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Amigas e amigos simonenses,

Iniciamos nosso trabalho à frente da Prefeiturade Si-
mão Pereira, no início de 2021, com muitos obstáculos 
a serem vencidos. O mundo estava mergulhado numa 
pandemia sem precedentes e caminhava a passos largos 
para uma das maiores crises econômicas da história re-
cente do planeta. Mas a vontade de acertar foi maior do 
que o medo de encarar o desafio. Era preciso coragem e 
muita responsabilidade para encarar qualquer crise de 
mãos dadas com todos os simonenses.

Escolhemos o caminho do diálogo, ao lado do servidor 
público, da Câmara Municipal e de todos aqueles que 
querem o bem de Simão Pereira. Fomos atrás de recursos, 
convênios e de nossos representantes nas esferas estadu-
al e federal. 

Foi assim nesse primeiro ano de nossa Administração. 
Responsabilidade e muito trabalho para garantir saúde 
de qualidade aos simonense, em especial, neste momen-
to de pandemia. Trabalhamos por uma Educação dife-
renciada com a qualificação dos nossos profissionais e 
atenção criteriosa às nossas crianças e jovens, que preci-
saram se adaptar ao ensino remoto.

Melhoramos a oferta de água potável para todos os 
bairros e distritos e mantivemos ruas e praças limpas e 
bem cuidadas. Conseguimos garantir assistência com-
pleta aos mais vulneráveis e fornecer incentivos aos pro-
dutores rurais do nosso Município.

Trabalhamos na preservação do nosso patrimônio his-
tórico e renovamos a frota de veículos e os equipamentos 
de trabalho. Nossos servidores foram valorizados como 
nunca, tendo diversas de suas reivindicações atendidas.

Esta publicação reúne um pouco do que fizemos nesse 
primeiro ano de serviços prestados à nossa cidade. É uma 
prestação de contas a você, que se empenha ao nosso 
lado para, juntos, fazermos de Simão Pereira uma cidade 
sempre melhor para se viver.

Muito obrigado e boa leitura!
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Administração

Trabalho sério para vencer grandes desafios
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Conquista valor emenda Parlamentar

Veículo Fiat Uno R$ 50 mil Deputado Estadual Bráulio Braz   
Urbanização da  Rua Wilds Luiz de Freitas R$ 150 mil Deputado Estadual José Guilherme  
Carreta agrícola e barracas para a feira livre R$ 40 mil Deputado Estadual José Guilherme  
Custeio da Saúde R$ 100 mil Deputado Estadual José Guilherme  
UTI Móvel R$ 220 mil Deputada Estadual Delegada Sheila   
Custeio da Saúde R$ 500 mil -  
Veículo e equipamentos para o Conselho Tutelar R$ 120 mil  Deputado Federal Dr. Frederico  
Defesa Civil: caminhonete, notebook, coletes e trena digital R$ 150 mil - 
Custeio da Saúde R$ 100 mil Deputado Federal Dr. Frederico  
Investimentos diversos R$ 400 mil Deputado Federal Dr. Frederico  
Custeio da Saúde R$ 100 mil Senador Rodrigo Pacheco  
Custeio da Saúde R$ 100 mil Deputado Estadual Betão  
Custeio da Saúde R$ 170 mil Deputado Estadual Fernando Pacheco  
Asfaltamento da estrada de Souza Aguiar  R$ 250,00 Deputado Federal Rodrigo de Castro

  Foi com o compromisso de fazer de 
Simão Pereira uma cidade muito me-
lhor para se viver, que a Administração 
2021/2024 assumiu o município em 1º de 
janeiro de 2021. Em meio à pandemia do 

novo coronavírus, com a economia mun-
dial em instabilidade, foi preciso pulso fir-
me e capacidade de articulação para en-
frentar os desafios que viriam pela frente.
  Cumprindo a promessa firmada com a 

população, o Executivo não mediu esfor-
ços na obtenção de verbas para Simão 
Pereira, mantendo contatos frequentes 
com parlamentares e representantes 
dos governos estadual e federal. 

mais de r$ 300 
mil investidos na 
informatização 

  Em menos de um ano, a Ad-
ministração municipal avançou 
como nunca na modernização 
administrativa. Fato comprova-
do pela aquisição de diversos 
equipamentos de informáti-
ca para os setores da Educação 
e Saúde, incluindo computa-
dores, tablets e impressoras. 

  Ao final do pri-
meiro ano de 
mandato, a Pre-
feitura come-
mora o sucesso 
da empreitada. 
Fato confirma-
do por um dos 
maiores apor-
tes de recursos 
obtidos pelo 
município nos 
últimos tempos 
com apenas um 
ano de trabalho. 
Confira ao lado.

governo participativo

  A Administração 2021/2024 lançou o Orçamento Participativo. Agora, toda a população de Simão de Pereira pode decidir onde o dinheiro 
público deve ser gasto, apontando as prioridades de investimento em obras e serviços. 

internet de última geração 

   Com responsabilidade e transparência, um novo contrato com empresa especializada foi firmado para modernizar os serviços de internet na 
Prefeitura. Agora, todos os setores estão conectados por meio de fibra óptica, garantindo muito mais rapidez e eficiência aos serviços.
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modernidade 
e valorização 
do patrimônio 
cultural 

  Numa ação para melhorar 
as condições de trabalho e, 
ao mesmo tempo, preservar 
um dos ícones da história 
da cidade, a Administração 
2021/2024 realizou obras de 
restauração na sede da Pre-
feitura. 
  Destaque para a rampa de 
acessibilidade, asfaltamento 
do pátio interno, câmeras de 
segurança, equipamentos 
de combate a incêndio, novo 
letreiro da fachada e instala-
ção de um portão na entrada 
da garagem, com a presença 
de um vigia. 
   Todas as intervenções fo-
ram realizadas de acordo 
com as regras de preserva-
ção do patrimônio cultural.

Servidor valorizado 
como nunca se viu

  O respeito ao funcionalismo municipal é uma das 
marcas da Administração 2021/2024. Prova disso foi a 
festa do Servidor, fechando o ano de 2021 em gran-
de estilo, de um jeito que não se via há muitos anos. 

   Durante o ano, várias outras ações confirmaram a 
valorização a quem faz tudo acontecer: 

• Café da manhã especial oferecido no dia do traba-
lhador, com distribuição de brindes  

• Comemoração do Dia do Servidor Público com 
um evento especial  

• Capacitação profissional garantida por meio de cur-
sos de formação e outras ações

• Aquisição de uniformes com padrões diferenciados 
para cada área 

• Construção de refeitório totalmente equipado com 
eletrodomésticos e mobiliário para os funcionários, 
atendendo uma antiga reivindicação da categoria.

• Renovação de todo o acervo de ferramentas e EPI’s 
(Equipamentos de Proteção Individual) 

• Salários e benefícios pagos rigorosamente em dia 

• Antecipação do 13º salário com pagamento integral 
20 dias antes da data prevista

• Pelo atendimento eficiente: realização de processos 
de contratação para recompor o quadro de profissio-
nais em diversos setores e ainda gerar mais emprego 
e renda na cidade

• Sonho antigo da categoria: assinatura de convênio 
com a Caixa Econômica Federal para obtenção de em-
préstimos consignados em condições especiais

    A Prefeitura se empenhou junto ao Governo Estadual e obteve reforço no 
policiamento.   O destacamento local da Polícia Militar passou a contar com mais 
três profissionais, ampliando de seis para nove o número de policiais lotados no 
município. Ação certeira para resolver um problema que preocupava todas as fa-
mílias simonenses. 

Simão mais segura  

AnteS

dePoiS

| Simão PereirA  |  JAn/2022   
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firme na batalha contra o pedágio 

   Sempre ao lado dos simonenses na luta contra o pedágio da BR-040, a Admi-
nistração 2021/2024 continua em busca de uma solução para o problema. A 
posição firme foi confirmada na Audiência Pública realizada pela ANTT em 
Juiz de Fora, no mês de dezembro, em que David Carvalho Pimenta foi o único 
prefeito presente, falando em nome dos municípios interessados na questão.  
    

Frota de veículos tem renovação histórica
  A atual Admi-
nistração pro-
moveu uma das 
maiores reno-
vações na frota 
de veículos e 
implementos 
da história de 
Simão Pereira, 
benefic iando 
todos os seto-
res com mais 
agilidade e se-
gurança. 

Confira as novas aquisições para 
cada setor: 

Saúde: Uti móvel, uma ambulância, dois veículos

educação: veículo para a Secretaria

Assistência Social: um veículo para o CRAS

Conselho tutelar: um veículo

Agricultura: motocicleta e carreta agrícola 

gabinete: um veículo

obras: caminhonete

defesa Civil: caminhonete cabine dupla  

limpeza Urbana: caminhão prensa contratado  

Atendimentos em geral: três veículos locados para 
reduzir custos

   Antes o pleito foi oficialmente apresentado pelo Executivo ao Ministro da 
Infraestrutura durante visita à região. A lista de ações realizadas em 2021 inclui, 
ainda, audiências no Congresso Nacional, diversas reuniões com parlamenta-
res e solicitações diretas junto aos órgãos do Governo Federal, em Brasília.

  As aquisições foram 
possíveis por meio de 
recursos próprios e de 
repasses oriundos dos 
governos Estadual e 
Federal, por meio de 
emendas de parlamen-
tares. Completando a 
atitude consciente, os 
itens antigos e sucate-
ados farão parte de um 
leilão. 

Simão PereirA  |  JAn/2022  |  



Agricultura

  Também na zona rural, a Administração 2021/2024 as-
segura ganhos históricos para Simão Pereira. Agora os 
produtores contam com o suporte gratuito de um ve-
terinário. A presença constante do profissional nas pro-

priedades possibilita o desenvolvimento de projetos im-
portantes pela saúde e a melhoria do rebanho, incluindo 
a inseminação artificial, além da vacinação e das orienta-
ções técnicas em geral. 

Veterinário é apoio incontestável ao produtor

e ainda teve mais...
• Programa de aração e gradagem 
de terras, com mais de 800 horas 
de trator disponibilizadas
• Programa de vacinação contra a 
brucelose
• Revitalização do horto municipal, 
com criação de unidade experi-
mental de capim capiaçu para 
fornecimento de mudas aos pro-
dutores
• Castramóvel no Centro, Souza 
Aguiar, Cotegipe e Balança, aten-
dendo mais de 400 animais
• Suporte para o plantio de milho: 
previsão de aproximadamente 
600 toneladas colhidas na safra 
2021/2022 
• Disponibilização de transporte 
para buscar cevada, atendendo os 
produtores locais
• Apoio e oferta de transporte para 
a construção de silos e para a co-
lheita de produtos em geral

“mais genética” 
é qualidade para 
o rebanho
  Agora Simão Pereira tem um 
programa específico voltado para 
a melhoria genética do rebanho 
bovino. O Programa Mais Gené-
tica foi viabilizado por emenda 
parlamentar e intermediado pela 
Emater. Para o bom andamen-
to do projeto, o município conta 
com uma motocicleta e kits de 
inseminação artificial. Tudo sob a 
coordenação do veterinário espe-
cialmente contratado.

Programa de 
Correção do Solo
  Em outra ação marcante, a Pre-
feitura, em parceria com os pro-
dutores rurais, arcou com o traba-
lho de análise de solo para todos 
os agricultores inscritos, com re-
sultados interpretados pela agrô-
noma da Emater. O levantamento 
científico e a devida correção do 
solo são essenciais para garantir 
alta produtividade, com eficácia e 
eficiência. 

Compra compartilhada de calcário
   Foi o Programa de Correção do Solo que orientou a compra compartilhada de calcário. A ação 
em grande escala contou com a participação direta do Município, que contratou uma carreta 
para buscar, na cidade de Arcos (MG), aproximadamente 35 toneladas de calcário. Todo o ma-
terial foi entregue diretamente aos produtores beneficiados

troca da solidariedade

  O Projeto troca-troca de Sementes de feijão está 
mantido e fortalecido. Em 2021, a Prefeitura adquiriu 
350 quilos de sementes para o programa em que a 
quantidade de feijão recebida para o plantio é de-
volvida ao Município, para doação. Confirmando o 
excelente retorno, centenas de quilos de feijão foram 
recebidos e repassados ao CRAS para distribuição às 
famílias assistidas.
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Agricultura

Conquistas fortalecem feira livre e patrulha agrícola

  Em mais um gesto de apoio ao produtor rural, a 
Administração 2021/2024 ofereceu diversos cursos 
de capacitação, em parceria com o Senar, visando 
o aprimoramento profissional e a geração de renda 
no campo,  beneficiando centenas de pessoas. Con-
fira a lista: 
• Curso de operação e manutenção de roçadeira
• Curso de solda com eletrodo no Centro e Souza 
Aguiar
• Capacitação e formação de operadores de moto-
niveladora
• Curso profissionalizante de produção artesanal 
de alimentos no Centro e Souza Aguiar 
• Curso de operação e manutenção de trator agrí-
cola

  Em convênio com o Governo de 
Minas, a Prefeitura assegurou mais 
duas conquistas para os produto-
res rurais de Simão Pereira, a partir 
de emenda parlamentar do depu-

tado estadual José Guilherme. Um 
dos avanços foi a aquisição de uma 
carreta agrícola, essencial para o 
transporte de insumos e produtos 
no campo. 

  Em outro passo importante, a Prefeitura revitali-
zou a feira livre com a cessão aos feirantes de 10 
novas barracas padronizadas. Uma maneira de 
incentivar a produção rural e promover a geração 
de renda no município. 

Capacitar para crescer

outros 
incentivos ao 
homem do 
campo
• Emissão de Certificados de 
Cadastro de Imóveis Rurais 
(CCIR 2021)
• Regularização de proprieda-
des junto ao INCRA
• Emissão de GTA
• Regularização de cadastro 
de produtor rural junto ao 
IMA
• Emissão de nota fiscal para 
produtor rural
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Saúde

   A Administração 2021/2024 
vem obtendo bons resul-
tados no enfrentamento à 
pandemia do coronavírus. 
O primeiro passo foi a refor-
mulação do Comitê Mu-
nicipal de Enfrentamento 
à Covid-19, que passou a 
contar com integrantes  das 
demais secretarias, além de 
médicos, técnicos e ampla 
representação popular.  
Em consonância com o Pla-
no Nacional de Imunização 
(PNI) e o Minas Consciente, 
a Prefeitura elabora decre-
tos e outros regulamentos 
impondo regras sanitárias 
para conter o avanço da 
doença. 
  Destaque para o distan-
ciamento social e a fisca-
lização ostensiva, além 
da desinfecção em todo 
o município, com a pul-
verização das ruas com 
hipoclorito de sódio.  
     Em outra medida impor-
tante, parte da Unidade 
Básica de Saúde foi pre-
parada para atender e en-
caminhar, com segurança, 
os pacientes infectados. O 
trabalho conta com uma 
equipe de profissionais 
específicos. 
    Sem falar, é claro, da vaci-
nação realizada com todo 
o critério e transparência, 
incluindo a divulgação 
sistemática dos boletins e 
índices de cobertura.

Com união e trabalho, Simão enfrenta a Covid-19

outras ações de impacto contra o coronavírus
Ação 
estruturada 
contra a gripe

  A Campanha de Vacina-
ção Contra a Gripe teve 
uma estruturação espe-
cial em 2021 devido às 
semelhanças de sintomas 
com a Covid-19. Seguindo 
à risca o Plano Nacional de 
Imunização do Ministério 
da Saúde, a programa-
ção foi dividida em duas 
etapas com o objetivo de 
proteger o maior número 
de pessoas na área urba-
na e zona rural. 

Proteção para 
nossas crianças 
e adolescentes

  Em outubro, a Secreta-
ria de Saúde realizou o 
Dia “D” da Campanha Na-
cional de Multivacinação. 
Crianças de 1 a 5 anos 
foram imunizadas con-
tra a paralisia infantil. Os 
simonenses com até 15 
anos não vacinados ou 
com a caderneta incom-
pleta também puderam 
atualizar a imunização. 
Com o trabalho, a Admi-
nistração Municipal asse-
gurou a todos o direito à 
prevenção de forma se-
gura e eficiente. 

• Trabalho de conscientização, in-
cluindo blitz educativas coorde-
nadas pela equipe da estratégia 
Saúde família, com apoio da PM 
e demais setores da Prefeitura 
• Instalação de câmara conser-
vadora, caixas térmicas e bolsas 
de gelo doadas pela Cemig por 
meio do projeto “Unidos pela 
vacina” 
• Transparência: divulgação peri-
ódica e criteriosa de informações 
sobre a situação da pandemia no 
município e o andamento da va-
cinação
• Adoção de estratégias para agili-
zar a vacinação e coordenar o re-
torno gradual das atividades, com 
base nas deliberações do Comitê 
Municipal de Enfrentamento à 
Covid-19
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Saúde

9

ESF 
Balança 
ganha 
instalações 
de alto 
nível
   A Unidade da estratégia Saú-
de da família Paulo César da 
fonseca Alves passou por uma 
verdadeira revolução. A Admi-
nistração 2021/2024 finalizou 
a revitalização do local. Entre 
as melhorias estão adequa-
ções no sistema de prevenção 
contra incêndio, construção 
de uma rampa de acessibilida-
de, troca de portas e janelas, 
nova recepção e implanta-
ção de um refeitório. Tudo de 
acordo com as normas da Vigi-
lância Sanitária e do Corpo de 
Bombeiros.
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Saúde

A população si-
monense não pre-
cisa mais se deslo-
car a Juiz de Fora 
nos fins de semana 
e feriados para re-
ceber atendimento 
básico de saúde. 
Realizando um 
sonho antigo da 
comunidade, a Pre-
feitura expandiu o 
plantão médico 
na UBS para sete 
dias por semana, 
das 7 às 19 horas, 
inclusive sábados, 
domingos e fe-
riados. O atendi-
mento conta com 
equipe formada 
por médico, enfer-
meiro e técnico de 
enfermagem, além 
de recepcionista e 
motorista.

Porque a doença não tem hora 

novembro é azul

  Para marcar o mês dedicado ao 
combate do câncer de próstata, a 
Prefeitura promoveu ações volta-
das para os homens de Simão Pe-
reira. Os participantes fizeram ava-
liação do PSA e exame de toque. 
Tudo coordenado por um urologis-
ta especialmente contratado para 
atender no Município. 

Saúde da mulher 1

   A Administração 2021/2024 garantiu 
mais um avanço para marcar época na Saú-
de de Simão Pereira, desta vez voltado para 
o público feminino. É o Programa Saúde 
da mulher, criado para oferecer consultas 
com a ginecologista do município, além de 
preventivos, exames de sangue, mamogra-
fia, ultrassonografia transvaginal, inserção 
de DIU e outros procedimentos destinados 
à melhoria da qualidade de vida da mulher.

Saúde da mulher 2 

  A Prefeitura de Simão Pereira comemorou 
o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, 
com várias ações de prevenção à saúde. As 
simonenses receberam orientações sobre 
a importância da realização de exames, 
vacinação e outras providências visando a 
qualidade de vida.

Contra o câncer de mama

  Uma programação especial garantiu o 
grande sucesso do outubro rosa em Si-
mão Pereira. No mês de combate ao cân-
cer de mama, as mulheres tiveram acesso 
a consultas, palestras, mamografias, entre 
outras ações. 

10

Em outro passo para 
ampliar a atenção em 
Saúde no Município, a 

Otorrinolaringologia 
passou a fazer parte 

das especialidades 
médicas oferecidas na 

ESF da Balança
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Saúde

   A comunidade de Souza Aguiar foi diretamente beneficia-
da com quota extra de consultas de ortopedia oferecidas na 
unidade da Acispes de Levy Gasparian. Ainda como resulta-
do da parceria, o Município triplicou a oferta de consultas e 

exames realizados no Consórcio, beneficiando simonenses 
de todas as localidades. Na mesma linha está a grande am-
pliação na oferta de cirurgias de catarata, num esforço para 
reduzir a fila de espera. 

Muito mais consultas e exames

remédio para  
quem precisa

   A Administração 2021/2024 deu 
mais um passo importante para 
garantir medicamentos para to-
dos os usuários do SUS em Simão 
Pereira. Prova disso foi a instala-
ção da Comissão de Assistência 
farmacêutica, encarregada de 
reestruturar a Relação Municipal 
de Medicamentos Essenciais (Re-
mume). O objetivo é diversificar 
a lista de medicamentos disponi-
bilizados, expandindo para 200 
os tipos de remédios ofertados. 

Saúde animal com critério e humanização

  O trabalho conjunto entre as secretarias de Saúde e de Agricultura possibilitou duas campanhas de castração de cães e gatos na 
cidade, atendendo mais de 400 animais e zerando a fila no município. As ações garantiram a saúde dos animais e geraram economia 
para o cidadão simonense, que pagaria em torno de R$ 300 pelo procedimento numa clínica particular. O trabalho contou com as 
parcerias da ONG Ajuda e da Ampar (Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paraibuna). Ainda no sentido da segu-
rança sanitária dos animais e das pessoas, a Prefeitura promoveu a vacinação antirrábica em todas as localidades de Simão Pereira. 

Agora testes da hepatite são  feitos na cidade

  Apesar da grave crise causada pela Covid-19, a Saúde de Simão Pereira não perde o foco e se dedica à prevenção e enfrenta-
mento de outras doenças. Prova disso foi a implantação dos testes rápidos no município para detectar hepatite B e C e infecções 
sexualmente transmissíveis, como aids e sífilis. Na mesma linha estão as ações de prevenção e monitoramento dos casos de 
tuberculose.
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Saúde

  Simão Pereira cami-
nha para ser uma das 
primeiras cidades da 
região com a Saúde 
totalmente informa-
tizada, garantindo 
agilidade e precisão. 
A modernização tam-
bém é sinônimo de 
economia, com me-
lhor planejamento 
das ações e menor 
desperdício em ati-
vidades como a dis-
tribuição de medica-
mentos e a realização 
de exames. 
  Um dos módulos 
mais importantes do 
portal é o prontuário 
eletrônico, que vai 
reunir num só lugar 
todos os atendimen-
tos prestados a cada 
cidadão simonense. A 
lista vai desde curati-
vos até procedimen-
tos de alta complexi-
dade, passando por 
consultas, exames e 
entrega de medica-
mentos.
  Para a devida imple-
mentação do siste-
ma, foi necessária a 
ampla modernização 
do parque tecnológi-
co, com aquisição de 
novos computadores, 
tablets e periféricos. 

Cidade vai ganhar moderno Centro de Fisioterapia
   Simão Pereira terá 
uma moderna es-
trutura para ofere-
cer procedimentos 
em Fisioterapia. O 
Centro municipal 
de fisioterapia 
será erguido com 
recursos do próprio 
município, obtidos 
por meio de eco-
nomias internas. O 
projeto já foi en-
caminhado aos ór-
gãos de referência 
para aprovação. 

Atendimento informatizado
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   Antes mesmo de completar seis meses de trabalho, a Administração 2021/2024 realizou em Simão Pereira uma das maiores 
frentes de asfaltamento de sua história. Executado por meio de uma parceria com a AMPAR/CIMPAR, o recapeamento levou 
segurança e conforto a nove ruas da cidade, beneficiando toda a área central. 

Em tempo recorde, asfalto foi refeito em todo o Centro

13PrefeitUrA de Simão PereirAUm Ano de trAbAlho
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Coleta de lixo moderna e segura

  Acabando com um atraso de 40 anos, a Administração 
2021/2024 implantou um novo sistema para a coleta de 
lixo na cidade, substituindo o antigo caminhão-caçamba, 
que era inseguro e permitia que os detritos caíssem duran-
te o transporte, deixando um rastro de sujeira pelas ruas. 
  O serviço passou a ser feito de forma segura, com a utilização 
de um caminhão compactador. A empresa responsável pela 
coleta conta com uma equipe técnica especializada, respeitan-
do todas as normas de segurança e higiene.

mais segurança para os pedestres

  redutores de velocidade foram implantados nos principais 
pontos de travessia do centro da cidade. Trabalho foi feito com 
piso específico seguindo as características originais do calçamen-
to.

Rua do Centro finalmente é urbanizada
   Administração 2021/2024 tirou do papel uma obra espera-
da por vários anos. A rua Wilds luiz de freitas  finalmente 
está sendo urbanizada, numa grande frente de trabalho que 
inclui melhorias profundas na rede pluvial, implantação de 

meios-fios e calçamento em bloquetes sextavados.  A obra é 
resultado de um convênio com o Governo do Estado, a partir 
de emenda parlamentar do deputado estadual José Guilher-
me.

Pelo fim dos 
alagamentos 

  Com o objetivo de ame-
nizar os danos causados 
pelas chuvas, a Prefeitura 
iniciou a limpeza do prin-
cipal canal de captação 
pluvial  do município. O 
curso d’água  não rece-
bia manutenção há vários 
anos, o que provocava 
alagamentos e muitos 
transtornos à população 
na época das chuvas. A se-
gunda etapa dos serviços 
será realizada em breve.

14
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  Em ato histórico, 
a Administração 
2021/2024 revitali-
zou a Passarela mil-
ton Sérgio dutra , em 
Souza Aguiar. A estru-
tura recebeu ilumina-
ção em LED, cobertura 
galvanizada e um am-
plo trabalho de solda-
gem para correções 
em pontos corroídos 
pela umidade e pelo 
tempo. Outros desta-
ques foram o plantio 
de grama na área de 
escape, colocação de 
plantas e implantação 
de letreiro metálico. 

Passarela de Souza Aguiar bela e segura

defesa Civil 
modernizada para  a 
segurança de todos

  Fortalecida, agora a Defesa Civil de 
Simão Pereira conta com todos os re-
cursos para cumprir a sua missão. Gra-
ças à organização do setor, a cidade 
foi selecionada para receber o kit da 
Coordenadoria Estadual de Defesa Ci-
vil, incluindo uma caminhonete 4X4, 
um notebook, cinco coletes reflexivos 
e uma trena digital.

e o asfalto vem aí...  

   Realizando mais um sonho da comunidade de Souza Aguiar, a Administração 2021/2024 já abriu licitação para a primeira etapa do asfaltamento 
da estrada de acesso ao distrito. Obra será executada ainda este ano.

15
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Mais água para Simão

economia inteligente

   A Prefeitura de Simão Pereira im-
plantou um moderno sistema, 
interligado por wi-fi, para con-
trolar a vazão no reservatório do 
Miragem 2. O equipamento evita 
desperdício de água e gera eco-
nomia de energia, acabando com 
o problema que incomodava os 
moradores há mais de oito anos: 
a bomba ficava ligada 24 horas, 
com água vazando pelo ladrão.

  Já no primeiro ano de trabalho, a Administração 2021/2024 avançou a passos largos para resolver um problema crônico da 
cidade: o abastecimento de água. Confira:

Centro

miragem 1

miragem 2

Cotegipe

vem muito mais por aí
   Visando acabar de vez com o problema da água, a Prefeitura 
planeja a implantação de um amplo sistema de abastecimento, 
incluindo captação e distribuição adequada com uma central de 
tratamento.

  A oferta de água potável mais que dobrou. Um 
novo poço artesiano foi construído para funcio-
nar paralelamente com o antigo. Também foi ad-
quirido um novo reservatório com 40 mil litros, 
para se somar ao antigo de 30 mil. 

   Novo reservatório aumentou em mais 40 mil litros a capacidade de 
abastecimento no bairro. Sistema foi aperfeiçoado com instalação de 
uma bomba reserva.

   novo reservatório de  20 mil litros já está em 
funcionamento. Outro do mesmo tamanho já foi 
adquirido e será instalado em breve. Agora o bairro 
também conta com uma bomba reserva. 

   A antiga caixa d’água 
de concreto foi troca-
da por duas de polieti-
leno, com capacidade 
para 20 mil litros cada 
uma. A Prefeitura rea-
tivou o poço artesiano 
antigo e reformou o 
que estava em opera-
ção. A construção de 
um terceiro poço está 
em estudos.
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Cidade nunca foi tão bem cuidada
   Frentes de trabalho se multiplicam para levar a todos os cantos da cidade melhorias como: capina, roçada, coleta de entulho e 
lixo verde, reparos na tubulação de água e esgoto, implantação de redes pluviais e melhorias na iluminação pública. 

Zona rural sob cuidados permanentes

   A atenção é permanente com as estradas rurais para garantir o direito de ir-e-vir e o escoamento da produção agrícola. 
Na lista dos serviços diários estão: roçada, colocação de escória, implantação de drenos, recuperação de pontes, patrola-
mento, entre outros.

PrefeitUrA de Simão PereirAUm Ano de trAbAlho
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Assistência Social

Veículos próprios mostram                                 
valorização da Assistência Social

   Na Administração 2021/2024, a Assistência Social tem todo o 
suporte para exercer muito bem o seu papel. Um bom exem-
plo foi a aquisição de um veículo específico para o setor, 

quebrando um tabu de 12 anos. Para completar, o Conselho 
tutelar também ganhou veículo próprio, por meio de um 
convênio com o Governo Federal. 

Participação popular 

   Focada no fortalecimento das entida-
des representativas da sociedade civil, 
a Administração 2021/2024 realizou as 
inscrições e prestou todo o apoio ao pro-
cesso de renovação dos conselhos mu-
nicipais do Idoso, da Assistência Social e 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
Tudo para assegurar maior participação 
pública na elaboração de políticas sociais 
e maior transparência ao suporte às fa-
mílias socialmente vulneráveis. 

fale conosco

  Com as restrições impostas pela covid-19, a Assistência Social implantou uma linha 
direta por meio do WhatsApp (32) 3272-1449. Uma forma de manter a proximidade e 
a eficiência do atendimento mesmo em tempos de pandemia.

10ª Conferência de Assistência Social

  Com o tema “Direito do Povo e Dever do Estado”, Simão Pereira realizou a 10ª Confe-
rência Municipal de Assistência Social. O objetivo do encontro, que aconteceu de forma 
híbrida e respeitando todos os protocolos sanitários, foi a busca por sugestões da po-
pulação para melhorias e aperfeiçoamento das ações realizadas pela Assistência Social. 

formação profissional e cidadania
• Saúde e Atenção ao Idoso (formação de cuidadores) 

• “A Arte de Ser Adolescente” 
• Primeiros Socorros  (abaixo, à esquerda)
• Saúde da Mulher  (abaixo, à direita)

18

  Entre as ações sociais, também merecem registro os cursos 
realizados pela Assistência Social em parceria com o Senar. 
Atendendo moradores de todas as regiões, as capacitações 
focaram valores como cidadania, promoção social e geração 
de trabalho e renda. Confira os principais temas abordados:
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Sensibilidade no apoio às futuras mamães
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Atenção e 
carinho no dia 
das mães

   Mais uma vez demons-
trando sensibilidade e 
atenção especial, a Ad-
ministração 2021/2024 
marcou a passagem do 
Dias das Mães em Si-
mão Pereira. A homena-
gem incluiu a distribui-
ção de brindes  com 
mensagens especiais a 
todas as mamães. 

   Em mais uma iniciativa importante da Administração 2021/2024, 
o Auxílio Maternidade foi retomado. O projeto consiste na distribui-
ção de kits para as grávidas assistidas pelo CRAS e pela Secretaria 
de Saúde. A lista inclui banheiras, roupinhas, mamadeiras e outros 
itens para o bebê. A retomada do projeto só foi possível com o in-
vestimento de recursos do próprio município. 

Uma mão amiga durante o inverno

  Uma ação conjunta entre a Prefeitura e a Câmara dos Vereadores 
comprovou sensibilidade e eficiência. Por meio de uma medida 
especial, planejada com o apoio do Legislativo, a Administração 
2021/2024 implantou o programa de distribuição de cobertores às 
famílias assistidas pelo CRAS.

Cidadania e defesa de direitos

  Em 2021, Simão Pereira realizou diversas ações em sinto-
nia com campanhas nacionais pela cidadania e defesa de 
direitos. Destaque para o combate à violência sexual contra 
crianças e adolescentes, o enfrentamento à violência contra a 
mulher, o Setembro Amarelo (combate ao suicídio), Dia Inter-
nacional do Orgulho LGBTQIA+ e o Dia da Consciência Negra. 
As iniciativas foram realizadas em conjunto com a Saúde, o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA) e o Conselho Tutelar.

Auxílio emergencial

   A Assistência Social de Simão Pereira ofereceu todo o supor-
te aos moradores que tinham direito ao Auxílio Emergencial, 
Programa do Governo Federal. Uma equipe do município fi-
cou disponível para repassar as orientações necessárias para 
a obtenção do benefício, que teve a última parcela paga em 
novembro.

Ao lado de quem mais precisa

  O Executivo Municipal se empenha para prestar a devida as-
sistência a quem mais precisa. Com essa orientação, 100 cestas 
básicas recebidas da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 
(CEDEC) foram entregues pelo CRAS às famílias assistidas, com 
lisura e responsabilidade. 
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  Os estudantes da rede municipal receberam todo o material 
do plano de ensino tutorado (PET),  que consiste na monta-
gem de conteúdo escolar para suporte no ensino remoto. Todo 
o material didático para o desenvolvimento das atividades tam-
bém foi fornecido

União de esforços a favor do 
ensino durante a pandemia Aulas terão 

retorno 
seguro e alta 
tecnologia

  A Prefeitura abriu uma 
ampla frente de traba-
lho para planejar com 
segurança e responsa-
bilidade a volta grada-
tiva das aulas presen-
ciais, além de fiscalizar 
o cumprimento dos 
protocolos sanitários.
  Outro ponto impor-
tante é a moderniza-
ção e a implantação 
de novas tecnologias, 
melhorando a qua-
lidade de ensino na 
cidade, principalmen-
te com aplicação de 
Metodologias Ativas 
que permitirão uma 
prática mais persona-
lizada, favorecendo a 
inclusão e equidade, 
indispensáveis para 
a qualidade a que o 
Município pretende 
atingir na área educa-
cional.
   No retorno presencial 
das atividades, os alu-
nos dos anos iniciais 
e infantil terão o mais 
moderno instrumen-
to pedagógico para 
estimular o aprendi-
zado: mesas interati-
vas que oferecem in-
finitas possibilidades 
para um processo de 
aprendizagem diverti-
do e prazeroso.
 Outro investimento 
foi a expansão da Em-
car, com o novo espa-
ço de aprendizagem, 
criatividade e ludici-
dade que funciona-
rá, inicialmente, em 
prédio alugado para 
atendimento, no con-
traturno, com várias 
oficinas, dentre elas o 
xadrez.

  A Administração 2021/2024 investiu na qualidade do ensino remoto para que 
professores e alunos não fossem prejudicados pela pandemia de covid-19. 

  Além de todo o 
suporte didático 
aos alunos e pro-
fessores, no pe-
ríodo em que as 
aulas estiveram 
suspensas, a Ad-
ministração Mu-
nicipal manteve 
a merenda es-
colar para todos 
os estudantes. Os 
alimentos foram 
entregues, inin-
terruptamente, 
de casa em casa, 
para evitar aglo-
merações. 

   Em outra frente importante, a Prefeitura investiu fortemen-
te na capacitação dos professores para que eles pudessem 
encarar a nova realidade, como também serem preparados 
para uma perspectiva educacional pós-pandemia, que exi-
ge uma flexibilização curricular. Foram oferecidos vários cur-
sos aos educadores, entre eles, o treinamento sobre jogos 
pedagógicos, em parceria com o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar). 
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Uma nova Emcar
  Há anos, alunos, professores e comunidade em geral reivin-
dicavam a revitalização da escola municipal Conceição Apa-
recida rosso (emcar), cujo prédio se encontrava em situação 
precária. 
  A Administração 2021/2024 decidiu pôr fim ao problema e 
no dia 7 de dezembro entregou à comunidade as obras de 
ampliação e revitalização da instituição de ensino. 

PrefeitUrA de Simão PereirAUm Ano de trAbAlho

  Entre os grandes avanços está a nova sala de informática 
batizada de Cláudia Maria Batista Daniel. O local foi equi-
pado com 30 computadores e 59 tablets adquiridos com 
recursos do Município. 

  Também chama a atenção o grande investimento na biblio-
teca, que ganhou mapoteca, jogos pedagógicos, um vasto 
acervo formado por livros infantojuvenis e equipamentos de 
robótica, incluindo uma impressora 3D, o que possibilita a cria-
ção de peças pelo próprio aluno. 

  As salas de aula 
estão sendo equi-
padas com novos 
modelos de cartei-
ras que facilitam a 
interação entre os 
alunos, atendendo 
o projeto pedagógi-
co inovador implan-
tado no Município.

Sala especial para os professores

   Outro avanço importante é a nova sala de professores, que re-
cebeu o nome da Professora Luíza Ramalho Pinto. O espaço é do-
tado de todos os itens para garantir o conforto dos profissionais 
nos momentos de descanso ou estudo, incluindo mesa, estofado, 
geladeira, computador, TV, geladeira e forno micro-ondas. 

recuperação criteriosa

   Além das novas áreas, o prédio passou por diversas melhorias 
como reparos no telhado e nas calhas, pintura geral, resinagem e 
restauração dos tijolos da fachada e colocação de meio fio, além da 
reforma do alambrado e de toda parte elétrica e hidráulica. 

tecnologia à disposição de todos

Quadra totalmente 
reformada

  Destaque, ainda, para a 
quadra poliesportiva, 
que teve recuperados a 
pintura do piso, a cober-
tura, os alambrados e as 
balizas de futsal. 

AnteS AnteS
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Leitura é passaporte para o futuro
  Buscando incentivar e estimular a literatura em crianças e 
adolescentes de Simão Pereira, o Executivo adquiriu 800 li-
vros para a rede municipal de ensino. Os exemplares fo-
ram divididos em duas coleções e destinados a estudantes 
do maternal ao 9º ano. 

  Algumas obras 
são interativas, 
permitindo, por 
meio de conta-
to, sentir cheiro, 
texturas, ouvir 
sons e interagir 
com as histórias. 
Paralelamente, 
houve a criação 
do Projeto Ci-
randa literária, 
que funciona 
com uma biblio-
teca itinerante, 
que leva à casa 
de cada aluno 
a possibilidade 
de novas experi-
ências literárias 
d e v i d a m e n t e 
orientadas. 

Coral é o orgulho da cidade
  O Coral Cantos e encantos 
é o símbolo maior do atual 
momento vivido pela Edu-
cação, em que conceitos 
como união, resistência e 
serenidade ditam o ritmo 
da retomada. Mesmo com 
as limitações impostas pela 
pandemia, os meninos e me-
ninas do grupo permanece-
ram unidos fortalecendo os 
laços e  brindando a comu-
nidade com belíssimas apre-
sentações durante as inau-
gurações e outros eventos 
promovidos com segurança 
pela Educação.  

Saúde bucal vai à escola
  Já está funcionando em Simão Pereira, com total apoio 
da Prefeitura, o projeto “Atenção odontológica integra-
da à Criança”, que tem como foco a saúde bucal de crian-
ças de zero a 12 anos.
   O trabalho tem a coordenação do professor Josemar Par-
reira Pereira, titular da Faculdade de Odontologia da UFJF. 
A iniciativa premia o esforço dos organizadores, que, há 
mais de 20 anos, tentavam emplacar a ideia em Simão Pe-
reira. 
   O objetivo é orientar e esclarecer as crianças e familiares 
quanto às práticas relacionadas à saúde bucal. O projeto 
inclui, também, atendimento clínico, contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida de meninas e meninos. 
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   Os prédios receberam um amplo trabalho de pin-
tura, correções em pontos estruturais e novos equi-
pamentos, garantindo espaços melhores e um ensi-
no de qualidade para as crianças. Todas as melhorias 
levaram em conta a reformulação e atualização cur-
ricular já inserida na Educação Infantil.
  Além disso, a revitalização contou com profissio-
nais de Simão Pereira, confirmando o esforço da Pre-
feitura para gerar emprego e renda na cidade. 

Instalações impecáveis para a 
Creche e o Pré-Escolar

   A exemplo do que fez pelo prédio da escola municipal, a Administração 
2021/2024 realizou mais um sonho da comunidade escolar. Entregou à 
cidade as obras de revitalização das instalações da Creche Comunitária 
terezinha maria matias e do Pré-escolar municipal maurício Savino 
Cestaro. 

AnteS

AnteS
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  O Município foi palco de um evento abrangente que debateu os rumos da Educação. Os 
profissionais de Simão Pereira e Matias Barbosa estiveram reunidos na Conferência in-
termunicipal de educação, que consolidou as propostas para a Conferência Nacional de 
Educação (Conae). Assuntos como democratização, diversidade e financiamento da Edu-
cação estiveram em pauta.

Por uma Educação eficiente e igualitária
vales-
transporte 
em dia

  Determinada a re-
solver um antigo 
problema, a Admi-
nistração 2021/2024 
regularizou a dis-
tribuição de vales-
transporte aos estu-
dantes devidamente 
cadastrados. A inicia-
tiva tem por objetivo 
apoiar os alunos que 
fazem cursos fora da 
cidade.

Conselhos 
fortalecidos 
e valorizados

  A participação po-
pular é uma das 
marcas da Adminis-
tração 2021/2024. 
Prova disso foi a re-
ativação dos órgãos 
consultivos ligados 
à Secretaria de Edu-
cação. 
  É o caso do Con-
selho Municipal de 
Educação (CME), do 
Conselho de Acom-
panhamento e Con-
trole Social (CACS) 
e do Conselho do 
Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvi-
mento da Educação 
Básica e de Valori-
zação dos Profissio-
nais da Educação. 
  As mudanças aten-
deram à nova lei do 
Fundeb e prioriza-
ram o incentivo da 
participação ativa 
da população e a 
diversidade de vo-
zes para garantia de 
melhorias sólidas e 
eficientes no ensi-
no.

Apoio integral 
aos alunos do 
encceja 

  Suporte total aos 
simonenses que 
buscam concluir os 
estudos por meio 
do Exame Nacional 
para Certificação de 
Competências de 
Jovens e Adultos 
(encceja). A Admi-
nistração Municipal 
fornece aos inscritos 
todo o material es-
colar e disponibiliza 
professores de mate-
mática e português 
para tirar dúvidas.

  Confirman-
do a atenção 
d i s p e n s a d a 
ao setor, a Ad-
m i n i s t r a ç ã o 
2021/2024 en-
tregou à Secre-
taria de Educa-
ção as chaves 
do carro 0 km 
adquirido para 
agilizar e mo-
dernizar os ser-
viços. 

veículo novo para educação
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Restauração resgata 
patrimônio cultural

torre da igreja matriz nossa Sra. da glória 

  Numa grande obra a favor do patrimônio histórico da cida-
de, a Prefeitura Municipal restaurou a torre da igreja matriz 
nossa Senhora da glória. Realizado com recursos do Fundo 
Municipal do Patrimônio Cultural (Fumpac), o trabalho con-
sistiu no restabelecimento das características existentes até 
1974. O projeto foi elaborado pela Administração Municipal 
e aprovado pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural.

  Ainda como parte do esforço para preservar o patrimônio cultural, a 
Administração 2021/2024 reconstruiu a rampa do prédio da Prefeitura 
e  restaurou o Portal de Entrada da Antiga Fazenda Miragem.

Chafariz é reativado

  Uma restauração criteriosa das instalações hidráulicas garan-
tiu a reativação do histórico Chafariz da Praça nossa Senho-
ra da glória. O trabalho incluiu a instalação de novas caixas 
d’água, troca da tubulação e instalação de filtros especiais. 

Jornada do Patrimônio Cultural

  Mais uma vez Simão Pereira resgatou suas origens. Em se-
tembro foi realizada a 8ª Jornada do Patrimônio Cultural 
de minas gerais, desta vez, no formato on-line em função 
da pandemia do coronavírus. 

   O webinário com estudiosos de instituições renomadas do país abordou 
a formação histórica, cultural e econômica da cidade e região. A progra-
mação incluiu, ainda, uma mostra de fotografia na Praça Nossa Senhora 
da Glória e a apresentação cultural “Nosso Canto... Nossa História!”

  A Jornada 
teve o objeti-
vo de garantir 
o intercâm-
bio de co-
nhecimentos 
e ações edu-
cativas de 
valorização e 
difusão dos 
nossos bens 
culturais.

evento especial pelo dia das Crianças 

  Mesmo com as restrições impostas pela pandemia, a comemo-
ração pelo Dia das Crianças aconteceu para valer em Simão Pe-
reira. Com brincadeiras, palhaços e distribuição de brinquedos, 
uma estrutura especial foi montada para percorrer as localida-
des da área urbana e da Zona Rural. 

Cartilha do Patrimônio Cultural

  Outra providência importante a favor da preservação da nossa me-
mória foi a edição da Cartilha do Patrimônio Cultural em parceria com a 
Educação. Peça importante da Educação Patrimonial nas escolas, a obra 
é focada na lista dos bens históricos de Simão Pereira. 
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esporte se reinventa

   Extremamente afetado pela pandemia de Covid-19, o 
Esporte de Simão buscou saídas para oferecer ocupa-
ção sadia aos simonenses mesmo diante das restrições.
  Um bom exemplo foi a participação destacada nos 
Jogos do Interior de Minas (JIMI Virtual), com dois si-
monenses chegando à fase final, competindo com 414 
atletas de todo o estado.
   Outra providência importante foi a formulação de 
protocolos, garantindo a utilização segura dos espaços 
esportivos, com todas as normas contra a Covid-19.

Natal mágico e inesquecível

  A Administração 2021/2024 valorizou o clima natalino em alto es-
tilo ao realizar o “Natal Luz em Simão”, com brincadeiras e parque 
de diversão para as crianças, além da tradicional chegada do Papai 
noel a bordo de um trenó. 

  Garantindo o toque especial, a bela iluminação de Natal foi instalada na praça e no prédio da Prefeitura, o que deixou a cidade ainda 
mais bonita para as festas de fim de ano. Em conjunto, aconteceu a Feira de Artesanato na Praça, com apoio da Prefeitura.

Arraiá itinerante entregou 
carinho em domicílio

  A Administração 2021/2024 driblou as dificuldades para realizar a 
Festa Junina da Emcar, sem ferir as normas de segurança contra a 
Covid-19. No Arraiá itinerante, profissionais da Educação e da Cul-
tura passaram pelas casas dos alunos levando alegria, descontração 
e calor humano.

Celebrando o dia da Pátria 

  Numa solenidade com significado especial, Simão Pereira ce-
lebrou o Dia da Independência do Brasil. Seguindo as restrições 
impostas pela pandemia de Covid-19, a presença de público foi 
restrita. A solenidade teve como ponto alto a participação de um 
grupo de alunos, representando as turmas da Emcar e da Cre-
che Terezinha Maria Matias. 
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    Em todas as páginas des-
ta publicação, você leitor 
pôde acompanhar um pou-
co do que a Administração 
2021/2024 fez e ainda pre-
tende fazer para melhorar a 
vida de todos os simonen-
ses. Tudo o que mostramos 
aqui é resultado de um tra-
balho sério e responsável 
de quem deseja o desen-
volvimento de nossa terra.
  E a Prefeitura não está 
sozinha nessa luta. Afinal, 
nada se consegue sem a 
soma de todas as forças. 
No nosso caso, a união vem 
da casa ao lado: a Câmara 
Municipal. Neste primeiro 
ano de administração, os 
representantes do Legisla-
tivo não mediram esforços 
para fazer parte do esforço 
conjunto a favor de nossa 
gente.
    Somos um bom exemplo 
de que Executivo e Legisla-
tivo podem e devem cami-
nhar juntos para o benefí-
cio de toda a coletividade. A 
união e o respeito entre os 
poderes garantem uma ci-
dade moderna, feliz e bem 
cuidada.
   Nossos agradecimentos a 
todos os vereadores que, a 
despeito das divergências 
partidárias, têm em comum 
o desejo de assegurar a Si-
mão Pereira e a todas as fa-
mílias simonenses simples-
mente o melhor.

União de
PodereS 
para construir uma 
novA Simão
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