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Apresentação 

 

Esse documento sintetiza os resultados obtidos a partir das Oficinas para diagnosticar o município 
sob a ótica da comunidade e gestores municipais na zona urbana e rural, realizadas em diferentes 
locais no Município de Salto do Céu, estado de Mato Grosso, para implantação do Plano Diretor 
de Desenvolvimento Municipal, assim com das oficinas do Plano de Ação. 

 

 

Figura 1. Cachoeira Salto do Céu. Em: 31/01/2020. Foto: do autor  

 

OFICINAS DE DIAGNÓSTICO: 

Foram 06 (seis) oficinas, realizadas em fevereiro de 2020, no município de Salto do Céu em 
localidades indicadas pelos gestores municipais (Figura 2) abrangendo os seguintes lugares: 

• Zona Urbana: 

- Local - Geração de Renda: Oficina com a comunidade urbana; 
- Local - CREAS: Oficina com Gestores municipais; 

• Zona Rural 

- Local - Distrito de Vila Progresso: oficina com a comunidade rural local; 
- Local - Comunidade São Jorge: oficina com a comunidade rural local; 
- Local - Comunidade Salto das Nuvens: oficina com a comunidade rural local e; 
- Local - Assentamento Cecília Antunes: oficina com a comunidade rural local 



 

 

Figura 2. Localização das oficinas. Em: 16/02/2020. Fonte: Google Earth 

 

Dados básicos do Município: 

População: 3.365 habitantes; 
IDH = 0,666 
PIB (mil reais) = 56.857,00 
Habitantes na área urbana = 56% 
Densidade (hab/km2) = 2,23 
IFGV = 0,6043 

Localizado na microrregião de Jauru, no Sudoeste de Mato Grosso, o município de Salto do Céu 
teve sua população reduzida na última década – o censo de 2010 registrou 3.908 habitantes, 
enquanto pela estimativa de 2019, do IBGE, conta com 3.365 moradores. Sua densidade 
demográfica é de 2,23 habitantes por km2. 

Em 2018, de acordo com o IBGE, contava com cinco escolas (uma para o ensino infantil, outra 
para o ensino médio e três para o ensino fundamental) e 788 alunos matriculados (164 no ensino 
infantil, 465 no fundamental e 159 no médio). 

Em 2017, registrou o IBGE, seu PIB (Produto Interno Bruto) total era de R$ 56,857 milhões e PIB 
per capita de R$ 16.987,13 (respectivamente, 110º e 131º no ranking estadual. PIB formado por 
Administração pública (39,96%), Agropecuária (29,54%), Serviços (19,78%), Indústria (4,34%) e 
Impostos (6,38%). 



 

Salto do Céu possui um rebanho bovino de 166.257 cabeças, com 4.221 vacas ordenhadas e uma 
produção leiteira anual de 8,396 milhões de litros. Produziu, em 2018, 162,4 toneladas de peixes, 
2.100 toneladas de milho, 5.29 toneladas de soja e 650 toneladas de mandioca. 

Programação 

 

 

 

 

Tema Descrição 
Inscrições Preenchimento da ficha de inscrição por gênero, conforme orientação da PAGE; 

Distribuição de pastas com material aos participantes. 
Abertura Boas-‐vindas  e  fala  inicial  do  Coordenador  Nacional  de  Projetos  –  Brasil/PAGE,  

Eduardo  Chiletto;  apresentação  da  equipe  de  apoio  e  facilitação;  fala  da  
arquiteta  responsável  pela  coordenação  local  do  Plano  Diretor  Participativo,  
Arq.  Maila  Foppa.  

Plano do Dia Acordos de convivência, agenda e objetivos 
Apresentação PAGE Palestra sobre a PAGE:   

Espaço para comentários/perguntas 
Apresentação dos temas a 
serem abordados:  O 
Planejamento do 
Diagnóstico Participativo 

Este item busca evidenciar a importância da realização de diagnósticos 
participativos para a compreensão da realidade municipal, sob a ótica do Gestor 
Municipal e da comunidade, para o direcionamento de intervenções sócio-
econômico-ambientais significativas. 
 

Plano de Intervenção 
Participativo 

Esta atividade permeia e compõe os levantamentos de dados e informações 
necessárias às leituras da cidade relacionadas as questões urbanas, rurais e 
fundiárias. A sua conformação deverá contemplar na leitura da cidade: 
Faz-se uma explanação sobre os temas a serem abordados obrigatoriamente: 
Dotação de Infraestrutura; Qualidade dos serviços públicos; Políticas Públicas e 
Programas Sociais; Informações sobre Mobilidade e Circulação; Informações 
Ambientais e; Áreas de Preservação Ambiental e a metodologia a ser aplicada. 

Conversas em grupo: 
Dotação de Infraestrutura; 
Qualidade dos serviços 
públicos; Políticas Públicas 
e Programas Sociais; 
Informações sobre 
Mobilidade e Circulação; 
Informações Ambientais e; 
Áreas de Preservação 
Ambiental. 

Discussão em grupos sobre cada temática. Cada grupo tem um tempo 
determinado para discutir e escrever as necessidades e observações apontadas, 
por tema. Após este tempo o grupo recebe em rodízio outro tema até que se 
esgotem todos os temas obrigatórios. 
O grupo pode propor outros temas que julgar conveniente. 
 
Apresentação em plenária 

Plenária Todos votam quais as propostas e observações por tema, são as mais pertinentes. 
As propostas mais votadas por tema, voltam a serem votadas em uma escolha 
final, resultando em uma proposta prioritária geral. 

Fechamento PAGE Fechamento   da   PAGE   explicando   os   próximos   passos   desse   processo   de  
construção.  Ou  seja,  o  agendamento  de  nova  reunião  para  discutir  o  Plano  de  
Ação   para   efetivamente   implementar   as   propostas   elencadas   na   etapa   do  
diagnóstico. 

Encerramento PAGE  +  Coordenador  local  



 

Resumo dos temas discutidos e atividades realizadas 
“Que o direito a esta caminhada, ao caminho que se pretende andar e as 
conquistas e mudanças almejadas a serem alcançadas por você através do 
Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Municipal, sejam para 
todos, o direito de se ter um lugar para se viver, sonhar, trabalhar e morar 
com dignidade, alegria e esperança!” 

Eduardo Cairo Chiletto 
Coordenador Nacional de Projetos – Brasil/PAGE-MT 

 

A Economia Verde e a PAGE 

A Economia Verde é aquela que resulta em melhoria do bem-estar humano e igualdade social, ao 
mesmo tempo em que reduz significativamente os riscos ambientais e os desequilíbrios ecológicos. 

A Aliança de Ação para uma Economia Verde - PAGE - apoia os países interessados em 
avançar para economias mais inclusivas, que buscam utilizar de forma eficiente os recursos, com 
baixas emissões de carbono. 

Em 2012, o documento final da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável Rio +20 -, "O futuro que queremos”, reconheceu a Economia Verde como um canal 
para a promoção do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza. Na ocasião, foi feito 
um apelo às Nações Unidas para que apoiasse os países interessados na transição para economias 
mais verdes e inclusivas. 

Em resposta a esse apelo, cinco agências da ONU: o Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente - PNUMA, a Organização Internacional do Trabalho - OIT, a Organização das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento Industrial  -  ONUDI, o Instituto das Nações Unidas para 
Treinamento e Pesquisa UNITAR e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 
PNUD - criaram a PAGE - Partnership for Action on Greeen Economy (Parceria de Ação para 
uma Economia Verde), com o objetivo de atender às crescentes demandas dos países que procuram 
desenvolver e implementar estratégias de Economia Verde em seu território. 

Assim, baseada em iniciativas existentes e na experiência das cinco agências, a PAGE se tornou 
um poderoso instrumento para avançar na implementação da Economia Verde, na medida em que 
fornece uma ampla gama de serviços e ferramentas aos países que se propuserem a implantar o 
seu programa. Esse esforço coletivo se destina a promover a consciência social, ampliar a oferta 
de serviços e a formação profissional especializada, ao mesmo tempo em que fomenta o 
desenvolvimento e a implementação de políticas mais inclusivas, favorecendo a troca de 
conhecimentos e tecnologias, o diálogo entre as diversas experiências e as politicas públicas em 
âmbito global. 

 

 

 



 

Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Municipal 

O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento do Município. Ele propõe 
diretrizes que norteiam os agentes públicos e privados sobre o que deve ou não ser feito no 
município. Nele são identificadas e delimitadas as estratégias para o desenvolvimento, buscando 
assim assegurar os direitos fundamentais das pessoas, a sustentabilidade e o atendimento pleno às 
demandas da população. 

O Plano Diretor estenderá os benefícios do planejamento e ordenamento territorial à toda a 
população com foco na Economia Verde. Esta que objetiva contribuir para a transformação 
equitativa e sustentável das estruturas com a finalidade de alcançar a sustentabilidade ambiental, 
a criação de empregos decentes, a redução da pobreza e a melhoria do bem-estar humano, assim 
como oportunizar novos caminhos, melhorando a vida das pessoas através da implementação dos 
17 (dezessete) ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e da Nova Agenda Urbana da 
ONU, com ações para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para todos, 
proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas. 

Temas Discutidos: 

I - Dotação de Infraestrutura: 

A deficiência na dotação de infraestrutura de habitação, mobilidade e acessibilidade, à 
equipamentos comunitários (Hospitais, Escolas, Centros Esportivos, Biblioteca, Praças Públicas, 
etc...), e outros, podem acarretar impactos sociais que afetam a população urbana e rural de forma 
direta.  

Informações detalhadas sobre a infraestrutura são fundamentais para conhecer as necessidades da 
comunidade em relação aos serviços urbanos e comunitários e, consequentemente, para traçar um 
plano de intervenção que possa atender a algumas das demandas diagnosticadas. 

É importante para o diagnóstico que os aspectos relacionados à infraestrutura sejam objetos de 
análise e reflexão. Quanto mais detalhado for o diagnóstico mais elementos e subsídios serão 
disponibilizados para a elaboração e implementação do plano de intervenção. 

II - Qualidade dos Serviços Públicos 

Deve-se conhecer de forma detalhada a qualidade dos serviços prestados na localidade para, 
futuramente, poder traçar um plano de intervenção que possa minimizar ou atender as demandas 
da comunidade em relação aos serviços de infraestrutura. 

A dotação de infraestrutura e a prestação de serviços de qualidade são direitos da população, 
integrantes das políticas públicas, e devem atender as necessidades locais e as exigências da 
legislação. 

III - Políticas Públicas e Programas Sociais  

O levantamento das políticas públicas e dos programas sociais contribui para o planejamento das 
ações de grupos e instituições que pretendam conduzir processos que integrem a área. 

Conhecer as possibilidades de acesso aos programas, projetos e ações dos governos federal, 
estadual ou municipal pode representar o início de articulações potencialmente frutíferas. 



 

A articulação com as diferentes políticas setoriais fortalece o enfrentamento da problemática sócio-
econômico-ambiental associada a infraestrutura, uma vez que elas têm ligação direta com a 
melhoria das condições de vida da população. 

IV - Informações sobre mobilidade e circulação: 

Esta atividade permeia e compõe os levantamentos de dados e informações necessárias às leituras 
da cidade relacionadas as questões urbanas e rurais. A sua conformação deverá contemplar no 
mínimo: 

a. Sistema viário / Circulação 

• Infraestrutura viária deficitária (condições de pavimentação); 
• Deficiência no transporte coletivo rural e urbano; 
• Adensamento demográfico incompatível com o viário; 
• Condições de segurança para o trânsito de ciclistas/demanda; 
• Outros. 

b. Transporte coletivo  

• Itinerários de ônibus do serviço público; 
• Áreas servidas por ônibus; 
• Pontos de táxi ou lotação; 
• Problemas relativos à Insuficiência do serviço, periodicidade, superlotação, etc. 

V - Informações Ambientais  

No levantamento das informações deve-se considerar, no mínimo: 

I. Áreas potenciais de risco para ocupação 

• Áreas inundáveis; 
• Áreas de alta declividade (acima de 30%); 
• Erosão.  

Nas áreas de risco, já ocupadas, deve ser pesquisado o número de famílias em situação de maior 
e/ou menor risco iminente, de modo que possa estabelecer parâmetros para o planejamento de 
ações de regularização fundiária. 

VI - Áreas de preservação ambiental 

• Áreas previamente estabelecidas em lei ou necessárias à proteção de manan-ciais; 
• Áreas com vegetação de porte ou locais notáveis pela paisagem; 
• Pontos estratégicos de poluição ou perigo: 

à   Pontos de lançamentos de esgoto não tratado; 
à   Depósito de lixo; 
à   Indústrias poluentes; 
à   Depósitos de explosivos ou inflamáveis; 
à   Outros. 



 

SISTEMATIZAÇÃO DAS OFICINAS: 

 
Os principais pontos levantados pela população urbana e rural nas oficinas foram organizadas em 
temas, ordenadas por prioridade (com quantidade de votos entre parênteses) e sistematizadas por 
local de reunião. 
 

1.  ÁREA URBANA – COMUNIDADE 
 

 
 
Dia: 12/02/2020 
Local: Geração de Rendas 
Horário: 14:00 hs. 
Público: 92 pessoas (sendo: 51 sexo feminino e 41 sexo masculino) 
 
Tema: Dotação de Infraestrutura (ordenado por prioridade): 
 

Ø   Fazer calçamento da rua Espírito Santo com acessibilidade (22) 
Ø   Implantar captação de energia limpa (21) 
Ø   Construir Escola com quadra poliesportiva e laboratório de informática (18) 
Ø   Trocar quebra molas por rampa de elevação (18) 
Ø   Construir/readequar calcadas livres para pedestres (18) 
Ø   Construir praça e Centro Comunitário na Cohab Velha (17) 
Ø   Construir biblioteca pública com boa estrutura (12) 
Ø   Implantar divulgação e viabilização dos pontos turísticos de Salto do Céu com a 

utilização de marketing digital (09) 
Ø   Construir na escola quadra poliesportiva e estrutura física bem planejada (12) 
Ø   Construir casas populares na Cohab (03) 
Ø   Implantar curso de capacitação intelectual para a população (02) 
Ø   Construir praça para a comunidade de São Jorge e Vila Progresso (02) 



 

Ø   Aumentar os livros na biblioteca e divulgar para a população (01) 
Ø   Construir quadra poliesportiva para a comunidade São Jorge (00) 
Ø   Melhorar a praça central com piscina, luzes e enfeites (00) 

 
Tema: Qualidade dos serviços públicos (ordenado por prioridade): 
 

Ø   Implantar aterro sanitário, melhorar os serviços de pavimentação, transporte público 
de péssima qualidade e capacitação de funcionário público em todas as áreas (20) 

Ø   Implantar academia da terceira idade e construir mais praças (10) 
Ø   Implantar controle de trânsito ao término das aulas (10) 
Ø   Qualificar os profissionais do serviço público em especial os professores e na área de 

saúde pública (08) 
Ø   Espalhar lixeira na praça (06) 
Ø   Instalar Lan House agregada a biblioteca com wi-fi (04) 
Ø   Revitalizar as praças (02) 
Ø   Existe bom emprego dos recursos, porem necessita de complementos como: calçamento, 

reparo no asfalto, arborização, construção de escola, biblioteca pública, reparo na quadra 
da praça, lixeiras, proteção no ginásio para evitar chuvas (00) 

Ø   Construir pista de skate na praça (00) 
Ø   Criar lazer para os jovens (00) 

 
Tema: Políticas Públicas e Programas Sociais (ordenado por prioridade): 
 

Ø   Fazer a preservação e recuperação das nascentes com reflorestamento (27) 
Ø   Implantar política de geração de emprego e renda para os jovens permanecerem no 

município (27) 
Ø   Construir um projeto para comercialização dos produtos da agricultura para trazer 

renda aos pequenos produtores (27) 
Ø   Fomentar o turismo rural (19) 
Ø   Construir casa do programa Minha Casa Minha Vida (17) 
Ø   Criar programa de construção de casas para a zona rural e assentados (17) 
Ø   Criar órgão para orientação e fiscalização dos rios, combatendo o descarte de lixo e apps 

(14) 
Ø   Implantar flexibilidade sobre as legislações municipais visando atrair investimentos no 

município (13) 
 
Tema: Informações sobre Mobilidade e Circulação (ordenado por prioridade): 
 

Ø   Substituir pontes de madeira por pontes de concreto (30) 
Ø   Fazer a pavimentação entre Salto do Céu e Tangará da Serra (29) 
Ø   Viabilizar transporte coletivo na zona rural (25) 
Ø   Construir asfalto na Cohab Velha (José Raimundo) (24) 
Ø   Implantar acessibilidade no transporte e nos órgãos públicos (15) 
Ø   Implantar ônibus circular de Salto de Céu para Rio Branco pelo menos 2 vezes por dia 

(15) 
Ø   Disponibilizar ônibus escolar para Lua Nova pois o que atende vem da Vila Progresso e 

não há assento suficiente para ambos (15) 
Ø   Construir ciclovia Salto do Céu/Salto das Nuvens (13) 
Ø   Instalar banheiro público (12) 



 

Ø   Construir ciclovias (09) 
Ø   Instalar câmeras na cidade (07) 
Ø   Instalar bebedouro público (06) 
Ø   Implantar ponto de ônibus coberto (06) 
Ø   Melhorar a sinalização das vias públicas (05) 
Ø   Renovar a frota: Ônibus novos para o transporte escolar (renovação da frota existente) 

(00) 
Ø   Construir pontes de concreto e bueiros na Cohab Velha (00) 

 
Tema: Informações Ambientais (ordenado por prioridade): 
 

Ø   Cobrar mais desempenho da Vigilância Sanitária (28) 
Ø   Canalizar o Córrego do Pato (21) 
Ø   Sinalizar os locais de riscos nas cachoeiras (21) 
Ø   Implantar vigilância na cachoeira em dias de festas e finais de semana com profissionais 

capacitados (20) 
Ø   Combater a epidemias (dengue, etc...) (19) 
Ø   Construir bueiros na Cohab Bela Vista (18) 
Ø   Criar canil público (13) 
Ø   Fiscalizar residências e loteamentos irregulares (12) 
Ø   Retirar o lixo dos rios, córregos e beira de estrada (00) 

 
Tema: Áreas de Preservação Ambiental (ordenado por prioridade): 
 

Ø   Implantar reflorestamento das margens dos rios (32) 
Ø   Implantar Saneamento Esgoto (26) 
Ø   Reflorestar o Rio Sucuri (26) 
Ø   Implantar movimento de conscientização sobre o uso de agrotóxico na área fluvial (26) 
Ø   Acabar com o esgoto domestico nas vias públicas (25) 
Ø   Fomentar a criação de empresa de reciclagem no município (25) 
Ø   Acabar com a voçoroca na zona rural (24) 
Ø   Acabar com o lixão (19) 
Ø   Construir viveiro de mudas (17) 
Ø   Instalar coleta seletiva do lixo (15) 

 
RESUMO DOS TEMAS (ordenado por prioridade): 
 

Ø   Implantar reflorestamento nas margens dos rios (32) 
Ø   Implantar política de geração de emprego e renda para os jovens permanecerem no 

município (29) 
Ø   Preservar e recuperar as nascentes com reflorestamento (27) 
Ø   Substituir pontes de madeira por pontes de concreto (27) 
Ø   Construir um projeto para comercialização dos produtos da agricultura para trazer renda 

aos pequenos produtores (22) 
Ø   Implantar aterro sanitário, melhorar os serviços de pavimentação, transporte público de 

péssima qualidade e capacitação de funcionário público em todas as áreas (15) 
Ø   Fazer calçamento da rua Espírito Santo com acessibilidade (13) 
Ø   Cobrar mais desempenho da Vigilância Sanitária (02) 

 



 

Foto: 

 
 

2. COMUNIDADE DE VILA PROGRESSO 
 

 
 
Dia: 12/02/2020 
Local: Geração de Rendas 
Horário: 19:00 hs. 
Público: 45 pessoas (sendo: 23 do sexo feminino e 22 do sexo masculino) 
 
Tema: Dotação de Infraestrutura (ordenado por prioridade): 
 

Ø   Fazer pavimentação asfáltica Salto do Céu/Vila Progresso (39) 
Ø   Implantar Creche (educação infantil) (39) 
Ø   Melhorar o poço artesiano (hidrômetro, reservatórios) (39) 
Ø   Fazer manutenção de pontes e estradas da comunidade (39) 
Ø   Melhorar a infraestrutura da escola (parceria com a prefeitura) (39) 
Ø   Implantar Rede de telefone (39) 
Ø   Fazer a iluminação na pista de laço (36) 
Ø   Disponibilizar veículo para transporte público (32) 



 

Ø   Melhorar o transporte escolar (29) 
Ø   Fazer sinalização (placas orientativas na comunidade) (27) 
Ø   Construir quadra comunitária (19) 
Ø   Construir praça de lazer (16) 

 
Tema: Informações sobre Mobilidade e Circulação (ordenado por prioridade) 
 

Ø   Pavimentar as ruas (39) 
Ø   Pavimentar Salto do Céu/Tangará da Serra (39) 
Ø   Substituir pontes de madeira por pontes de concreto (37) 
Ø   Implantar transporte coletivo (36) 
Ø   Fazer adaptação nos edifícios públicos para cadeirante (27) 

 
 
Tema: Qualidade dos Serviços Públicos/Políticas e Programas Sociais: (ordenado por 
prioridade): 
 

Ø   Disponibilizar ambulância na comunidade (39) 
Ø   Descentralizar a educação municipal (39) 
Ø   Qualificar os funcionários da educação (39) 
Ø   Incentivar o produtor de leite (melhorar o preço do leite) (39) 
Ø   Contratar profissionais para Escola (precisa de profissional psicólogo, dentista e palestra 

para qualidade de vida do idoso e adolescente (36) 
Ø   Informação e transparência no serviço público (30) 
Ø   Tratar o esgoto rural (27) 
Ø   Contratar médico com especialidade em ginecologia, obstetrícia e pediatria (18) 
Ø   Atender as necessidades comunitárias feita pela população no Distrito (00) 
Ø   Implantar Educação infantil (00) 

 
Tema: Informações Ambientais/Áreas de Preservação Ambiental (ordenado por 
prioridade): 
 

Ø   Implantar Saneamento básico (39) 
Ø   Implantar projeto e obra para amenizar as erosões dentro da comunidade rural (39) 
Ø   Fazer proteção das nascentes (39) 
Ø   Adquirir equipamento para fazer curva de nível (38) 
Ø   Fazer proteção e preservação das matas ciliares (38) 
Ø   Adquirir Trator (27) 
Ø   Evitar desmatamento (22) 
Ø   Implantar remuneração para proprietários que façam preservação (22) 
Ø   Adquirir plantadeira para plantio direto (21) 
Ø   Fazer projeto para amenizar o uso de agrotóxico na comunidade (21) 
Ø   Fazer reflorestamento (21) 
Ø   Construir viveiros para reflorestamento (17) 
Ø   Adquirir misturador de ração (15) 
Ø   Disponibilizar forrageira para silagem (14) 

 
 
 



 

RESUMO DOS TEMAS (ordenado por prioridade): 
 

Ø   Implantar Creche (educação infantil) (27) 
Ø   Incentivar o produtor de leite (melhorar o preço do leite) (20) 
Ø   Fazer pavimentação asfáltica Salto do Céu/Vila Progresso (19) 
Ø   Melhorar a infraestrutura da escola (parceria com a prefeitura) (19) 
Ø   Implantar projeto para amenizar as erosões dentro da comunidade rural (15) 
Ø   Fazer proteção das nascentes (15) 
Ø   Pavimentar as ruas (15) 
Ø   Melhorar o poço artesiano (hidrômetro, reservatórios) (10) 
Ø   Disponibilizar ambulância na comunidade (09) 
Ø   Pavimentar Salto do Céu/Tangará da Serra (09) 
Ø   Implantar rede de telefone (10) 
Ø   Fazer manutenção de pontes e estradas da comunidade (08) 
Ø   Implantar saneamento básico (05) 
Ø   Qualificar os funcionários da educação (03) 

 
Foto: 
 

 
 
 
  



 

3. GESTORES PÚBLICOS 
 

 
 
Dia: 13/02/2020 
Local: CREAS 
Horário: 08:00 hs. 
Público: 19 pessoas (sendo: 10 do sexo feminino e 9 do sexo masculino) 
 
Tema: Dotação de Infraestrutura (ordenado por prioridade): 
 

Ø   Construir Escola Municipal (21) 
Ø   Fazer regularização fundiária urbana (20) 
Ø   Privatizar a Água (16) 
Ø   Fazer pontes nas ruas da Cohab Zé Conrado (15) 
Ø   Fazer pavimentação asfáltica (14) 
Ø   Implantar rede de água e esgoto (13) 
Ø   Implantar acessibilidade para pedestres (10) 
Ø   Construir praça e quadra de esportes na Cohab Velha (09) 
Ø   Fazer galeria de concreto para pontes (08) 
Ø   Colocar hidrômetro (07) 
Ø   Construir complexo esportivo (03) 
Ø   Ampliar a biblioteca pública municipal (02) 
Ø   Tornar as praças mais atrativas (pista de skate, lanchonetes, academia) (02) 
Ø   Ampliar a estrutura física da escola (00) 
Ø   Implantar academia ao ar livre (00) 
Ø   Implantar acessibilidade nos órgãos públicos e transporte (00) 
Ø   Fazer escoamento de água nos pontos de alagamento (00) 
Ø   Adquirir Van para transporte de pessoas da zona rural para zona urbana (consultas, etc...) 

(00) 
Ø   Construir piscina semiolímpica (00) 

 
Tema: Qualidade dos serviços públicos (ordenado por prioridade): 
 

Ø   Melhorar a frota escolar (21) 



 

Ø   Trocar pontes de madeira por pontes de concreto na zona rural (21) 
Ø   Melhorar o atendimento da polícia civil e militar (16) 
Ø   Ampliar os equipamentos (braçal) da Secr. Obras (15) 
Ø   Ofertar cursos de qualificação para os funcionários públicos para melhorar o atendimento 

e em todas as áreas (13) 
Ø   Ampliar a frota da Secr. Obras e Saúde (13) 
Ø   Adquirir equipamentos de segurança para os funcionários (12) 
Ø   Adquirir veículo para o setor de tributos (06) 
Ø   Instalar laboratório de Informática nas escolas (04) 
Ø   Fazer a conclusão da pavimentação asfáltica (00) 

 
Tema: Políticas Públicas e Programas Sociais (ordenado por prioridade) 
 

Ø   Criar cursos profissionalizantes (20) 
Ø   Melhorar todo o setor de esportes no município (17) 
Ø   Implantar Inclusão Digital (17) 
Ø   Implantar cursos de instrumentos musicais (13) 
Ø   Construir casas nos assentamentos e pequenos produtores (12) 
Ø   Implantar Programa Jovem Aprendiz (12) 
Ø   Implantar Programas público que possibilitem as crianças na ocupação fora da escola 

(balé, capoeira, judô, etc...) (10) 
Ø   Implantar Minha Casa Minha Vida (10) 
Ø   Implantar escola integral com atividades extracurriculares (05). 
Ø   Construir Espaço Cultural (05) 
Ø   Implantar Programa Pró Jovem (03) 
Ø   Implantar Artesanato (adulto/adolescentes/infantil) (01) 

 
Tema: Informações sobre Mobilidade e Circulação (ordenado por prioridade): 
 

Ø   Criar nas calçadas rampas para portadores de deficiência (19) 
Ø   Terminar o asfalto nas ruas da zona urbana (19) 
Ø   Criar via p/ciclistas em Salto das Nuvens (08) 
Ø   Fazer cursos/palestras de conscientização para a população sobre segurança (06) 
Ø   Implantar transporte de pacientes p/ fisioterapia (05) 
Ø   Adquirir ônibus para transporte rural/urbano (03) 
Ø   Implantar transporte coletivo para Rio Branco todos os dias (03) 
Ø   Demarcar área para ciclismo urbano na avenida (03) 
Ø   Ampliar a sinalização viária na cidade (01) 
Ø   Instalar equipamento para carros elétricos (00) 

 
Tema: Informações Ambientais (ordenado por prioridade): 
 

Ø   Reflorestar a beira dos rios (21) 
Ø   Solucionar o transbordo de água no córrego que corta a BR de Salto das Nuvens (16) 
Ø   Construir bueiros na Cohab Bela Vista (16) 
Ø   Cuidar das nascentes focando na repreensão ao desmatamento (14) 
Ø   Construir muro de contenção para inundação (13) 
Ø   Corrigir a Erosão na Vila Progresso com maquinário e plantio de árvores (09) 
Ø   Incentivar a preservação ambiental nas escolas (06) 



 

Ø   Reconstruir o córrego na Cohab Velha (inundação) (02) 
Ø   Criar viveiro de mudas (00) 

 
Tema: Áreas de Preservação Ambiental (ordenado por prioridade): 
 

Ø   Implantar o Saneamento básico (21) 
Ø   Fazer parceria financeira entre SEMA(Estado)/Governo Federal/Município (19) 
Ø   Reflorestar todas as nascentes (17) 
Ø   Criar equipe de reflorestamento (12) 
Ø   Capacitar os produtores (01) 
Ø   Fomentar parceria entre produtor/município para reflorestamento (00) 
Ø   Criar ouvidoria para denuncias de desmatamento, queima de lixo, etc... (00) 
Ø   Criar um dia para conscientização da preservação do meio ambiente (00) 

 
RESUMO DOS TEMAS (ordenado por prioridade): 
 

Ø   Reflorestar a beira dos rios e nascentes (18) 
Ø   Criar nas calçadas rampas para portadores de deficiência (19) 
Ø   Construir Escola Municipal (16) 
Ø   Trocar pontes de madeira por pontes de concreto na zona rural (14) 
Ø   Implantar o Saneamento básico (11) 
Ø   Melhorar a frota escolar (06) 
Ø   Implantar cursos profissionalizantes (04) 
Ø   Terminar o asfalto nas ruas da zona urbana (03) 

 
Foto: 
 

 
 
 
 
  



 

4. COMUNIDADE DE SÃO JORGE 
 

 
 
Dia: 13/02/2020 
Local: Barracão da Igreja Católica 
Horário: 14:00 hs. 
Público: 18 pessoas (sendo: 6 do sexo feminino e 12 do sexo masculino) 
 
Tema: Dotação de infraestrutura/Informações sobre Mobilidade e Circulação (ordenado 
por prioridade): 
 

Ø   Trocar as pontes de madeira por concreto (18) 
Ø   Cobrir a quadra de esporte (18) 
Ø   Asfaltar a comunidade (16) 
Ø   Implantar transporte da comunidade a Salto do Céu pelo menos 1 vez por mês (14) 
Ø   Priorizar a Saúde (14) 
Ø   Construir escola (creche) para criança até 4 anos (12) 
Ø   Resolver o problema de falta de água no Assentamento Alteza (11) 

 
Tema: Qualidade dos Serviços Públicos/Políticas e Programas Sociais (ordenado por 
prioridade): 
 

Ø   Priorizar a Saúde – Atendimento médico pelo menos de 15/15 dias + 01 carro para 
atendimento de Urgência/Emergência (18) 

Ø   Incentivar uma indústria para a região/emprego (18) 
Ø   Construir horta comunitária (16) 
Ø   Ampliar e/ou construir depósito de água (15) 
Ø   Fazer Regularização Fundiária (00) 

 
Tema: Informações Ambientais/Áreas de Preservação Ambiental (ordenado por 
prioridade): 
 



 

Ø   Preservar as nascentes e reflorestar (conscientizar a população a não desmatar as 
áreas de preservação ambiental (17) 

Ø   Fazer a Legalização Fundiária (16) 
Ø   Fazer reflorestamento ambiental (12) 
Ø   Acabar com o lixão da comunidade (05) 
Ø   Reeducar a população a separar e coletar o lixo (00) 

 
RESUMO DOS TEMAS (ordenado por prioridade): 
 

Ø   Incentivar uma indústria para a região/emprego (18) 
Ø   Priorizar a Saúde – Atendimento médico pelo menos de 15/15 dias + 01 carro para 

atendimento de Urgência/Emergência (14) 
Ø   Preservar as nascentes e reflorestar (conscientizar a população a não desmatar as áreas de 

preservação ambiental (07) 
Ø   Cobrir a quadra de esporte (06) 
Ø   Trocar as pontes de madeira por concreto (03) 

 

Foto: 

 

 
 
  



 

5. COMUNIDADE DE SALTO DAS NUVENS 
 

 
 
Dia: 14/02/2020 
Local: Barracão da Igreja Católica 
Horário: 08:00 hs. 
Público: 19 pessoas (sendo: 7 do sexo feminino e 12 do sexo masculino) 
 
Tema: Dotação de infraestrutura/Informações sobre Mobilidade e Circulação (por ordem 
de prioridade): 
 

Ø   Furar Poço de Água para a comunidade (18) 
Ø   Implantar Rede de Telefonia (18) 
Ø   Fazer Regularização Fundiária (escritura) (17) 
Ø   Arrumar as ruas (13) 
Ø   Melhorar a infraestrutura da Vila (13) 
Ø   Implantar Rede de Energia (12) 
Ø   Fazer estrutura de Lazer – Quadras (12) 
Ø   Implantar habitação (07) 
Ø   Implantar escola infantil (01) 

 
Tema: Qualidade dos Serviços Públicos/Políticas e Programas Sociais (ordenado por 
prioridade): 
 

Ø   Incentivar a Agricultura Familiar e reativar a Associação dos Pequenos Produtores; 
(18) 

Ø   Trazer atendimento médico (15/15 dias) – Ambulância; (16) 
Ø   Implantar Habitação (Programa Minha Casa Minha Vida) (10) 
Ø   Reativar a Escola Agrícola; (00) 

 
Tema: Informações Ambientais/Áreas de Preservação Ambiental (ordenado por 
prioridade): 
 



 

Ø   Fazer limpeza de entulho – Município disponibilizar maquinário para retirada do 
lixo/entulhos acumulados; (17) 

Ø   Preservar as nascentes (no período de seca falta água) (17) 
Ø   Incentivar o uso da cachoeira para prazer dinheiro para a Associação; (15) 
Ø   Criar viveiro de mudas; (11) 
Ø   Fazer Reflorestamento; (08) 

 
RESUMO DOS TEMAS (ordenado por prioridade): 
 

Ø   Furar Poço de Água para a comunidade (18) 
Ø   Incentivar a Agricultura Familiar e reativar a Associação dos Pequenos Produtores; (17) 
Ø   Implantar Rede de Telefonia (17) 
Ø   Fazer limpeza de entulho – Município disponibilizar maquinário para retirada do 

lixo/entulhos acumulados; (16) 
Ø   Preservar as nascentes (no período de seca falta água) (16) 

 
 
Foto: 
 

 
 
 
  



 

6. ASSENTAMENTO CECÍLIA ANTUNES 
 

 
 
Dia: 14/02/2020 
Local: Barracão da Igreja Católica 
Horário: 14:00 hs. 
Público: 20 pessoas (sendo: 4 do sexo feminino e 16 do sexo masculino) 
 
Tema: Dotação de infraestrutura/Informações sobre Mobilidade e Circulação (ordenado 
por prioridade) 
 

Ø   Fazer mais um poço (falta autorização da SEMA) e rede de distribuição de água (21) 
Ø   Fazer (melhorar) o asfalto no trecho Tangará da Serra/Salto do Céu com pontes de 

concreto (15); 
Ø   Implantar Telefone/internet (00) 

 
Tema: Qualidade dos Serviços Públicos/Políticas e Programas Sociais (ordenado por 
prioridade) 
 

Ø   Incentivar a melhoraria do preço do leite (cooperativa) e construção de um laticínio na 
região (19) 

Ø   Fazer o Titulo da terra – Documentação parada no INCRA (cada assentado pagou R$ 
2.200,00 pelo georreferenciamento) (19) 

Ø   Fazer Assistência técnica para o produtor (18); 
Ø   Mudar o atendimento médico para o período da tarde (14) 
Ø   Implantar linha de financiamento para habitação (INCRA) – saiu apenas para 21 

assentados) (00); 
 
Tema: Informações Ambientais/Áreas de Preservação Ambiental (ordenado por 
prioridade): 
 

Ø   Coletar o lixo (2x por mês) – Não existe coleta (21) 
 



 

RESUMO DOS TEMAS (ordenado por prioridade): 
 

Ø   Fazer o Titulo da terra – Documentação parada no INCRA (cada assentado pagou R$ 
2.200,00 pelo georreferenciamento) (21) 

Ø   Fazer mais um poço (falta autorização da SEMA) e rede de distribuição de água (21) 
Ø   Coletar o lixo (2x por mês) – Não existe coleta (00) 
Ø   Incentivar a melhoraria do preço do leite (cooperativa) e construção de um laticínio na 

região (00) 
 

Foto: 

 

 

Avaliação das 6 oficinas  

A Coordenação Nacional de Projetos – Brasil da PAGE avaliou que as oficinas foram 
bem-sucedidas, cumprindo os objetivos estabelecidos. A facilitação e atividades 
fluíram bem, permitindo o envolvimento dos participantes, que trouxeram ótimas e 
pertinentes contribuições. 

A condução do debate feita pela arquiteta e coordenadora local permitiu que se 
construísse informações que vão contribuir para a implantação do Plano Diretor 
Participativo e sua implementação, além de permitir que as pessoas também se 
conhecessem melhor o que lhes permitirá em outras instâncias aproximações que 
certamente darão frutos. 

Também avaliamos que a oficina foi realizada em tempo adequado, o que facilitou a 
participação de vários atores sociais. 

Alguns pontos de destaque do processo: 



 

Ø   A importância do dialogo da PAGE com o seu público alvo: o fato da PAGE 
estar aberta a ouvir, dialogar e construir junto, traz credibilidade e engajamento 
com os atores sociais e os gestores públicos; 

Ø   Colaborações entre poder público e organizações da sociedade civil: esse 
arranjo funciona bem para os processos de mobilização e diálogo com a 
diversidade de atores; 

Todos os atores, como técnicos municipais e sociedade, estão querendo ver o processo 
de implementação acontecer. Esse aspecto traz responsabilidade tanto à PAGE quanto 
a prefeitura. Implementar o Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento 
Municipal, com um plano de ação bem planejado é dar credibilidade ao processo de 
discussão construído nas oficinas, transformando o Plano Diretor em lei municipal. 


