, seus animais
silvestres, seus recursos
hídricos;
È preciso que se fomente
formas positivas de
incentivar o indivíduo com
isenções tributarias para
áqueles que optem por
manter a mata nativa, ou os
recursos hídricos como
surgiram;
Transformar algumas áreas
em parque ecológico e
outras em unidades de
conservação, com
fiscalização eficiente e

Estruturar o Conselho
e fundo Municipal
do Meio Ambiente;
Fazer constar do
orçamento
municipal recurso
específico para
utilização no Meio
Ambiente;
Preparar pessoal
capacitado para as
funções técnicas de
fiscais ambientais;
Tornar realidade o
aterro sanitário;
Tornar realidade o
projeto da coleta
seletiva;
Fazer parte do ensino
Municipal a
educação
ambiental, seja por
modo
multidisciplinar ou
por outro que a
secretaria da
educação entender
mais útil ao
aprendizado;
Incursões
extracurriculares
dos alunos em
atividades
protetivas do meio
ambiente;

Cabe primeiramente
aos órgãos públicos
da federação,
Estado, Município,
em todas as suas
esferas proporcionar
os mecanismos de
defesa do meio
ambiente, bem como
a implantação
nacional da cultura
de preservação.
Entretanto, não se
exime a
comunidade/populaç
ão da sua
responsabilidade
individual no dia a
dia, desde a forma
em que acondiciona
seu lixo, como gasta
a água até a sua
movimentação
enquanto
comunidade
(associações de
bairros, instituições
religiosas, etc.) para
a preservação do
meio ambiente.

Parceiros
Todas as demais
secretárias
municipais
(educação,
turismo, transporte,
saúde,
administração, etc)
são parceiros na
proteção
ambiental, a
secretaria de
transporte, por
exemplo, não pode
nunca autorizar a
retirada de terra de
uma determinada
localidade sem a
prévia licença da
secretaria do meio
ambiente;
A comunidade é
um excelente
parceiro;
O estado e a união
também podem ser
parceiros;
Outros Municípios
com interesses
comuns podem ser
parceiros;
ONGS e OCIPS
também podem ser
parceiros;
Associações
comerciais,
associações de
classes,
associações de
bairros;

Prazos
Previstos
Delimitar
espaço de
tempo para
todas esta
mudanças
comportamenta
is parece nos
complicado,
mais para que
não seja vago
o tempo de
conclusão,
podemos
esperar que
num prazo de
10(dez) anos
podemos
contar com
toda esta gama
de parceiros
protetores da
natureza, bem
como a
conscientizaçã
o da sociedade
de quanto é
importante o
cuidado com o
nosso mundo,
nosso lar, o
planeta terra, e
é começando
pelo nosso
município que
faremos nossa
cota parte.

Investimentos
Previstos
Fazer parte do
orçamento municipal
recursos compatíveis
com os investimentos
estruturais e técnicos
para a implantação
dessa nova forma de
ver o meio ambiente.
Investindo em
educação, material
didático, trabalhos
culturais, como já
existem como edição de
livro com coletânea de
poesias, poemas e
prosa dos alunos dos
colégios municipais,
sobre a proteção do
meio ambiente, teatro,
etc.
Investimento na saúde,
com conscientização da
comunidade de que é
muito mais barato
prevenir do que
remediar, e que a
proteção do meio
ambiente é a proteção
da própria vida em si.
Investimento em aterros
sanitários, tratamento
de esgoto, coleta
seletiva de lixo,
equacionamento do
problema da água, com
implantação de
hidrômetros para se
medir o consumo e
inclusive cobrança de
taxa em caso de abuso
de seu uso.
Investimento em cursos
preparatórios dos

Origem dos
recursos
Orçamento municipal;
Recurso estadual e
federal para o
proteção do meio
ambiente, por meio
do fundo estadual do
meio ambiente e
ministério do meio
ambiente;
Multas como sanções
pela ofensa ao meio
ambiente;
Doações da
comunidade;
Doações de ONG e
OCIPS;
A implantação do
ICMS ecológico;
Recursos provenientes
de compensação
ambiental, na
implantação de
empreendimentos
que venham a gerar
grandes impactos
ambientais;
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funcionários da
superintendência do
meio ambiente,
concurso específico
para a área,
profissionais
credenciados para
estudos, etc.

investindo na proteção
sistema de punição efetiva;
ambiental, seja com a criação de Implantação de coleta
parques ecológicos, seja com
seletiva, aterro sanitário,
reflorestamento de APPs, etc.
esgoto, saneamento básico,
Conscientização popular de que é
tratamento de água, etc.
necessário que preservemos a
natureza, que a água é um bem
finito, e que pode vir no futuro
ser uma das maiores riquezas
do mundo, e que se bem
soubermos preservá-la teremos
uma rica moeda de troca, o meio
ambiente ecologicamente
protegido não é apenas utopia
de ambientalistas, pode ser vista
também como forma de ganho
econômico para a região e a
administração pública.

Projeto Arquitetônico –
- Elaboração do projeto
Paisagismo-- Implantar
- Cultivo aquisição das
ornamentação com
simplicidade e eficiência nas espécies a serem utilizadas
avenidas e espaços públicos na implantação do projeto.
visando embelezar a cidade
proporcionando qualidade
de vida a nossa comunidade
e encanto aos nossos
visitantes e turistas;
- Arborizar com orientação às
praças, avenidas e ruas de
nossa cidade

- Elaboração/
Governo Municipal
Aquisição ou cultivo
das plantas/
implantação do
projeto (execução) /
Cuidados / Zelo

- Secretaria do
De 1 a 3 anos
Turismo e Meio
Ambiente
- Departamento de
parques e jardins
- Secretaria de Infraestrutura
- 3º setor (entidades
ONGs)
- Iniciativa privada
(através da adoção
de praças e espaços
públicos)

R$30.000,00

- Poder Público
Municipal
- Iniciativa Privada – 3º
setor
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QUADRO 3 – SÍNTESE DAS PROPOSTAS GERAIS DO P.D.D.
MOBILIDADE
Objetivos

Diretrizes

Etapas previstas

- Promover a inclusão
- Eliminação das barreiras
- Sensibilizar e conscientizar a
social (acessibilidade); arquitetônicas aos portadores de
comunidade e gestores municipais
- Melhorar a qualidade
deficiências locomotoras, com
sobre o assunto da mobilidade;
da vida urbana com
observância às normas
- Diagnóstico dos pontos críticos nas
aproveitamento do
estabelecidas pela NBR específica;
vias de acesso;
espaço público;
- Introdução e adequação de
- Levantamento físico/financeiro para
- Aprimorar o transporte
calçadas, vias e logradouros para
investimento nas prioridades
entre o distrito de
viabilizar o uso dos espaços
estabelecidas;
Itaguaçu e a sede do
públicos de circulação pelos
- Estabelecer parcerias entre o
município;
cidadãos comuns (caminhadas, por
município e as empresas pr4ivadas
- Estabelecer uma
exemplo)
de transportes e outras;
entrada única para a
- Reforma do terminal Rodoviário
- Mobilizar a Secretaria de Infracidade;
Municipal;
estrutura para implementação da via
- Estudo para definição da entrada
única de acesso ao município;
única para o município;
- Estabelecer prazos para que a
- Estudo para determinação dos
prefeitura construa calçadas no
sentidos das vias públicas (mão
entorno dos Edifícios públicos;
dupla e mão única);
- Estabelecer prazos para que os
proprietários particulares de imóveis ,
construa as calçadas .

Responsabilidade
Institucional

- Secretaria de Infraestrutura;
- Secretaria de tributos;
- CREA.

Parceiros
- Secretaria da
Educação;
- DETRAN;
- AGETOP;
- DENIT.

Prazos Investimentos Origem dos
Previstos Previstos
recursos
- 4 anos;

R$ 3 milhões

- União;
- Estado;
- Município e
empresas
privadas.
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QUADRO 3 – SÍNTESE DAS PROPOSTAS GERAIS DO P.D.D.
MORADIA
Objetivos

Diretrizes

- Suprir a demanda por moradias - Implementar políticas
;
habitacionais tais como
- Substituir moradias precárias de o Fundo Municipal de
baixa renda;
Habitação;
-Evitar formação de favelas e
- Seguir os critérios
ocupação desordenada.
aprovados pela Câmara
Municipal para
concessão de benefício
de incentivo à moradia.

Etapas previstas
- Cadastro da situação atual;
- Levantamento de áreas para
colocação de moradias;
- Aplicação do programa de
regularização fundiária;
- Utilização do fundo municipal de
Habitação.

Responsabilidade
Institucional

- Secretaria de
Desenvolvimento
social;
- Procuradoria Geral do
Município;
- Conselho Gestor de
Habitação;

Parceiros
- Caixa Econômica
Federal; AGEHAB –
Agência Estadual de
Habitação;
- Fundo Perdido;
- Fundo Estadual de
Habitação

Prazos Investimentos Origem dos
Previstos
Previstos
recursos
- 5 anos

- R$
7.000.000,00
(sete milhões de
reais)

- Recursos
Federais,
Estaduais e
Municipais;
- Capital de Giro
do Fundo
Municipal de
Habitação

;
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QUADRO 3 – SÍNTESE DAS PROPOSTAS GERAIS DO P.D.D.
 SAÚDE
Objetivos
Melhorar
a
qualidade
da
atenção à saúde
da
população,
buscando
a
melhoria
do
acesso
e
integralidade das
ações.
- Aumentar a
eficiência
e
eficácia da rede
de
atenção
básica á saúde
nas
seis
(6)
regiões
do
município.
- aumentar a
resolubilidade e
acesso
na
assistência
da
média
e
alta
complexidade em
saúde.

Diretrizes

Etapas previstas

Responsabilidade
Institucional

- Adequar a estrutura física/funcional e - Realizar levantamento físico e financeiro;
- SMS
aquisição de equipamentos para as (5) - Aquisição de equipamentos para as salas de : - CMS
cinco unidades de PSF conforme normas e
- Gestor

Odontologia:
diretrizes do ministério da saúde.
- Consultório odontológico, unidade auxiliar, FHSS
autoclave de 21
litros, fotopolimerizador,
obs:
Várias unidades de PSF estão amalgamador,
profi
ll,
rx
odontológico,
adequadas fisicamente e com equipamentos, compressor e instrumentais clínicos.
porém a sua funcionalidade e a condição de

Sala de procedimentos:
seus equipamentos devem ser avaliadas, sem
Foco com haste flexivel, instrumentais
esquecer da oportuna construção de unidades clínicos (tesoura pinça e outros) e carrinho de
próprias de PSF..
curativo.
- Contratação ou redirecionamento dos

Consultório médico:
profissionais de saúde com perfil adequado
Negatóscopio, estetóscopio, otoscópio,
para a atenção básica em saúde.
cadeiras,
foco
com
haste
flexível,
- Promover a educação continuada dos esfingmomanômetro, adulto e infantil, lanterna
profissionais de saúde nas diversas áreas clínica, mesa ginecológica e detector ultrassônico
de atuação.
fetal.
- Melhorar os indicadores de vigilância

Consultorio de enfermagem:
epidemiológica,
vigilância
sanitária,
Mesa para escritorio, mesa ginecologica,
controle de endemias e assistência escada de dois degraus, armario tipo vitrine,
farmacêutica.
estetóscopio tipo pinar.
- Melhorar os indicadores de vigilância

Sala de cuidados basicos:
epidemiológica,
vigilância
sanitária,
Maca, escada de dois degraus, suporte
controle de endemias e assistência para sôro, armário tipo vitrine, balança
farmacêutica.
antropométrica adulta e infantil, central de
- Estimular a atuação do conselho nebulização com 05 saidas, foco com haste
municipal de saúde de forma integrada flexível e glicosímetro.
com as ações desenvolvidas pela

Sala de educação em saude:
secretaria municipal de saúde (sms)
Televisão, dvd, quadro negro, computador
- Implantar a central de regulação para completo com data-show anexo, flip chart e tela
otimizar o acesso aos serviços de média e para projeção alem de material didatico
compativel com os programas executados nas
alta complexidade.
- Reestruturação física e funcional da unidades

Copa:
estrutura
hospitalar
e
de
média
Refrigerador 260 lt., fogão, armário, mesa
complexidade
com 04 cadeiras.
existente no município.

Sala para almoxarifado:

Parceiros

Prazos Investimentos Origem dos
Previstos Previstos
recursos

- SUS
- 04 anos
- SES-GO
- ARS Sudoeste I
- Secretarias
Municipais de Saúde
dos Municípios da
ARS - Sudoeste I
- Ministério da Saúde
- Instituições Privadas

- Atenção básica - Esferas
R$ 4.000.000,00 Municipal,
Estadual e
- Média
Federal
Complexidade
R$ 7.000,000,00 - Investimento
Privado
- ONG,s
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a fixação de profissionais 02 estantes com prateleiras e armario.

Banheiros com sanitarios:
especializados na rede privada de saúde
Separados em masculino e feminino para
do municipio.
funcionários e público em geral, com acesso para
cadeirantes. devem possuir porta-sabonetes e
toalheiros.

Sala para escovação:
Espelho de parede, pias para crianças e
adultos.

Sala de recepção:
Bebedouro, arquivos de aço, pastas
suspensas, cadeiras(20) para reuniões,quadros
para mural.
- Avaliação curricular dos profissionais de saude
para o PSF com o apoio do conselho municipal
de saude.
- Monitoramento continuo com avaliação mensal
das ações e resultados.
- Fazer o diagnóstico de necessidades conforme
o perfil epidemiológico da população.
- Realizar capacitação
para todos os
profissionais de saúde, sempre avaliando as
atribuições e atividades de campo, de modo a
facilitar o planejamento mensal.
- Redefinir as atividades destes setores(visa,
n.v.e, assistência farmacêutica e controle de
endemias) integrando-os com as atividades do
PSF;
- Aquisição de veìculos para monitoramento das
ações básicas em saúde;
- Promover a capacitaçao dos profissionais
em saúde;
- Adequação da sala de vacina e construção de
mais 02 salas no municipio, sendo 01 em
itaguaçu e outra no psf que atende o bairro jardim
liberdade. devem possuir refrigerador 260 lt. ,
macas, termômetros, mesa de escritório com
gavetas, quadro para mural 1,o m x 2,o m e
armários de aço.
- Adequação da sala do núcleo de vigilância
epidemiológica através da aquisição de aparelho
de fax-telefone, computador completo e
complementação
da
equipe
através
da
contratação do profissional digitador específico
para o n.v.e.
- Adequação da sala de controle de endemias
com aquisição de armários com gavetas, 02

- Incentivar
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bombas costais motorizadas para UBV, mesa,
sofá e flip chart(educação em saude).
- Adequação da assistência farmacêutica,
definindo os critérios da mesma no atendimento a
população(elencar os medicamentos da farmácia
básica)e integrando-a com as equipes do psf e
seus
programas
tais
como:
hiperdia,
planejamento
familiar(distribuição
de
preservativos masculinos e femininos e
anticoncepcionais
orais),
grupos
de
diabeticos e hipertensos. realizar levantamento
de todas as necessidades em medicamentos,
conforme perfil epidemiológico. ampliar os
programas conforme perfil epidemiológico em
parcerias com o ministério da saúde,secretaria
estadual de saúde, buscando captar mais
medicamentos básicos e específicos.
- Adequação da sala de vigilância sanitária
através da aquisição de computador completo e
aparelho de fax, monitorar seu funcionamento no
cadastramento
e
acompanhamento
dos
estabelecimentos
comerciais
do
municipio(principalmente os que trabalham com
alimentos) através de relatórios mensais
detalhados e integrar seus componentes com as
demais equipes da secretaria de saúde no
exercício de suas atividades, principalmente em
situações de risco.
- Avaliação do plano municipal de saude e da
agenda de saúde;
- Avaliação mensal da satisfação do usuario em
relação aos serviços de saúde;
- Avaliação curricular dos profissionais conforme
perfil para atenção básica e média complexidade;
- Avaliação mensal dos balancetes especificos da
secretaria municipal de saúde;.
- Estabelecer a autonomia da gestão financeira
da saude pelo secretario municipal desta pasta
com repasses automaticos dos 15% pertinentes
da arrecadação municipal;
- Garantir a educação continuada dos
profissionais
de
saúde,
conforme
perfil
epidemiológico da população.
- Normatizar o atendimento do hospital municipal
ou fhss com a central de regulação da sms.
- Redefinir a pactuação municipal e intermunicipal
na assistencia a media e alta complexidade.
- Estabelecer critérios para funcionamento do tfd;
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- Implantação do cartão sus em 100% do
municipio.
- Definição e implantação de criterios para o
funcionamento do cartão municipal.
- Avaliar a estrutura fisica instalada e compará-la
a demanda municipal para implantar novos
projetos compatíveis com a realidade municipal e
regional(aparelho de ultrassonografia, radiologia,
mamografo , odontologia especializada( núcleo
odontológico), fisioterapia e outros;
- Executar projeto de reforma já aprovado pela
visa estadual;
- definição e implantação de protocolos de
funcionamento para os setores de média
complexidade e urgência e emergência
integrados com as ações básicas;
Capacitação dos profissionais quanto aos
critérios adotados para media complexidade e
urgência e emergência;
- Buscar junto aos parceiros (municipais, estadual
e federal) programas e projetos para captação de
recursos financeiros;
- Adequar as ações realizadas na estrututa
hospitalar com as normas e diretrizes do sus e
ministério da saúde.
- Implantar o consórcio municipal em saúde na
média complexidade;
- Definir a diretriz de funcionamento da estrutura
hospitalar (se hospital municipal ou autarquia).
- Acompanhar e avaliar sistematicamente, as
ações desenvolvidas pela estrutura hospitalar e
média complexidade;
- Divulgar para os segmentos afins e a
população,os novos criterios adotados pela
estrutura hospitalar , média complexidade e
secretaria municipal de saúde.
Estabelecer parcerias entre a secretaria
municipal de saúde e os profissionais de saúde
especializados do municipio;
Realizar cadastramento de todos os
profissionais
autônomos
do
município,
estabelecendo convênios com os que oferecem
serviços especializados;
- Realizar levantamento da demanda em serviços
especializados no municipio;
- Estabelecer consôrcio intermunicipal para
fortalecer financeiramente a rede privada em
saúde e a estrutura hospitalar.
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QUADRO 3 – SÍNTESE DAS PROPOSTAS GERAIS DO P.D.D.
SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivos

Diretrizes

- Melhorar a qualidade
- Aumentar o efetivo policial;
dos serviços prestados
pela segurança pública
local;

Etapas previstas

Responsabilidad
e Institucional

Parceiros

-Buscar junto ao comando militar regional a distribuição - Comando
- CONSEG
equânime do efetivo policial disponível de acordo com
Militar;
- Secretaria de
a relação servidor-população na região,
- Conselho de Segurança Pública
-Sensibilizar os representantes políticos a respeito da
Segurança
Estadual
necessidade de contratação de servidores para suprir
Publica e
- ONGs afins;
a demanda na região e em todo o Estado,
Entidades de - Empresas privadas
-Construção do Quartel Militar, preparando o município
representação afins;
para receber o aumento do efetivo policial ou ate
da Sociedade, -M.P.;
mesmo a mudança para Cia. Independente de Policia -SSP-GO
-Judiciario
Militar,

Prazos
Investimento Origem dos
Previsto
s Previstos
recursos
s
- 4 anos

- R$ 2 milhões

- Federal
- Estadual
- Municipal
- Entidades
Privadas

- Aquisição de viaturas para a
polícia civil;
-Buscar recursos junto a comunidade através de
campanhas de colaboração voluntária onde se
estabeleceria parceria para cobrança junto aos boletos
de energia, seja de pessoas físicas ou jurídicas,
-Garantir junto a LDO e PPA definição de recursos a
serem administrados pelo CONSEG,
-Buscar recurso junto ao judiciário,
-Através do CONSEG, requisitar do representante da
policia civil local a planilha de custos de manutenção
dos veículos da policia civil em contrapartida ao auxilio
financeiro com a finalidade supracitada,

-Implantação do Projeto de
Policia Comunitária

-Em virtude do excepcional alcance do PROERD, iniciar
o projeto de Policia Comunitária também pelas
escolas, ressaltando desde já a necessidade de
conhecermos nossa comunidade para fortalecê-la,
- Buscar melhorar a relação servidor-população para o
sucesso do projeto que necessita da presença
constante de policiais específicos para determinada
área,
-Construir postos policiais avançados em 03 das 05
regiões do município, haja vista a região 01 e região
05 já estarem cobertas por unidades policiais,
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-Controlar o acesso à zona
urbana
-Garantir nos termos do PDD a restrição dos pontos de
acesso a zona urbana em apenas 02 locais,sendo
eles os trevos de acesso ao Aeroporto e o de acesso
sul, onde se incrementaria o perfil turístico
municipal,com a construção de 01 Portal de
Recebimento do Turista
-Fechamento incondicional de todos os outros pontos de
acesso,

- Resgatar a credibilidade -Programar educação
-Buscar capacitação e treinamento continuo técnica e
da polícia local e da
continuada para os policiais emocional para os representantes da segurança local
segurança publica
civis e militares,
junto ao Comando Militar e a SSP-GO,SEBRAE,
perante a população do
Universidades....
município.

-Divulgar o trabalho do
Conseg e da Policia

-Levar ao conhecimento da comunidade em seus vários
segmentos, o trabalho e a rotina do serviço policial local
através de reuniões e espaço na mídia falada e escrita,
- aproximar as entidades de classe com o legislativo,
executivo e sociedade civil;

-Capacitação dos membros
do Conseg

-Buscar na sociedade pessoas comprometidas com o
trabalho social de forma que as representações da
sociedade não sejam exercidas de maneira banal e
sem resolutividade alguma,
-Cobrar dos Poderes Constituídos a execução de suas
obrigações de forma transparente,

-Destinação de espaço físico -Interagir com os demais órgãos de representação da
próprio para incorporar o
sociedade na definição ou aquisição de espaço único
CONSEG e demais
e próprio ao desenvolvimento de suas atividades de
Conselhos Municipais;
forma integrada.

- Construção de Centro de
Reeducação do Menor
Infrator;

-Buscar recursos estaduais e federais para construção
e manutenção desta Instituição no intuito de
prevenção e reeducação dos menores infratores de
forma digna,
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QUADRO 3 – SÍNTESE DAS PROPOSTAS GERAIS DO P.D.D.
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivos

Diretrizes

Etapas previstas

Responsabilidad
e Institucional

- Criar ambiente propício - Macro – Fazer diagnóstico logístico - Contratar um consultor em logística para fazer - Secretaria de
para instalação de novas identificando áreas ou setores que diagnósticos que tenha credibilidade nos meios Indústria
e
empresas no município, venham a ter vantagens ( custo empresariais( sugestão pelo nome do Comércio;
buscando
agregar benefício) ao se instalarem no professor Paulo Corsi, que iniciou o que hoje -Secretaria de
empregos e renda melhor município
e
que
tenham chamam de “ Plataforma Logística de Turismo
e
para a população e para compromisso
de
retorno, Anápolis”.
Lazer;
novos moradores.
beneficiando a comunidade local. - Apresentar os diagnósticos concluídos às Associação
empresas e entidades como: FIEG /ACIEG / Comercial e
- Favorecer a efetivação de - Micro – Oferecer oportunidades às FERCOMÉRCIO / FAEZ e principalmente a Industrial.
projetos já existentes e empresas/comércio já existentes FIESP, não esquecendo da divulgação com
suas
ampliações
de no município para que se propagandas em jornais nacionais de grande
forma macro e micro fortaleçam,
acompanhando
o circulação.
fazendo integrações com desenvolvimento do município e
outros
setores
em região
buscando
atender
o
potencial .
crescimento
e
necessidades
regionais( Centro Comercial Local). - Facilitar a instalação de novos
empreendimentos e comércio,
sempre
respeitando
as
potencialidades
locais,
não
deixando que isto seja fator
impeditivo( reserva de mercado).
- Criar grupo de trabalho interno
para analisar os benefícios e
beneficiados, ao se instalarem em
áreas públicas ou que venham a
receber incentivos públicos.
- Distrito Industrial: - Decretar área
de utilidade pública em áreas que
possam vir a serem utilizadas por
novas empresas. A vinda de
riquezas e desenvolvimento tem
que ser priorizadas para dar
sustentabilidade ao município, mas
sempre avaliando o custo benefício
e os impactos sociais.
Turismo
–
Sempre
estar
caminhando junto com o fórum
local de desenvolvimento.

Parceiros

Prazos
Investimento Origem dos
Previsto
s Previstos recursos
s

Secretaria
de -até
Indústria e Comércio anos
do Estado de Goiás;
- FIEG;
Sistema S e
Associação
Comercial
e
Industrial.

4R$ - Município
400.000,00
- Estado;
- União;
-Empresas
Privadas.
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Plano
de
pesquisa
mineral.- Apresentar ao
departamento nacional de
produção mineral- DNPM
a
programação
dos
trabalhos de prospecção
mineral
para
água
mineral hidrotermal e
serem desenvolvidas no
município.

Registro do sub-solo.
Estudo da área de proteção.
Análise da viabilidade do projeto.
Relatório.
Exequibilidade econômica e relatório
final.

Bibliografia
Infra estrutura
Elaboração de bases geográficas
Estudos geológicos
Interpretação de imagens de satélite
Perfuração de poço artesiano
Ensaio ou teste de bombeamento
Análise fisico- químicas
Análise da viabilidade econômica
Relatório de pesquisa.

Governo
municipal

Governo municipalsecretaria do
turismo e meio
ambiente.

Médio
800.000,00
prazo
( oitocentos mil Governo
(03 a 06
reais)
municipalanos)
secretaria
turismo e
meio
ambiente.
Governo
estadualagência
ambiental e
SEPLAN.
Governo
federalDNPMministério do
meio
ambiente
minas e
energia.
Iniciativa
privada.
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QUADRO 3 – SÍNTESE DAS PROPOSTAS GERAIS DO P.D.D.
ESTRUTURA INSTTUCIONAL, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Objetivos

Diretrizes

Etapas previstas

Responsabilidade
Institucional

Parceiros

Prazos
Previstos

Investimentos
Previstos

Origem dos
recursos

1. Desenvolvimento
Social

-Desenvolver e implementar a 1ª) Em consonância -Secretaria de
-Conselhos
política de assistência social, com etapas da
Governo;
Municipais;
mediante a SEMUDS e
SEMUDS; a
-SEMUDS;
-Ouvidoria
Secretaria de Governo,
Secretarias de
-Secretaria Municipal
Municipal;
considerando as
Governo articulará
de Planejamento,
-SEMUDS.
potencialidades da
políticas e
Gestão
população em situação de
disponibilizará
Administrativa e
risco e vulnerabilidade social. estrutura para os
Financeira.
-Propiciar melhores condições
projetos da mesma.
de qualidade de vida e de
2ª)Articulará, a
atendimento, com moradia
Secretaria de
para a população de baixa
Governo, a
renda integrante dos
participação dos
programas habitacionais
Conselhos
desenvolvidas pelo
Municipais
Município.
correlatos
juntamente com a
SEMUDS para
implementação das
estratégias
apresentadas.

-05 anos.

-R$500.000,00
(Quinhentos mil reais).

-União;
-Estado;
-Município.

2.Mobilidade
Urbana

-Facilitar a acessibiidade e
1ª)Diagnóstico da
-Secretaria de Inframobilidade da população em situação atual;
estrutura;
todos os bairros de São
2ª)Indicar prioridades -Secretaria de
Simão e Distrito de Itaguaçu, e implementar
Governo.
com segurança e menor
políticas de
tempo de deslocamento, por
incentivos fiscais ou
meio de ações e projetos do
não para as ações;
Departamento Municipal de 3ª)Planejamento
Trânsito, mediante a
estratégico para
secretaria de Governo e de
viabilizar o projeto.
Infra-estrutura.

-Ministério das
Cidades;
-AGETOP.

-04 anos.

-R$1.000.000,00
(Um milhão).

-União;
-Estado;
-Município.

3.Infra-estrutura,
Turismo,Urbanismo
e Meio Ambiente

-Desenvolver atividades
-Levantamento da
integradas na área de
possibilidade de
planejamento urbano, de
execução dos
controle e fiscalização da
programas, e suas
ocupação e uso de solo,
prioridades;
conforme legislação em
vigor, objetivando uma maior
eficiência na execução dos

-Ministério das
-05 anos;
Cidades;
-AGETOP;
-SEMARH;
-Ministério do Meio
Ambiente;
-Agência Goiana de
Meio Ambiente.

-R$1.000.000,00
(Um milhão).

-União;
-Estado;
-Município.

-Secretaria de
Turismo, Desporto e
Meio Ambiente;
-Secretaria de
Governo;
-Secretaria de
Planejamento,
Gestão
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programas do Governo;
- Promover, mediante a
secretaria de Turismo e Meio
ambiente, articulada com a
secretaria de Governo, a
conservação dos ambientes
urbano e natural, viabilizando
os projetos desenvolvidos,
melhorando a qualidade de
vida da comunidade.

Expansão urbana -Possibilitar a
expansão urbana nas margens
do lago azul em propriedades
rurais cujo proprietário tenha
interesse em lotear para

Administrativa e
Financeira.

-Ministério do
Turismo;
-AGETUR;
-Mistério dos
Esportes;
-AGEL.

Congelamento de Áreas
Reintegrar áreas
Levantamento
Governo municipal- Curto prazo (de 1.000.000,00(hum
Irregulares -Regularizar os
públicas ocupadas topográfico,
procuradoria –
01 a 03 anos) milhão de reais)
loteamentos, e nos casos de
irregularmente ao
fotográfico da área
secretaria do
áreas não regularizáveis
município.
para evitar
turismo e meio
como as de risco ou de
Urbanizar e devolver construções após o
ambiente.
preservação permanente
ao público de forma congelamento.
priorizar essa famílias em
regular para
Assistentes sociais
programas habitacionais
aproveitamento
visitam e credenciar
populares. Paralisar o
coletivo de referida as famílias.
crescimento de ocupações
área.
É fixada uma placa
desordenadas e em
no núcleo
desacordo com a legislação
congelado com
vigente.
informações sobre o
congelamento

Governo municipal,
estadual, federal.

Implantação do parque
Sensibilização e
ecológico do distrito de
mobilização da
Itaguaçú.- Promover a
comunidade para a
educação ambiental, o
indústria do turismo.
ecoturismo, o turismo de
Indentificação do
aventuras, incrementando o
público.
turismo no distrito que possui Qualificação de mãouma bela riqueza natural,
de-obra e serviços.
que são as quedas do Rio
Claro, um potencial virgem a
ser explorado e com o
privilégio de ser planejado
para a sustentabilidade.
Lançar novo produto turístico
ao mercado.

Governo federal
Governo estadual
Governo municipal

Elaboração do
Governo municipal
projeto,
Governo estadual
Licenciamentos
Governo federal.
Captação de recursos Secretaria do
Execução.
turismo e meio
ambiente

Curto prazo ( 800.000,00 (oitocentos
01 a 03 anos) mil reais)]

- Governo Municipal;
Divulgar as atuais
- Sensibilização e
- Secretaria do
- Governo
de 1 a 3 anos
potencialidades turísticas do
mobilização dos
Turismo
Municipal;
município para atrair
proprietários rurais;
- Governo Estadual;
investidores que encantados - Planejamento;
- Iniciativa Privada.
com a região terão interesse - Execução;

R$ 5 milhões

- Iniciativa privada;
- Municipal;
- Estadual;
- Federal
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construção de casas de
veraneio, hotéis, pousadas e
ranchos para o incremento da
indústria turística no município.

em possuir recantos no
município
.

Desapropriação de áreas de
Levantamento da áreas para
interesse públicoimediata advertência aos
Desapropriar áreas ou imóveis
proprietários
para criação de parque
ecológico ou criar áreas de
preservação permanente no
perímetro urbano do município
que vem sendo ocupado
desordenadamente e sem
estudos de impactos ambientais
e respeito ao meio ambiente,
colocando os interesses
econômicos em confronto com
antigo planejamento do
município que possuía áreas
verdes que foram loteadas pela
Cemig – Centrais Elétricas de
Minas Gerais – a particulares

- Divulgação;
- Vendas;
- Investimentos
privados

Levantamento
Governo Municipal,
topográfico e
Polícia Militar
fotográfico para
Florestal/Ambiental
informação aos
órgãos competentes

mecanismos de
4.Segurança Pública -Otimizar
proteção ao cidadão, por

1º)Planejamento
-Secretaria de
-COMSEG;
estratégico,
Segurança Pública -Conselhos
meio de ações conjuntas dos indicando
do Estado;
Municipais;
órgãos governamentais,
deficiências e
-secretaria Municipal -Ministério Público;
sociedade civil organizada e
priorizando metas,
de Governo,
cidadãos.
mediante a
mediante a
Superintendência
Superintendência
Municipal de
de Segurança
Segurança Pública, Pública.
articulada pela
Secretaria de
Governo.

5. Educação e

-Planejar, desenvolver e

1ª) Definir, de acordo -Secretaria de

de 1 a 3 anos

1 milhão de reais

- Municipal, Estadual,
Federal
- Ministério Público
- Iniciativa Privada
- ONG`s
Ambientalistas

-05 anos;

-R$ 1.000.000,00
(Um milhão)

-Estado;
-Município.

R$2.000.000,00

-União;

- Governo Municipal
- Secretaria do
Turismo e Meio
Ambiente
- Ministério Público,
- Agência Ambiental

-Programa Pro Arte; -10 anos;
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Cultura

implantar uma política
cultural abrangente, com
calendário de ações definido,
que permita o
desenvolvimento humano e
inclusão social.

6.Saúde

-Implentação de eficiente
sistema de Ouvidoria,
especificamente na
Secretaria de Saúde, visando
adquirir instrumentos para
gerenciar o Sistema Único de
Saúde, e verbas
Municipal/Estadual, através
de um sistema integrado de
serviços de saúde,
responsável pelas ações de
promoção, prevenção e
atenção a saúde da
comunidade.

7. Desenvolvimento
Econômico

-Promover a capacitação para
o trabalho e o
desenvolvimento das
atividades econômicas,
tecnológicas e de educação
empresarial no Município de
São Simão, visando a
sustentabilidade das
empresas e o
desenvolvimento do
Município, integrando
diversos setores importantes
para tal: Associação

com as propostas
Educação e Cultura;
gerais da Secretaria -Secretaria de
de Educação e
Governo;
Cultura, juntamente -Secretaria de
com a Secretaria de Turismo, e Meio
Governo, as
Ambiente.
prioridades a serem
implementadas.
2ª)Customizar,
mediante
articulação de
diversos setores
governamentais e
nãogovernamentais, as
culturas
educacionais que
serão ou que já
forma
implementadas.

-CAT;
-Escolas Municipais
e Particulares;
-Centro Cultural;
-faculdades e
Centros
Universitários.

-Secretaria de Saúde; -Hospital Municipal -02 anos;
-Secretaria de
e/ou Fundação
1ª) Instalar na
Hospitalar;
Secretaria de Saúde, Governo.
-PSF’s;
com coordenação da
-órgãos vinculados
secretaria
ao Sistema de
competente,
Saúde;
juntamente com a
Secretaria de
Governo, adequandose a necessidade e
eficiência do serviço;

1ª)Estruturar a
Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico para
viabilizar a
implementação dos
Projetos
apresentados.

-Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico;
-Secretaria de
Governo;

-Associação
Comercial e
Industrial de São
Simão – ACISS;
-Secretaria de
Indústria e
Comércio do
Estado;
-SEBRAE;

-04 anos;

(Dois milhões)

-Estado;
-Município.

-R$ 200.00,00
(Duzentos mil reais)

--União;
-Estado;
-Município

-R$500.000,00
(Quinhentos mil reais)

-Estado;
-Município
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Comercial de São Simão;
Departamento de
Arrecadação Tributária; e
Secretaria de Governo.

8.Gestão
Democrática e
Desenvolvimento
Institucional

-Realizar com efetividade as
ações administrativas,
financeiras, jurídicas e de
comunicação social da
Gestão Municipal,
possibilitando a execução do
Plano de Governo,
objetivando um
aprimoramento na atenção
às necessidades da
população.
-Formular e implementar
estratégias de gestão com
participação, transparência,
compromisso,
responsabilidade e
efetividade, potencializando a
administração pública para
melhor atender ao cidadão.
-Proporcionar melhores
condições de uso e
segurança aos usuários,
realizando ações que visem
à manutenção dos prédios
municipais, inclusive com
construção.
-Garantir a representação e
participação da juventude
saosimoense na elaboração,
na execução e na avaliação
das políticas públicas do
município, criando espaços
formais de discussão
propiciando a sua livre
manifestação por meio do
protagonismo juvenil;
-Aumentar o diálogo entre a
administração municipal e a
comunidade, desenvolvendo
o trabalho colaborativo e
participativo, levando para a
cidade a representação do
Prefeito na sua capacidade

-Secretaria de
Governo;
1ª) Cumprir de forma
rigorosa as funções -Secretaria de
Planejamento,
dos cargos da
Gestão
Estrutura
Administrativa e
Administrativa (Lei
Financeira;
Municipal nº 131, de
15 de maio de 2006),
indicando de maneira
clara, as
prerrogativas de cada
cargo público.
Indicar,pela
Secretaria de
Governo, como
prioridade,a
subdivisão da
Secretaria de
Planejamento,
Gestão Administrativa
e Financeira, para
melhor gestão e
dinamização das
funções correlatas.

-Ouvidoria
Municipal;
-Conselhos
Municipais;

-05 anos;

-R$5.000.000,00
(Cinco milhões de
reais);

-União – PNAFM;
-Estado;
-Município.

2º)Capacitar os
servidores com
cursos na área de
atuação, cumprindo
rigorosamente, as
nomeações e funções
das estrutura
adminsitrativa.
3ª) Criação da
Ouvidoria Municipal,
para detectar as
deficiências,
estruturar a gestão
pública e dinamizar a
aplicação dos
recursos.
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de ouvir, decidir e atender.
Aumentar a agilidade com
menor custo de execução.
-Ampliar a capacidade de
acesso da populaçao às
informações e serviços
municipais pelo uso intensivo
das Tecnologias de
Informação, com a promoção
da melhoria da qualidade da
gestão pública.
-Promover a disponibilizar o
acesso mais democrático da
população à informação e
comunicação, com a oferta
de serviços púbicos e
privados para a convivência
e articulação das pessoas
em rede.

4ª) Reforma e
estruturação dos
espaços públicos,
para melhor atender
o cidadão; e
construção do Centro
Administrativo,
localizado
prioritariamente na
Praça Cívica, e
Centro de
Convenções,
centralizando os
serviços públicos e
Secretarias
correlatas.
5ª) Dinamizar o
sistema de
informática dos
serviços públicos
municipais,
capacitando os
servidores; e
estruturando órgãos
que disponibilizará
esses serviços, tais
como: Arrecadação
Tributária; Secretaria
de Gestão
Administrativa e
Financeira.
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Parte VI
Mobilização comunitária e audiências públicas
Edital(is) de convocação da(s) Audiência(s) Pública(s)

MATÉRIA PARA O PRÓ-PAGO E RÁDIO
LOCAL
ATENÇÃO MORADORES DE SÃO SIMÃO,
O
grupo
de
trabalho
comunitário
responsável pelo Plano Diretor Participativo
de São Simão, convida a população para
participar da Audiência Pública que
acontecerá no Projeto Bem Viver no dia
18/12/2006 ás 19h30min.
A sua presença será de extrema
importância.
Participem!!!
Convite(s) para a(s) Audiência(s) Pública(s)
34

CONVITE DE CHAMAMENTO
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ATA(s) da(s) Audiência(s) Pública(s)

ATA Nº 002 – AUDIÊNCIA PÚBLICA - Propostas Gerais do Plano Diretor Democrático e
Macrozoneamento.

Aos dezoito dias do mês de Dezembro de dois mil e seis, às 19h30min, na sede do Projeto da
3ª Idade – Bem Viver, teve início à Audiência Pública para validação das Propostas Gerais do Plano
Diretor Democrático.
Estavam presentes os seguintes membros do Grupo de Trabalho Democrático
(GTC): Arquimedes José de Oliveira; Adelsso Nogueira; Daniela Maria Alves Reis; Rogério
Pinheiro Carvalho; Ynajara Christina de Moura; Paulo Henrique Caetano; Maria Letícia Lacerda;
Nathane de Oliveira Costa; João Moreira e Jane Botelho Barbosa.

Dando início, Arquimedes cumprimentou e agradeceu a presença de todos, salientando a
importância da participação da comunidade na elaboração das propostas que nortearão as futuras
intervenções no município de São Simão. Acrescentou que a apresentação se daria pela explanação dos
quadros e que os questionamentos e sugestões deveriam ocorrer ao final de cada um deles. Os temas:
ASSISTÊNCIA SOCIAL; MOBILIDADE; DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; SAÚDE;
EDUCAÇÃO; MEIO AMBIENTE; TURISMO E LAZER; INFRA - ESTRUTURA; MORADIA E
SEGURANÇA PÚBLICA foram amplamente debatidos entre todos os presentes e as sugestões
decorrentes de cada quadro devidamente anotadas para posterior inclusão ao texto do Plano Diretor
Democrático. O exemplo de sugestões dos presentes foi através do Sr. Florivaldo, onde mais uma vez
pede que o ensino do 2º grau seja mantido no planejamento da Educação e sob a responsabilidade
do Município. Também pediu a criação do SINE em São Simão, a limitação da pulverização de
herbicida na cana de açúcar e o corte de cana totalmente mecanizado. O Sr. Agnei pediu para que a
Lei Predatória seja fiscalizada. O Sr. Adilson solicitou a construção da Rodoviária Federal. A Sra.
Eva Maria – Presidente da Associação de Moradores de Itaguaçu, solicitou a instalação de redutor
de velocidade em Itaguaçu . A Sra. Maria Aparecida de Itaguaçú, solicita o policiamento efetivo no
período noturno e finais de semana. O Sr. Padre Martins sugeriu resgatar o patrimônio Cultural e a
História do Município de São Simão para que sejam usados na exploração turística.
Concluída a apresentação e sem mais questionamentos, a audiência foi encerrada às 22h00min,
com o Sr. Arquimedes agradecendo a participação de todos e de antemão, convidando para uma próxima
audiência.
Assinatura dos Membros do GTC Presentes:

Dezembro 2006.
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Fotos da(s) Audiência(s) Pública(s)
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