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Amigas e amigos simonenses,

Após um período difícil devido à pandemia de Co-
vid-19, Simão Pereira atravessou 2022 experimen-
tando a volta à normalidade. Nosso planejamento 
acertado e a superação de vários desafios permitiu 
a retomada em diversos setores, tudo com muito 
critério e responsabilidade. 

Uma das marcas do nosso trabalho é a busca obs-
tinada por recursos junto às esferas estadual e fe-
deral. Nesses dois anos alcançamos a incrível marca 
de R$ 18,1 milhões obtidos por meio de convênios e 
repasses especiais para obras, projetos e custeio de 
atividades em todas as áreas. 

Tudo, é claro, contando com o inestimável apoio 
de parlamentares que vêm direcionando recursos e 
comprovando de forma inquestionável o apreço à 
nossa terra e à nossa gente. 

E é assim, com muito trabalho e dedicação, que 
seguimos em ritmo acelerado, investindo fortemen-
te para melhorar a vida de todos os simonenses. O 
salto de qualidade pode ser notado em todas as áre-
as, com as contas e salários em dia, bons serviços, 
equipamentos de alto nível, obras e muito mais.

Estamos elevando Simão Pereira para um novo 
patamar. Hoje não somos apenas vistos, somos no-
tados, temos voz. Somos exemplo de sucesso, um 
lugar onde os recursos públicos são investidos com 
responsabilidade, inteligência e transparência.  

Tantos avanços não seriam possíveis sem a par-
ceria de sucesso com o Legislativo desempenhando 
seu trabalho com eficiência e responsabilidade. Re-
conhecemos e agradecemos a todos os vereadores 
por colocarem os interesses da coletividade sempre 
em primeiro lugar. 

Nosso muito obrigado também, a todos os servi-
dores municipais, que nos honram com a presença 
ao nosso lado nesta caminhada, colocando sua de-
dicação e profissionalismo a serviço do povo simo-
nense. 

E que, em 2023 permaneçamos fortes e unidos 
como nunca, para continuarmos construindo a Si-
mão Pereira que todos nós queremos e esperamos. 

Obrigado por sua atenção e boa leitura!
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Administração
Mais de R$ 18 milhões: maior aporte de             
recursos da história da cidade
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   Agora Simão Pereira é ouvida e respeitada nas esferas es-
tadual e federal. Em apenas dois anos, o município atingiu a 
incrível marca de R$ 18,1 milhões obtidos por meio de convê-
nios e repasses. O grande salto se deve à capacidade de arti-

culação e à credibilidade de quem aplica os recursos públicos 
com transparência e responsabilidade. É assim que várias re-
alizações esperadas por décadas, finalmente estão saindo do 
papel. Confira a lista: 

Conquista valor Emenda Parlamentar

Asfaltamento da estrada de Souza Aguiar   R$ 650 mil  Dep. Estadual Zé Guilherme
Asfaltamento de ruas em Cotegipe  R$ 500 mil  Dep. Estadual Zé Guilherme
Barraca de feira   R$ 20 mil  Dep. Estadual Zé Guilherme
Calçamento da Rua Wild Luiz de Freitas   R$ 200 mil  Dep. Estadual Zé Guilherme
Calçamento no Bairro da Balança  R$ 500 mil  Dep. Estadual Zé Guilherme
Calçamento em Cotegipe   R$ 200 mil  Dep. Estadual Zé Guilherme
Calçamento no Bairro Balança  R$ 250 mil  Dep. Estadual Zé Guilherme
Carreta agrícola e barracas para a Feira Livre  R$ 40 mil  Dep. Estadual Zé Guilherme
Custeio da Saúde  R$ 200 mil  Dep. Estadual Zé Guilherme
Custeio da Saúde   R$ 1 milhão  Dep. Estadual Zé Guilherme
Equipamentos para a Educação   R$ 160 mil  Dep. Estadual Zé Guilherme
Investimento em infraestrutura na entrada do Miragem   R$ 910 mil  Dep. Estadual Zé Guilherme
Reforma do Campo da Balança   R$ 200 mil  Dep. Estadual Zé Guilherme
Transferência especial  R$ 500 mil  Dep. Estadual Zé Guilherme
Um caminhão  R$ 700 mil  Dep. Estadual Zé Guilherme
Um trator agrícola   R$ 260 mil  Dep. Estadual Zé Guilherme
Um veículo de 7 lugares para a Administração   R$ 130 mil  Dep. Estadual Zé Guilherme
Um veículo para a Agricultura   R$ 78 mil  Dep. Estadual Zé Guilherme
Uma van escolar   R$ 250 mil  Dep. Estadual Zé Guilherme
Um ônibus escolar   R$ 450 mil  Dep. Estadual Zé Guilherme 
Transferência especial  R$ 100 mil  Dep. Estadual Betão
Custeio da Saúde  R$ 200 mil  Dep. Estadual Betão
Um veículo Gol   R$ 78 mil  Dep. Estadual Bráulio Braz 
Um veículo Fiat Uno  R$ 50 mil  Dep. Estadual Bráulio Braz 
Um Veículo Gol  R$ 78 mil  Dep. Estadual Coronel Henrique
Transferência especial  R$ 50 mil  Dep. Estadual Delegada Sheila 
Kit Inseminação + Moto  R$ 30 mil  Dep. Estadual Delegada Sheila 
UTI Móvel  R$ 220 mil  Dep. Estadual Delegada Sheila 
Custeio da Saúde  R$ 170 mil  Dep. Estadual Fernando Pacheco
Custeio da Saúde  R$ 100 mil  Dep. Federal Rogério Correia 
Calçamento de Ruas no Miragem   R$ 300 mil  Dep. Federal Dr. Frederico
Custeio da Saúde  R$ 130 mil  Dep. Federal Dr. Frederico
Dois ônibus escolares   R$ 970 mil  Dep. Federal Dr. Frederico
Viatura para a Polícia Militar  R$ 120 mil  Dep. Federal Dr. Frederico
Duas Vans para a Saúde   R$ 500 mil  Dep. Federal Dr. Frederico
Transferência especial   R$ 1 milhão  Dep. Federal Dr. Frederico
Veículo e equipamentos para o Conselho Tutelar  R$ 120 mil  Dep. Federal Dr. Frederico
Asfaltamento da estrada de Souza Aguiar   R$ 500 mil  Dep. Federal Rodrigo de Castro
Construção de uma nova creche  R$ 2,5 milhões  Dep. Federal Rodrigo de Castro
Custeio da Saúde   R$ 500 mil  Dep. Federal Rodrigo de Castro
Duas vans escolares   R$ 500 mil  Dep. Federal Rodrigo de Castro
Uma ambulância   R$ 300 mil  Dep. Federal Rodrigo de Castro
Uma retroescavadeira   R$ 300 mil  Dep. Federal Rodrigo de Castro
Custeio da Saúde  R$ 100 mil  Senador Rodrigo Pacheco
Infraestrutura no Miragem  R$ 500 mil  Senador Rodrigo Pacheco
Kit da Defesa Civil (caminhonete e equipamentos)  R$ 200 mil  Governador Romeu Zema
Infraestrutura  R$ 750 mil  Governador Romeu Zema
Recursos para a Saúde e Educação  R$ 480 mil  Governador Romeu Zema
Transferência especial  R$ 100 mil  Dep. Estadual Tito Torres
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Festa do Servidor é sucesso novamente
   A Administração 2021/2024 
celebrou em altíssimo nível o 
final de 2022 com mais uma 
festa do Servidor. Realizada 
no Clube Duarte de Abreu, a 
confraternização incluiu almo-
ço, sorteio de brindes e muita 
música comandada pelo can-
tor Zezão e pelo DJ Geovani. 
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Olhar especial 
a quem faz 
acontecer
   Várias medidas ado-
tadas em 2022 confir-
mam a orientação da 
atual administração, 
pautada na valoriza-
ção sem precedentes 
a quem faz acontecer: 
o servidor municipal. 
Confira: 
• Investimentos em 
mobiliário, novos equi-
pamentos e reforma 
dos prédios públicos, 
melhorando as condi-
ções de trabalho
• Renovação da frota 
municipal para maior 
segurança e conforto 
na prestação dos ser-
viços
• Refeitório construído 
e totalmente equipa-
do em 2021
• Pagamento e regu-
larização do adicional 
de insalubridade para 
motoristas
• Pagamento do piso 
para os agentes de 
saúde e agentes de 
endemias
• Horas extras e gratifi-
cações pagas em dia
• Reajuste de 10%, re-
compondo a inflação 
do período
• Salários quitados ri-
gorosamente em dia, 
até o dia 30 de cada 
mês
• Pontos facultativos 
emendando feriados 
para ampliar os perío-
dos de descanso

Criando empregos como nunca 
   São centenas de postos de trabalho garantidos nos 
últimos dois anos graças às obras e projetos imple-
mentados em tempo recorde pela atual Administra-
ção Municipal. Sem falar nas vagas preenchidas para 
assegurar a eficiência da máquina administrativa, ge-
rando mais de 80 empregos diretos. 
   Na lista de profissionais estão cargos de confiança 
para setores diversos, médicos, terapeuta holística, 
enfermeiras, farmacêutico, recepcionistas, veterinário, 
oficineiros, monitores e estagiários, além de profissio-
nais para a vigilância, merenda e limpeza em geral. 

    Simão Pereira foi uma das primeiras cidades da re-
gião a retomar os eventos culturais no pós-pandemia. 
E o marco desse retorno foi uma bela festa em come-
moração aos 59 anos de emancipação político-ad-
ministrativa do município, tudo feito com responsa-
bilidade e seguindo os protocolos de saúde da ocasião. 

Simão presente na marcha dos prefeitos
   Pela primeira vez, Simão Pereira foi representada pelo Exe-
cutivo e o Legislativo no maior evento municipalista do país: a 
“marcha a Brasília em Defesa dos municípios”. A presen-
ça na capi-
tal federal 
conf i rmou 
de vez que, 
agora, Simão 
Pereira tem 
voz junto às 
esferas esta-
dual e fede-
ral.

 Aniversário e grande comemoração



Alguns destaques de 2022

3 Gols 0km (um deles por emenda parlamentar do 
Deputado Estadual Bráulio Braz)

2 Vans adaptadas para a Saúde: investimento de 
aproximadamente R$ 530 mil

Ambulância (emenda parlamentar do Deputado 
Federal Rodrigo de Castro) 

Nova viatura da PM: o prefeito David Carvalho Pi-
menta representou os 400 municípios agraciados, 
na solenidade do Governo de Minas, para a entre-
ga simbólica das chaves

Administração
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Salto histórico: 32 novos veículos em apenas dois anos
   Em apenas dois anos, a frota municipal recebeu a maior renova-
ção da história de Simão Pereira. Ao todo, 24 veículos zero quilô-
metro foram obtidos no período. Para avançar ainda mais, o processo 
de aquisição de outros 8 itens já está em andamento.
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leilão de veículos e sucatas com excelente 
resultado
 Veículos municipais retirados de circulação em virtude da reno-
vação histórica da frota promovida pela atual Administração Mu-
nicipal foram lei-
loados, com uma 
arrecadação de 
aproximadamen-
te R$ 500 mil. 
Além do aporte 
financeiro para a 
Prefeitura, o lei-
lão garantiu des-
tino responsável 
aos bens públi-
cos inservíveis.

licitações e produtividade recorde
   Os processos licitatórios da Prefeitura passaram a ser feitos também 
por meio de pregão eletrônico. A modalidade permite a participação 
de fornecedores de todo o Brasil por meio da internet, com maior eco-
nomia para os cofres públicos. 
   Os números gerais do Departamento de Licitações comprovam a pro-
dutividade e a transparência nas ações da Administração 2021/2024. 
Em 2021, 107 processos licitatórios foram abertos e concluídos. E para 
estabelecer novo recorde, 2022 chegou ao fim com 191 processos fi-
nalizados.



Agricultura

  Um grande salto foi a aqui-
sição do novo trator agríco-
la para agilizar o plantio e a 
colheita. A frota da Secre-
taria de Agricultura ainda 
foi ampliada com equipa-
mentos como arado, ensila-
deira e grade niveladora.  

Novo trator e implementos modernizam serviços
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Projeto 
incentiva 
cultivo 
de hortas 
domésticas
  Numa medida ino-
vadora, a Administra-
ção 2021/2024 criou 
o Projeto de Doação 
de mudas de horta-
liças e Condimentos. 
No horto municipal, 
os interessados po-
dem encontrar mudas 
variadas de legumes, 
hortaliças, condimen-
tos, frutíferas e nativas, 
que são doadas à po-
pulação sem nenhum 
custo. A iniciativa tem 
como objetivo incenti-
var o plantio e garantir 
o sustento das famílias 
por meio do cultivo de 
hortas domésticas.

  Visando fortalecer o atendimento ao homem do campo, no-
vos profissionais passaram a compor a equipe da Secretaria de 
Agricultura. Entre eles um engenheiro agrônomo, um técnico 
agrícola, um veterinário e uma engenheira de alimentos, que 
atua com o bem-estar social.  
  O grupo de trabalho criado pela pasta visa orientar os pro-
dutores do município em diversos assuntos ligados ao setor, 
como plantio, adubação, saúde animal, compra de equipamen-
tos e maquinários, além do auxílio e orientações para venda ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar e capacitações. 

Inovação e desenvolvimento
  Com ações inovadoras implantadas a partir 
de 2021, o suporte ao homem do campo é 
inquestionável em Simão Pereira. Destaque 
para o Programa mais Genética, a compra 
compartilhada de calcário, adubo e cevada, o 
Programa de Correção do Solo, a revitalização 
do horto florestal, a doação de sementes de 
feijão e a certificação Fito Sanitária (CFO) de 
bananas. 

  Em busca de maior produtividade
  Em parceria com a Emater, a Prefeitura realiza de forma 
permanente a campanha de análise do solo, com o obje-
tivo de avaliar o estado nutricional e o grau de fertilidade da 
terra, auxiliando o produtor rural para o máximo aproveita-
mento da área cultivada. 
   Há, ainda, o trabalho pela sanidade do rebanho com me-
lhoramento genético e alimentação adequada, além de 
incentivo à construção de filtros lentos para purificação de 
água e fossas sépticas TVAP.

Novos profissionais reforçam equipe no campo

veterinário no campo com 
excelentes resultados
  Os números não deixam dúvidas: a contratação 
de um veterinário para atuar nas propriedades 
rurais foi uma das medidas mais importan-
tes dos últimos tempos para a Agricultura de 
Simão Pereira. Só em 2022, o trabalho do profis-
sional garantiu 164 bezerras de 3 a 8 meses vaci-
nadas e 90 animais inseminados no Programa Mais 
Genética, com 45 prenhes confirmadas. Sem falar 
nos 25 atendimentos de urgência geral, incluindo ca-
chorros, bovinos, suínos e caprinos. 



Agricultura
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19ª Expoagro: simplesmente inesquecível 
    A 19ª Expoagro de Simão Pereira se consagrou como 
um dos maiores eventos culturais dos últimos tempos 
em Simão Pereira. Não por acaso, a festa foi considerada 
a melhor exposição agropecuária da região em levanta-
mento realizado pela Country 19ª Magazine.
    Os simonenses e visitantes foram presenteados com 

uma programação de altíssimo nível, incluindo grandes 
shows de artistas nacionais dos mais variados estilos. 
Outro atrativo foi o rodeio, que contou com estrutura 
especial e atraiu milhares de espectadores.  A progra-
mação teve ainda artistas locais e encontro de carros 
antigos.

Acesso fácil a documentos indispensáveis 
    Em outra ação a favor de quem vive no campo, a Administração 2021/2024 mantém um 
convenio com o INCRA para que proprietários de imóveis rurais de Simão Pereira possam 
regularizar a documentação de suas propriedades e obter o Certificado de Cadastro 
de Imóvel Rural (CCIR). O documento é indispensável para legalizar transferências de 
propriedade e para buscar crédito agrícola junto aos agentes financeiros. 
   Na mesma linha está mantido o convênio com o Instituto Mineiro de Agropecuária 
(IMA), facilitando a vida do produtor rural para que não precise se deslocar a outro muni-
cípio para fazer a declaração de vacinação contra a aftosa e para emitir a Guia de Trans-
porte Animal (GTA).

Rebanho saudável
   Na proteção à saúde do rebanho, a Admi-
nistração 2021/2024 ratifica o suporte sem 
precedentes oferecido ao produtor rural. A va-
cinação contra a brucelose é garantida com 
fornecimento gratuito do imunizante, além da 
aplicação feita por veterinário cadastrado no 
IMA. O esquema inclui, ainda, um profissional 
para atendimento de urgência e emergência 
especializado em animais de grande porte.



Saúde

   A eficiência da Saúde de Simão 
Pereira pode ser medida em nú-
meros. Somente em 2022 foram 
mais de 70 mil procedimentos 
realizados por meio das unidades 
de saúde do município e clínicas 
conveniadas, além  de consultas e 
exames referenciados para o SUS  
e a Acispes. 

Alta produtividade para atender mais e melhor
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vacinar é o melhor 
remédio
  Outra prova de que a Saúde de 
Simão Pereira atingiu patamar ele-
vado é o esforço para manter os si-
monenses livres de várias doenças 
por meio da vacinação. A seguir os 
destaques de 2022 nessa área: 

Covid-19: vacinação sistemática 
atendendo as faixas etárias de acor-
do com a disponibilidade de doses 
e as diretrizes do Ministério da Saú-
de

Influenza (gripe):  atendimento 
aos grupos prioritários, com ho-
rários estendidos e atendimentos 
dos acamados em domicílio; dados 
foram divulgados por meio de vaci-
nômetro

Sarampo: diferente de grande par-
te do País, Simão Pereira atingiu 
a meta exigida pelo Ministério da 
Saúde

meningite C: imunização contem-
plou todas as faixas etárias e os pro-
fissionais da Saúde, conforme orien-
tação do Ministério da Saúde

Dia D de multivacinação Infantil: 
em conformidade com o cronogra-
ma nacional do Ministério da Saúde, 
foram oferecidas doses contra para-
lisia infantil e várias outras doenças 
para adolescentes de até 15 anos

vigilância 
em Saúde
Animais vaci-
nados, saúde 
humana prote-
gida: realizada 
de forma crite-
riosa, vacinação 
antirrábica imu-
nizou cães e ga-
tos na área ur-
bana e na zona 
rural atingindo 
plenamente a 
meta exigida. 

Em parceria com a Defesa Civil, setor também conduz no mu-
nicípio o Programa Vigidesastres, voltado para a prevenção e 
correção dos impactos decorrentes de desastres. Simão Pe-
reira é o único município da região a cumprir as metas e 
receber recursos repassados pelo programa.



Saúde
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Na batalha contra 
o câncer de 
mama
   Com uma extensa lista de 
ações especiais, o Outu-
bro Rosa aconteceu para 
valer em Simão Pereira. 
A lista de procedimentos 
teve o mutirão de mamo-
grafias, palestras educati-
vas e testes rápidos reali-
zados ao longo do mês. A 
campanha foi encerrada 
com um dia especial dedi-
cado a elas no PSF Balança.

mais tempo 
para a Saúde da 
mulher
  Criado em 2021, o Pro-
grama Saúde da Mulher 
segue fazendo a diferen-
ça. Uma das medidas de 
destaque implantadas 
em 2022 é o horário es-
tendido para exames pre-
ventivos, beneficiando as 
mulheres que trabalham 
durante o dia. Em breve, o 
atendimento será amplia-
do também nos distritos.  
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“Saúde Toda Hora”:  atendimento ágil e eficiente
   A atual Administração Municipal deu 
mais um grande passo rumo ao aten-
dimento médico ágil e de qualidade 
com o lançamento do Programa Saú-
de Toda Hora. A medida chegou para 
solucionar antigas demandas aponta-
das pela população. Confira as gran-
des conquistas:
• Farmacêutico aos finais de semana na 
farmácia municipal
• Plantão médico: passou a funcionar 
nos finais de semana em 2021 e agora 
atende também no período noturno, 
com profissionais de saúde e ambulân-
cias disponíveis para socorro imediato
• Serviços de psicologia e fonoaudio-
logia ampliados para atender a um 
maior número de pessoas 
•  Implantação das consultas de Terapia 
Holística
• Profissional específico para acompa-
nhar pacientes nas viagens de ônibus 
para tratamento fora do município

Novembro 
Azul: mutirão 
de exames e 
consultas
   Grande destaque do No-
vembro Azul foram os 
mais de 200 exames de PSA 
realizados. Para finalizar a 
campanha, os simonenses 
foram convocados para 
uma consulta com o urolo-
gista, que também analisou 
os resultados do PSA e rea-
lizou o toque retal em mais 
de 100 pacientes. O sábado 
especial ainda teve lanche 
e sorteio de brindes.



Saúde

   Está em ritmo ace-
lerado a construção 
do novo Centro de 
fisioterapia de Si-
mão Pereira. Cus-
teado com recursos 
próprios do Municí-
pio, o complexo na 
Rua Professora Au-
rora de Freitas Ri-
beiro será um dos 
maiores e mais mo-
dernos da região. 

Centro de Fisioterapia: mais um sonho que se realiza

Alimentação 
balanceada         
contra o                   
diabetes 
   Em Simão Pereira, o 
diabetes recebe a devida 
atenção. Um bom exem-
plo é o grupo criado pelo 
PSF especialmente para 
atender pessoas que so-
frem com a doença. Entre 
as atividades desenvolvi-
das pelo projeto estão o 
acompanhamento nutri-
cional e a distribuição de 
material educativo. 
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Ao lado das futuras 
mamães
  Outro trabalho bem-sucedido da 
Estratégia Saúde da Família (ESF) é  o 
suporte às futuras mamães de Simão 
Pereira. O Grupo de Gestantes busca 
promover a saúde das mães e dos be-
bês, a partir de orientações da equipe 
multiprofissional da unidade. 

8ª Conferência 
municipal de 
Saúde
  Com o tema “SUS 
para Todos”, Simão 
Pereira realizou  a 
8ª Conferência Mu-
nicipal de Saúde. O 
evento se destacou 
por reunir autori-
dades, especialis-
tas, profissionais da 
Saúde e segmentos 
sociais para avaliar 
as ações de 2022 e 
traçar estratégias 
para imprimir ainda 
mais eficiência ao 
setor no próximo 
ano. 



Saúde

   Há anos aguardada 
pelos simonenses, a 
unidade da farmácia 
de minas no municí-
pio foi finalmente inau-
gurada. A obra se arras-
tava desde 2014, com 
pendências junto ao 
Governo de Minas. Em 
apenas um ano, a Ad-
ministração 2021/2024 
resolveu os impasses e 
entregou essa grande 
obra aos simonenses, 
com mobiliário e equi-
pamentos instalados. 
  Além de investir mais 
de R$ 200 mil para fina-
lizar o complexo, a Ad-
ministração implantou 
o funcionamento da 
unidade aos finais de 
semana, com farma-
cêutico especialmente 
designado. 

Quebrando mais um tabu, farmácia foi concluída
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Qualidade e conforto em Cotegipe
 

uBS de Souza Aguiar 
revitalizada
   Muito mais conforto para o atendi-
mento em Souza Aguiar. A unidade 
de saúde do distrito foi totalmente re-
vitalizada. Em pouco mais de um ano, 
a Administração 2021/2024 atendeu 
uma revindicação antiga da comunida-
de, concluindo a obra que se arrastava 
há vários anos. 

  Atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores, o posto de Saúde de Cote-
gipe foi revitalizado com melhorias nas áreas internas e externas. A unidade ainda ga-
nhou aparelhos de ar condicionado e uma TV para a sala de espera. A contratação de 
uma plantonista e a destinação de um veículo 0 km exclusivo completam os avanços 
implantados em 2022 para beneficiar a comunidade. 

ANtES DEPOIS



Uma profunda revitalização está em 
andamento no campo de futebol da 
Balança, para apagar as marcas do 
abandono e presentear a comunida-
de com um novo e moderno com-
plexo esportivo. Os avanços ainda 
vão chegar à quadra poliesportiva, 
com melhorias como a instalação de 
um parquinho infantil e uma acade-
mia de ginástica ao ar livre.

Grandes obras e mais qualidade de vida na Balança
   Com um investimento grandioso, a Administração 2021/2024 está mudando para melhor 
a vida de várias famílias na balança. As ruas Manoel Soares da Silva, João Quirino, José Enten-
dente de Almeida e parte da Rua Prof. Nialva Caruso Lins receberam calçamento, drenagem, 
sarjeta e meio-fio. Para completar, um trecho do acostamento da LMG-874 (União Indústria) 
está sendo urbanizado com calçamento e implantação de nova rede pluvial. 

Revitalização do campo 
está em andamento
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Obras



  Em mais um passo histórico, a Admi-
nistração 2021/2024 está levando o tão 
sonhado asfalto a Souza Aguiar. A pavi-
mentação está cobrindo todas as ruas da 

localidade. Serviços que também incluem 
a via de acesso, acabando com os incô-
modos da lama, da poeira e dos buracos. 
 Uma parte da obra é custeada por 

emendas do deputado estadual Zé Gui-
lherme e do deputado Federal Rodrigo 
de Castro. O restante vem dos cofres do 
município. 

Asfalto é um marco para Souza Aguiar
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Obras

Cuidados 
especiais nas 
estradas
  Destaque entre os traba-
lhos nos acessos da zona 
rural foi a recuperação 
da ponte da Estrada 
do morro Grande, em 
Souza Aguiar. As obras 
incluíram a reconstrução 
das cabeceiras com rip
-rap, beirais de cimento 
armado e implantação 
de canaletas. 



Obras

Em festa, Cotegipe recebe pacote de obras e melhorias
   Uma ampla frente de serviços foi executada de forma ágil e efi-
ciente para levar melhores condições de vida a centenas de mora-
dores de Cotegipe. Na lista estão o calçamento da Rua Nilson Car-

los Osório, a reforma do posto de saúde, a nova iluminação de LED, 
dois parquinhos infantis e três novos abrigos de pontos de ônibus, 
confeccionados em vidro e aço inox. 

Além da Praça Nossa Senhora da Glória e de Cotegipe, parquinhos de madeira foram instalados em mais três locais. Em breve, os 
equipamentos serão colocados também em Souza Aguiar.
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Para nossas crianças, com carinho

Miragem I Miragem II Condomínio Fazendinhas



Obras

   Diversas melhorias 
foram realizadas na 
Praça Nossa Senhora 
da Glória,  principal 
cartão postal de Simão 
Pereira. As conquistas 
incluem a nova ilumi-
nação de LED, o par-
quinho infantil, quadra 
de areia, totem “Eu 
amo Simão Pereira”, 
bancos e relógio, além 
da nova pintura de 
postes e colunas.

Nossa praça linda e bem cuidada

Pela beleza e 
a segurança
  Complementando 
o grande trabalho de 
recapeamento reali-
zado em 2021, as ruas 
asfaltadas do Centro 
receberam reforço na 
segurança, com faixas 
de pedestres elevadas 
e sinalização hori-
zontal adequada para 
quebra-molas, linhas 
de retenção e inscri-
ções de pare.
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Obras
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Novo poço artesiano traz alívio a moradores do Centro 
  Já funciona a pleno vapor o poço 
artesiano implantado na Rua Pro-
fessora Aurora Ribeiro de Freitas. 
Orçada em R$ 200 mil, a obra pôs 
fim ao desabastecimento que pe-
nalizou por décadas os moradores 
de um trecho do centro da cida-
de. Para honrar o compromisso, a 
Administração 2021/2024 planeja 
para outras regiões do município 
várias ações que prometem aca-
bar de vez com o problema da 
água em Simão Pereira. 
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Nova realidade na Rua 
Wild luiz de freitas 
  Foram mais de 10 anos de espera. Final-
mente os moradores puderam comemorar 
as obras de urbanização da Rua Wild luiz 
de freitas. O valor do projeto, aproximada-
mente R$ 200 mil, foi obtido por meio de 
um convênio firmado com o Governo de 
Minas, a partir de emenda parlamentar do 
deputado Estadual Zé Guilherme, que parti-
cipou da solenidade de inauguração. 

Destacamento da Pm é 
recuperado
  Melhores condições de trabalho para 
quem cuida da nossa segurança. Em 
mais uma prova de determinação, a 
Administração 2021/2024 promoveu 
a ampla reforma do Destacamento 
da Polícia militar, atendendo uma 
reivindicação antiga dos profissionais. 

Pontos 
de ônibus 
recuperados
 Há muito tempo 
deterioradas, as gua-
ritas dos pontos de 
ônibus da LMG 874 
(União Indústria) re-
ceberam cuidados 
especiais. As melho-
rias  incluíram cons-
trução de muretas, 
limpeza, pintura, 
instalação de lixeiras 
e o calçamento em 
bloquetes em alguns 
casos. 
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Papai Noel e brinquedos para todos
  A chegada do Papai Noel emo-
cionou não só as crianças, mas to-
dos os presentes na grande festa 
de Natal. A quadra da Praça Nossa 
Senhora da Glória foi tomada pela 
alegria incontida dos pequenos ao 
receberem o Bom Velhinho, que 
distribuiu afeto e brinquedos para 
todos. Teve ainda a animação do 
Palhaço Jow Jow e ampla distribui-
ção de pipoca e algodão-doce para 
a garotada. 
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Assistência Social

Crianças em 
festa
  Após dois anos de reclu-
são por causa da pande-
mia de Covid-19, a Pre-
feitura retomou em alto 
nível as comemorações 
pelo Dia das Crianças. 
O evento levou grande 
público à quadra polies-
portiva do Centro. 

mês da mulher com 
enfoque especial
  Em março, a Secretaria de Assistên-
cia Social recebeu as simonenses no 
evento comemorativo ao mês da mu-
lher. O encontro, realizado em parceria 
com as secretarias de Saúde, Cultura e 
Esporte, ocorreu na Quadra Poliespor-
tiva do Centro. 

 Combate ao abuso e à 
exploração sexual
  Em sintonia com o 18 de maio, Dia 
Nacional de Combate ao Abuso e 
a Exploração Sexual contra Crian-
ças e Adolescentes, Simão Pereira 
desenvolveu um grande trabalho de 
conscientização nas escolas da cida-
de. Durante as palestras, meninos e 
meninas receberam orientações ge-
rais sobre violência sexual. 

Ao idoso com             
carinho
  Em comemoração ao Dia do Ido-
so, celebrado no mês de outubro, 
a Secretaria de Assistência Social 
realizou um evento especial em 
homenagem à melhor idade do 
município. Estiveram presentes 
idosos que já participam de ativi-
dades desenvolvidas pelo CRAS e 
pelo Esporte.  

Apoio e calor humano a 
quem precisa
  A Administração 2021/2024 colocou 
em prática, na chegada do inverno, 
mais uma edição do programa que for-
nece cobertores às famílias cadastradas 
no CRAS. Da mesma fora, o Auxílio ma-
ternidade segue garantindo kits para 
as grávidas assistidas pelo CRAS e pela 
Secretaria de Saúde. 



Superação: cidade é selecionada para 
programa estadual de capacitações

  Simão Pereira está no seleto grupo dos municípios con-
templados pelo Programa Tecpop do Governo de Minas, 
que tem como objetivo promover a inclusão digital e a 
capacitação profissional por meio de cursos on-line e de 
forma gratuita, nas áreas do conhecimento, tecnologia, 
inovação e empreendedorismo. 

  Dos 853 municípios mineiros, apenas 100 reuniram a 
documentação necessária e atenderam os pré-requisitos. 
Como parte do projeto, a cidade  recebeu 20 notebooks 
de última geração para a montagem da sala de informáti-
ca destinada aos alunos que não possuem computadores 
para assistir as aulas. 
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Assistência Social

Oficina Criativa: ocupação e 
renda para as famílias 
  Uma grande ação do CRAS é o projeto 
Oficina Criativa, que oferece cursos de  
capacitação em diversas áreas. Uma das 
iniciativas de sucesso foi a “Oficina de 
Sousplat  e barrados em pano de prato e 
toalha de mão”, realizada em junho. 

modernizando a estrutura
  A Administração 2021/2024 garante 
todas as condições para o atendimento 
eficiente do CRAS. Com esse objetivo, 
novas máquinas de costura foram ad-
quiridas com recursos do próprio mu-
nicípio, para utilização nas oficinas de 
capacitação. 

Diálogo e articulação 
para fazer ainda melhor
  Também na Assistência Social, ago-
ra Simão Pereira tem voz ativa junto  
às esferas estaduais e federais. Prova 
disso foi a assinatura do termo de 
adesão ao Colegiado de Gestores 
Municipais de Assistência Social (Co-
gemas). O ato contou com o prefeito 
David Carvalho Pimenta (Chiclete) e 
a secretária de Assistência Social Va-
nessa Andrade.

“Saúde Emocional e 
Autocuidado”
  Superar! Esse foi um verbo muito discutido e 
estimulado no Curso “Saúde Emocional e Auto-
cuidado”, oferecido aos simonenses, numa par-
ceria entre o Senar e a Secretaria de Assistência 
Social. Uma das principais abordagens foi o im-
pacto causado pela pandemia de Covid-19. 

 A “violência contra crianças e ado-
lescentes” e as formas de identifica-
ção das agressões dirigidas a esse 
público foram temas de um encontro 
promovido pela Secretaria de Assis-
tência Social e pelo Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente de Simão Pereira.  

Capacitação para combater a violência infantil



Ensino em Tempo Integral
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   Aqui a Educação 
se supera para su-
prir as exigências do 
ensino no pós-pan-
demia. Importan-
te inovação nesse 
sentido é o “Espa-
ço de Aprendiza-
gem, ludicidade 
e Criatividade”, 
para atender os alu-
nos no contraturno 
com atividades que 
reforçam o apren-
dizado de Língua 
Portuguesa e Mate-
mática. Também se 
destacam as ofici-
nas variadas como 
teatro, xadrez, ro-
bótica e ludicidade 
em inglês, além de 
artesanato e horta.
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Educação

Páscoa com ovos e alegria para todos 
   Na Páscoa a Administração 2021/2024 realizou uma grande festa 
para os alunos da Creche Comunitária Terezinha Maria Matias, do 
Pré Municipal Maurício Savino Cestaro e da Escola Municipal Con-
ceição Aparecida Rosso (EMCAR). O ponto alto foram as brinca-
deiras e a entrega de ovos de chocolate para todas as crianças.

Operação “volta às Aulas”
     Após dois anos de quebra de rotina, com ensino à distância, os alu-
nos retomaram o ritmo de aulas. A atual Administração Municipal não 
poupou esforços e investimentos para acolher os estudantes e garantir 
a qualidade do ensino. Focados na readaptação dos estudantes, os tra-
balhadores da educação passaram por um treinamento. Houve, ainda, 
a contratação de novos profissionais para a rede municipal. 

As famílias vão à escola
   Alunos das escolas municipais participaram do pro-
jeto família na Escola, uma ação importante de inte-
gração promovida pela comunidade escolar. Os pais e 
responsáveis foram convidados para acompanhar nas 
instituições os trabalhos realizados pelos estudantes e 
participar de oficinas. Proteção 

contra as 
drogas
  Aqui o Progra-
ma Educacional 
de Resistência 
às Drogas - PRO-
ERD - acontece 
com todas as le-
tras. Ministrado 
pela Polícia Militar 
dentro das esco-
las públicas, o pro-
jeto visa alertar as 
crianças sobre os 
perigos do álcool 
e outras drogas. 
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Oficina de robótica educacional
  Implantada na EMCAR, 
a oficina de robótica é 
um dos grandes avanços 
garantidos à Educação 
de Simão Pereira a par-
tir de 2021. A atividade 
busca estimular novas 
formas de aprendizagem 
focadas na pesquisa, na 
descoberta e na constru-
ção de máquinas. As au-
las contam com profes-
sora específica e material 
especialmente adquirido 
pela atual Administração 
Municipal.
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Simão marca presença em seminário estadual
  Buscando aperfeiçoar o trabalho, profissionais da Educação de Simão Pereira partici-
param do XvII Seminário Estadual da união Nacional dos Dirigentes municipais 
de Educação (undime), realizado em Belo Horizonte, no mês de maio. O evento teve 
como tema “O direito e a qualidade da educação pública sustentam-se na eficácia da 
gestão”.

Educação

mesas digitalizadoras
  Em mais um passo em direção à modernidade, a 
Administração 2021/2024 adquiriu para as escolas   
mesas digitalizadoras, importante ferramenta pe-
dagógica que auxilia os alunos durante o processo 
de alfabetização e letramento. Os professores foram 
capacitados para usar o equipamento.

merenda 
escolar de 
excelência
  O objetivo é oferecer 
alimentos de qualida-
de que atendam às ne-
cessidades nutricionais 
dos alunos. Prova desse 
cuidado é o teste de acei-
tabilidade aplicado nas 
escolas para conhecer os 
gostos alimentares dos 
estudantes e orientar a 
formação de cardápios 
devidamente balancea-
dos.  



Educação
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Mais conforto e segurança a caminho da escola
   Uma solenidade realizada em frente à Prefeitura marcou mais um momento histórico para Simão Pereira: a chegada de dois ônibus 
0 km com acessibilidade para o transporte escolar do município. O evento contou com a presença do Deputado Federal Dr. Frederico, 
autor da emenda parlamentar de R$ 970 mil que permitiu a compra dos veículos.
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futsal de Simão brilha no 
JEmG 
  Quatro vitórias em cinco jogos e terceiro lu-
gar geral na fase microrregional dos Jogos 
Escolares de minas Gerais (JEmG). Este 
foi o excelente saldo da participação dos es-
tudantes-atletas de Simão Pereira no futsal, 
módulo 2. 
  Nossos meninos do módulo 1 também 
defenderam com muita garra as cores da 
cidade. Para as partidas em Bom Jardim 
de Minas, as equipes contaram com total 
apoio da Administração 2021/2024, in-
cluindo transporte, alimentação e forneci-
mento de todo o material esportivo. 

  Ao lado dos es-
portes tradicionais 
como o futsal, os 
Jogos Interclasses 
foram retomados 
em 2022 com vá-
rias novidades. 
Entre elas a apre-
sentação de dan-
ça, jogo de dama 
e queimada, além 
de narração ao 
vivo dos jogos por 
parte dos alunos, 
com o apoio dos 
professores. 

Educação ganha 
informativo on-line
  Mantendo o compromisso com 
a transparência, a Administração 
2021/2024 criou o informativo on-line 
“A voz da Educação”. A publicação 
leva à comunidade informações sobre 
tudo o que acontece nas instituições 
municipais de ensino de Simão Pereira. 

Coral 
“Cantos e 
Encantos”
   Empenhada na 
formação integral 
de crianças e jo-
vens simonenses, 
a Administração 
2021/2024 man-
tém em plena 
atividade o coral 
“Cantos e Encan-
tos” da Escola 
municipal Con-
ceição Aparecida 
Rosso (EmCAR). O 
trabalho é fruto da 
parceria entre as 
secretarias de Edu-
cação, de Cultura e 
de Turismo.

Educação e Esporte                 
caminhando juntos



Educação
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Dia da Pátria valorizado com grande evento
   Crianças e adolescentes das escolas municipais celebraram os 200 anos da Inde-
pendência do Brasil com um evento marcante. Entre as atividades, jogral, apresen-
tação do Coral Cantos e Encantos e desfile dos estudantes-atletas representantes 
da cidade no JEMG 2022. Meninos e meninas do Clube Desbravadores, da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia, também engrandeceram a solenidade. 

“Arraiazim” da Educação 
Infantil 
   Aconteceu em junho uma das mais belas e ani-
madas atividades do ano: o “Arraiazim” da Educa-
ção Infantil. A festa dos pequenos ocorreu na cre-
che municipal. Além das comidas e bebidas típicas 
e de brincadeiras de arraiá, também foi realizada a 
tradicional quadrilha das crianças. 
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festança 
de julho na 
EmCAR
  Em alto nível, a EM-
CAR retomou sua 
tradicional festa 
Julina. A quadra da 
escola recebeu gran-
de público, que se di-
vertiu para valer com 
a típica programação 
que incluiu quadri-
lha, barracas típicas, 
jogos, brincadeiras e 
shows musicais.

Semana da criança na 
Educação Infantil
   Alunos da Creche Comunitária Terezinha Maria 
Matias e do Pré Municipal Maurício Savino Cestaro 
participaram de uma semana especial em come-
moração ao Dia das Crianças. Tudo contou com 
o apoio da Administração 2021/2024.

mês especial 
para os 
alunos da 
EmCAR
  Na EMCAR, mais do 
que um dia, os alu-
nos tiveram o mês 
inteiro de atividades 
especiais. Outubro 
foi marcado por ex-
cursões a Juiz de Fora 
para  visita ao mu-
seu mariano Pro-
cópio e caminha-
da ecológica no 
Parque da lajinha. 
Houve, ainda, visita 
aos bens tombados 
de Simão Pereira e 
desenvolvimento de 
temas especiais em 
sala de aula.
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Festa à altura de nossa padroeira 
  A festa de 
Nossa Senho-
ra da Glória foi 
retomada com 
sucesso total. A 
parceria entre 
a Prefeitura e a 
Paróquia de Si-
mão Pereira ga-
rantiu a mereci-
da importância 
ao evento, re-
gistrado como 
bem imaterial 
do Patrimônio 
Cultural de Si-
mão Pereira. 
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Cultura

mais um grande investimento na 
matriz
  A Administração 2021/2024 instalou um moderno 
sistema de para-raios na Matriz de Nossa Senhora da 
Glória, um dos principais bens do patrimônio cultural 
de Simão Pereira. Em outra ação de grande significado, 
a igreja teve a torre restaurada em 2021. 

Mais uma ação importante para o pa-
trimônio cultural de Simão Pereira. O 
projeto de restauração do Registro de 
Paraibuna (Casarão) foi aprovado pelo 
IEPHA-MG,  o que vai possibilitar ao mu-
nicípio avançar na sua preservação. O 
próximo passo é a elaboração da plani-
lha para dar andamento ao processo de 
intervenção no bem tombado.

melhor 
para 
nosso 
turismo 
e nossa 
cultura
  Simão Pe-
reira está na 
via liber-
dade, rota 
que abrange 
mais de 300 
m u n i c í p i o s 
dos estados 
do Rio de Ja-
neiro, Minas 
Gerais, Goi-
ás e Distrito 
Federal, por 
onde passa a 
BR-040. 

Preservação se aprende na escola
  O Projeto Educação Patrimonial conscientiza os 
alunos sobre a importância de se proteger os bens 
que contam a história da cidade. Atividade marcante 
realizada este ano foi a visita dos estudantes aos bens 
tombados do município. 

  Honrando a 
tradição e os 
valores cul-
turais, a Ad-
ministração 
2021/2024 re-
tomou o Bai-
le das mães. 
A noite teve 
distribuição 
de rosas para 
as homena-
geadas, bolo, 
sorteio de 
prêmios e, é 
claro, muita 
música ao 
som da Banda 
Relux.  

Projeto de Restauração do 
Casarão está aprovado

tradicional Baile das mães está de volta



Cultura
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 O dia 23 de de-
zembro teve 
Cantata de 
Natal, além da 
inauguração da 
nova iluminação 
de lED na praça 
e do moderno 
sistema de para
-raios instalado 
na Igreja Matriz 
de Nossa Senho-
ra da Glória. 

Noite especial para celebrar o Natal

virada de ano com 2 dias de festa 
 Uma grande festa de Réveillon deu as boas-vindas ao novo 
ano em Simão Pereira. Foram duas noites de shows, celebrando 
com todos os simonenses e visitantes a chegada de 2023, com 
direito à sensacional queima de fogos à meia-noite do dia 31. 

1º Souza Aguiar fest
  Duas noites especiais movimentaram a praça de Souza Aguiar 
na primeira edição do Souza Aguiar fest. O público presente 
curtiu um repertório musical variado. Para as crianças, brincadei-
ras, pipoca, sorvetes e muita diversão. 

Páscoa e 1º Aleluia fest
  O 1º Aleluia fest, na Quadra da Balança, marcou em grande estilo a 
celebração da Páscoa em Simão Pereira. Foram dois dias com shows 
musicais, brincadeiras e o Coelho da Páscoa distribuindo ovos para a 
criançada.

feriadão 
animado 
com 
Novembro 
Cultural
  Três dias de ale-
gria, diversão e 
muita cultura. 
Assim foram as 
noites do No-
vembro Cultural 
nos dias do feria-
dão da Repúbli-
ca. A rica progra-
mação incluiu 
música, teatro, 
exposição de fo-
tos e outras atra-
ções. 



Esporte

25PREfEItuRA DE SImãO PEREIRAREtROSPECtIvA 2022 

“Simão Mais Saudável”
  A cidade comemora a implantação da maior iniciativa esportiva da sua 
história. O Projeto Simão mais Saudável oferece à população atividades 
físicas em diversas modalidades esportivas, como zumba, capoeira, futsal, 
vôlei, dança e ginástica. As aulas são gratuitas e atendem a todas as idades 
nos núcleos do Centro, da Balança, de Cotegipe e de Souza Aguiar.  

festival Esportivo de futsal em Souza Aguiar   
    Crianças, jovens e adultos participaram do festival Esportivo de fut-
sal na quadra de Souza Aguiar. Ao todo, foram 16 equipes divididas en-
tre as categorias masculina e feminina.  O evento, organizado pela popu-
lação, com apoio da Secretaria de Esportes, reuniu simonenses e atletas 
de cidades vizinhas.

350 atletas na etapa do Campeonato 
Brasileiro de Down hill
    Simão Pereira voltou a receber a elite do mountain bike na-
cional para mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de MTB 
Down Hill 2022. As disputas foram realizadas no Hotel Fazen-
da Santa Helena, com apoio da Prefeitura de Simão Pereira. 
Aproximadamente 350 atletas de todo o país participaram da 
competição.  

SImãO PEREIRA  |  JAN/2023 |  

todos em ação
   Em Simão Pereira, o esporte não têm idade. Para comprovar a 
tese, idosos da cidade têm presença marcante em eventos realiza-
dos na região. É o caso dos Jogos da 3ª Idade realizados em Juiz de 
Fora e dos Jogos de Inverno de Matias Barbosa, que também con-
taram com a equipe de vôlei de Souza Aguiar. Tudo coordenado 
pelo Programa Simão Mais Saudável. 
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X Copa ACt de Ciclismo
  Confirmando que aqui se respira esporte, a cidade 
também sediou a X Copa ACt de Ciclismo - Desafio Es-
trada Real, que integrou o calendário do Campeonato 
Mineiro de Estrada 2022 e contou com a chancela da 
Federação Mineira de Ciclismo. 

Campeonato de Ruas volta em grande estilo

Atletas de Simão brilham no Circuito 
Carioca de Donwhill
  A Administração 2021/2024 se uniu ao Hotel Fazenda Santa Helena 
e trouxe para o município a etapa de abertura do Circuito Carioca 
de Downhill 2022, com a participação de atletas de várias regiões. 
Mas os simonenses não deram chances aos visitantes na Categoria 
Rígida. José Guilherme Ribeiro Veloso sagrou-se campeão, já João 
Gabriel dos Santos e Gabriel Andrade de Freitas ficaram em segun-
do e quarto lugares, respectivamente. 

    Num gol de 
placa para o 
Esporte local, a 
Administração 
2021/2024 res-
gatou o Campe-
onato de Ruas, 
g a r a n t i n d o 
todo o apoio e 
prestígio que o 
evento merece. 
Foram quase 
três meses de 
c o m p e t i ç ã o , 
com oito equi-
pes participan-
tes e 34 jogos 
que agitaram os 
campos do Du-
arte de Abreu e 
de Cotegipe. A 
grande vence-
dora da edição 
2022 foi a equi-
pe do Rosário, 
que superou 
Cotegipe na fi-
nal pelo placar 
de 3 a 2.

Disputa 
interestadual 
no ciclismo
    Em outro show de 
organização, Simão 
Pereira recebeu o Cir-
cuito Rio X minas de 
Downhill. No clima do 
evento, a Secretaria de 
Esportes promoveu o 
Pedal na Praça, uma 
brincadeira especial 
para meninos e me-
ninas de 5 a 10 anos, 
com entrega de me-
dalhas a todos os par-
ticipantes (foto).

Enduro da Natureza em Simão
   Simão Pereira foi palco da primeira etapa do Santa Cruz 
Enduro da Natureza. O evento abriu a temporada de En-
duro no Estado do Rio de Janeiro, com a chancela da Fede-
ração Fluminense de Ciclismo. As provas foram realizadas 
no Hotel Fazenda Santa Helena, com o apoio da Prefeitura. 
De acordo com a organização, 150 atletas se inscreveram 
na competição. 
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