
Durante os últimos cinco anos, a atual administração captou mais recursos e executou mais obras do que em todas as outras gestões 
passadas. Asfalto novo e de qualidade, novos postos de saúde, o maior número de escolas construídas, valorização dos servidores, 
iluminação de última geração e diversas novas quadras poliesportivas são alguns exemplos dos vários avanços alcançados em todas as 
áreas da administração pública.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

45 anos em 5 
CONSTRUÇÃO DA MAIOR 
ESCOLA MUNICIPAL NO 
RECREIO MOSSORÓ

MAIS DE 1000 NOVOS 
ALUNOS POR ANO EM SALA 
DE AULA

GESTÃO GARANTE 
AUMENTO AOS 
SERVIDORES

REFORMA DO HOSPITAL 
MUNICIPAL

A reforma do Hospital, sonho antigo 
da população, está planejada para 
começar ainda neste ano. Parte dos 
recursos já está assegurada.

Construção e revitalização 
de postos de saúde 

INÍCIO DE OBRAS DO POSTO 
DE SAÚDE DA SQ15 AO, 
LADO DO CEO

Quando car pronta, essa unidade 
de saúde vai melhorar a vida da 
população que reside nos bairros 
Mossoró, Estrela Dalva, Remanso e 
São Mateus.

INÍCIO DE OBRAS DO 
POSTO DE SAÚDE DO 
MOSSORÓ

ENTREGA DAS BARRAGENS 
NO ASSENTAMENTO CUNHA
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CALÇADA LIGANDO A SQ19 
AO LAGO JACOB

Essa obra vai garantir mais qualidade 
de vida e segurança à população.

ILUMINAÇÃO DE LED 
TRAZ MAIS SEGURANÇA

Página 5 e 6

Toda gestão séria 
prioriza a saúde. É isto 
que vem acontecendo 
em Cidade Ocidental. 
São novos postos de 
saúde construídos ou 
reformados, 
implantação da farmácia 
central e do raio-x que 
atende cerca de 100 
pessoas por dia. 

Página 2

Garantir infraestrutura é 
fundamental para o 
desenvolvimento da 
cidade. De 2017 para cá 
foi construída a maior 
quantidade de obras da 
história do município. 
São impostos sendo 
transformados em 
progresso.
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Nenhuma outra gestão 
investiu tanto em 
educação como vem 
acontecendo nos 
últimos 5 anos. Foram 
várias novas salas de 
aula construídas, além 
de iniciativas e ações 
que valorizam os 
servidores da rede 
municipal. Serão 17 novas salas de aula, com 

quadra coberta e outros equipamentos 
de alta qualidade. 

Realidade bem diferente do passado, 
quando pais precisavam madrugar em 
las em busca de vagas.

Professores da rede municipal 
recebem vencimentos acima do 
piso nacional da categoria.

Informativo da
Prefeitura Municipal
de Cidade Ocidental
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Atenção total à Saúde
A gestão aplicada em todas as áreas da saúde no âmbito de Cidade Ocidental tem sido referência 
para vários municípios vizinhos. Essa atenção foi ainda mais enfatizada nos últimos anos, com a 
chegada da pandemia. Cuidar bem da saúde das pessoas é prioridade da atual gestão. 

Reforma do Hospital 
Municipal

Início de obras do posto de 
saúde da Sq15, ao lado do CEO

As obras de construção do Posto de Saúde, na SQ 
15, estão a todo vapor. É mais uma unidade de 
saúde que a atual gestão irá entregar à população.

Início de obras do posto de 
saúde do Recreio Mossoró

A população do Recreio Mossoró recebeu uma 
importante resposta da gestão municipal. É que 
no m do mês de fevereiro o prefeito Fábio Correa 
determinou o início das obras do primeiro Posto 
de Saúde do bairro. 

Após ser revitalizado e receber a implantação do 
prontuário eletrônico, o HMCO irá passar por uma 
ampla reforma. A gestão municipal já garantiu 
parte dos recursos e aguarda questões burocráti-
cas para dar início às obras.

Cidade Ocidental chega a 
87,8% da população vacinada

O município se empenhou com o máximo de seus 
esforços para não deixar faltar vacina para a 
população. Cuidar do povo é um compromisso da 
atual gestão.

Hospital Municipal com raio-x 
em pleno funcionamento

A implantação do raio-x foi uma das maiores 
conquistas recentes do governo municipal na área da 
saúde. O hospital conta com um aparelho semidigital 
que tem sido de extrema importância para a 
população, com dezenas de atendimentos diários.

Contratação de novos 
médicos e especialistas
Além de construir novos postos de saúde e se 
preparar para realizar a grande reforma do 
Hospital, o governo municipal contratou diversos 
médicos para melhorar o atendimento à 
população. 
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Entrega de nova ambulância

O veículo foi adquirido com recursos próprios do 
município. Com a chegada da nova viatura, 
Cidade Ocidental passa a contar com três 
unidades de atendimento móvel. 

Reforma do posto de saúde 
do Jardim ABC

A Unidade Básica de Saúde do Jardim ABC está 
passando por um processo de reforma e ampliação. 
Com as novas instalações prontas, a população terá 
um atendimento mais confortável e ecaz.

O laboratório que atende as demandas do 
município teve o horário de atendimento alterado 
para 24h por dia.  A medida acelera o diagnóstico 
e garante mais dignidade aos pacientes. 

Laboratório 24h
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População bem assistida
A gestão municipal tem atuado com prioridade nas questões assistenciais. Por meio da Secretaria 
de Assistência Social, em parceria com o Governo do Estado, foram distribuídas mais de 17 mil 
cestas básicas somente em 2021. 

Distribuição de cestas básicas

Secretaria com nova sede 
mais acessível

A nova sede da Secretaria foi totalmente reforma-
da e equipada com novos móveis, garantindo 
mais conforto e um melhor acolhimento à popula-
ção assistida. Além disso, proporciona melhores 
condições de trabalho aos servidores. 

Em parceria com o Governo do Estado de Goiás, a 
gestão municipal distribuiu mais de 17 mil cestas 
básicas somente em 2021. 
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Cartão Mães de Goiás

Em Cidade Ocidental foram cerca de 3.400 mães 
contempladas pelo o Programa Cartão Mães de 
Goiás. São R$ 250 por mês que cada mãe recebe 
para a compra de alimentos e produtos de primei-
ra necessidade, incrementando quase R$ 1 milhão 
por mês na economia do município. 

Projeto Meninas de Luz

O programa Meninas de Luz, do governo de 
Goiás, em parceria com a Secretaria de Assistência 
Social, assistiu cerca de 200 mães, com doação de 
enxovais para gestantes e acompanhamento 
durante o período de pré-natal até o bebê comple-
tar um ano de idade.

Outras dez mil famílias foram assistidas pelo 
programa de transferência de renda (Auxílio Brasil), 
em parceria com o governo federal. 

Projeto Agosto Lilás

O projeto Agosto Lilás é uma iniciativa que visa 
conscientizar pelo m da violência contra a 
mulher. Participam das rodas de conversas repre-
sentantes de diversos órgãos públicos e entidades 
organizadas. 

O movimento Outubro Rosa é uma oportunidade 
para representantes de diversos órgãos públicos e 
de entidades organizadas dialogarem sobre as 
ações preventivas contra o câncer de mama. As 
ações são promovidas pela Secretaria de Políticas 
Públicas para as Mulheres

Outubro Rosa

Palestra para homens

São abordadas as diversas formas de violência 
contra a mulher, que não é só física, entre outros 
tipos de abusos e agressões que também podem e 
devem ser denunciados. 3

Centro de convivência do 
Idoso retoma atividades

O Centro de Convivência do Idoso retornou suas 
atividades com ações voltadas para a população 
da melhor idade. No local, pessoas independentes 
com mais de 60 anos têm a opção de despertar 
novas habilidades, por meio de diversas atividades 
socioeducativas, de esporte, lazer e convívio social.
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AQUI O TRABALHO NÃO PARA!

Criação da escadaria na SQ 18, com jardinagem, 
iluminação e acessibilidade.

Uma das grandes demandas do município, o 
recapeamento asfáltico tem sido realizado 
diariamente nos bairros da cidade.

Mais verde no canteiro central
A entrada do Friburgo cou mais bonita com a 
construção e urbanização do seu canteiro central.

Obra de criação de calçadas no trecho entre o 
Lago Jacob até próximo ao cemitério, com calça-
mento e acessibilidade garantidos aos usuários.

Mais mobilidade com as 
novas calçadas das quadras 
do centro

Galeria de águas pluviais do 
Jardim ABC

Escadaria da SQ18

Recuperação asfáltica nos 
bairros

As obras dos 2,6 km de águas pluviais e asfalto da 
parte de baixo do Jardim ABC estão a todo vapor. 
O custeio dessa obra foi possível graças à 
reprogramação de um recurso de cerca de R$ 2 
milhões de uma emenda enviada pelo então 
senador Gim Argelo, com acréscimo de mais meio 
milhão de recursos próprios.  

Zona Rural
A equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
tem atendido às demandas da Zona Rural de 
Cidade Ocidental com a manutenção e recupera-
ção de vias não pavimentadas.4
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Governo de Goiás 
traz 32km de asfalto 
de qualidade

O programa Goiás em Movimento, promovido pela 
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 
(Goinfra), é o maior em assistência aos municípios 
goianos voltado para a recuperação asfáltica.

Governo de Goiás 
traz 32km de asfalto 
de qualidade
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AQUI O TRABALHO NÃO PARA!

Nova iluminação da orla Plínio 
Araújo do Lago Jacob

Principal cartão postal da cidade, o Lago Jacob é 
um dos lugares mais aconchegantes para o lazer. O 
local está com iluminação moderna, o que garante 
mais segurança e bem-estar aos frequentadores. 

Cascalhamento das
estradas rurais

Para melhorar a qualidade das estradas rurais, o 
Governo teve como uma de suas prioridades o 
cascalhamento das vias. Esta medida facilita o 
escoamento da produção local e gera mais renda 
para os produtores.

Recapeamento da GO-521, ao 
lado do Lago Jacob

O trecho que liga os bairros ao Centro de Cidade 
Ocidental pela GO-521 foi completamente 
recapeado em uma das vias, acabando de vez com 
o problema de deterioração do asfalto. Para o 
segundo semestre, já está programada a recupera-
ção da segunda via do local.

Barragem Cunha
Obra feita no Assentamento Rural PA Cunha, além da 
instalação de sinalização de trânsito e recuperação de 
vias não pavimentadas.

Iluminação do Centro da Cidade

Troca de todas as lâmpadas amarelas por iluminação de 
LED. Mais segurança e qualidade de vida aos moradores.

Iluminação do Jardim ABC

Reforma do Ciretran

Em parceria com o governo do Estado, órgão 
é reformado e ganha novas instalações.

Solução de alagamento 
da SQ 09

Ampliação e reforma da Rede Pluvial da SQ 
09. Uma demanda antiga sendo solu-
cionada.

Limpeza da orla do Lago
O governo municipal tem realizado cons-
tantes ações de limpeza e preservação da 
Orla do Lago Jacob, o maior Cartão Postal 
do nosso município. 

A exemplo do que fez nas principais avenidas do centro 
da cidade, a atual gestão levou iluminação moderna 
para garantir mais qualidade de vida e segurança à 
população do Jardim ABC.  Uma gestão que promete e 
cumpre!

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021-22Informativo da Prefeitura
Municipal de Cidade Ocidental
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Educação cuidando de alunos e servidores
A gestão atual é a que mais investiu em educação em toda a história de Cidade Ocidental. Foram várias novas salas de aula construídas, proporcionando o 
acolhimento de cerca de 1000 (mil) novos alunos em sala de aula por ano. Está em fase de construção a maior escola de tempo integral do Entorno, com 
30 salas de aula, no Recreio Mossoró. E  já está no planejamento do governo a construção de outras 10 escolas até o fim da gestão. 
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Crescimento do número de 
matrículas

Graças à construção de novas escolas e ampliação 
de salas de aula, o número de matrículas aumentou 
consideravelmente no período de um ano. Somente 
em março foram 13.282 alunos matriculados, 
representando 809 alunos a mais quando compara-
do com o mesmo período do ano passado. 
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Inclusão Digital
O Curso Básico de Inclusão Digital tem como 
público-alvo alunos, professores, prossionais de 
apoio e comunidade. Atualmente está sendo 
ofertado nas seguintes escolas:  Escola Municipal 
Josefa Maria de Lima, Escola Municipal José 
Fernandes da Silva Neto e na Escola Municipal 
Maria Pereira Braga.

A maior escola de tempo integral da região do 
Entorno está sendo construída no bairro Recreio 
Mossoró. Serão 17 salas de aula, com quadra 
coberta e outros equipamentos. A nova Unidade 
de ensino está sendo custeada com recursos 
próprios do município.

Escola Tiago Correa 

Nenhum governo passado investiu tanto em 
educação como tem acontecido na atual gestão. 
São mais de 30 novas salas de aula construí-
das/revitalizadas, garantindo vaga para todos os 
alunos do município.

 

Em processo de licitação para a construção de 
Creche Pro infância Projeto Padrão Tipo 2 do FNDE 
no Jardim Edite, com seis salas de aula. 

Creche pro Infância

Foi autorizado o início das obras de construção de 
escola com 6 salas de aula e quadra coberta no 
Parque Araguari II.

Escola no Parque Araguari II
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Escola da Terra

A Escola da Terra é um projeto referência no 
Estado de Goiás. O objetivo principal de sua 
implantação foi popularizar entre os moradores 
do município as técnicas de produção sustentável, 
além de ensinar aos alunos e professores da rede 
pública formas inteligentes e práticas de abordar o 
tema sobre o meio ambiente em sala de aula.

Mais de 30 novas salas de aula

Maio de 2022

Valorização dos servidores da 
educação

Professores efetivos da rede municipal recebem 
vencimentos acima do piso da categoria. A atual 
gestão reconhece que a valorização dos prossionais 
da educação é fundamental para a construção de 
uma sociedade melhor. Além de oferecer uma das 
melhores remunerações de toda a região, a gestão 
municipal dedica todos os seus esforços para assegu-
rar boas condições de trabalho aos nossos professo-
res. O pagamento de bonicações e o reajuste salarial 
de 2021 e 2022 são outros exemplos de ações 
realizadas em prol dos prossionais da educação.



Educação cuidando de alunos e servidores
A gestão atual é a que mais investiu em educação em toda a história de Cidade Ocidental. Foram várias novas salas de aula construídas, proporcionando o 
acolhimento de cerca de 1000 (mil) novos alunos em sala de aula por ano. Está em fase de construção a maior escola de tempo integral do Entorno, com 
30 salas de aula, no Recreio Mossoró. E  já está no planejamento do governo a construção de outras 10 escolas até o fim da gestão. 

Somente no exercício de 2021, a Prefeitura Muni-
cipal de Cidade Ocidental investiu R$ 100 milhões 
em ações de manutenção e desenvolvimento de 
ensino, como aquisição de suprimentos de infor-
mática, utensílios domésticos, produtos de expe-
diente, equipamentos diversos, computadores 
etc.

QUADRAS DAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS REFORMADAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021-22Informativo da Prefeitura
Municipal de Cidade Ocidental
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O Centro Municipal de Atendimento Educacional 
Especializado de Cidade Ocidental tem como 
objetivo oferecer suporte complementar e suple-
mentar aos alunos com necessidades educaciona-
is especiais. O CMAEE conta com uma equipe 
multiprossional composta por psicopedagogas, 
fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social e 
orientador educacional.

Centro Municipal de 
Atendimento Educacional 
Especializado - CMAEE

Graças a uma gestão séria e comprometida com 
o bem-estar da população, Cidade Ocidental 
conta com diversas quadras poliesportivas 
reformadas e à disposição dos alunos e da 
população em geral. 

Construção de quadras 
poliesportivas

Severino Teotônio da Costa

Rosane Mariguella Filomeno

Severiano Pereira Braga

Prof. Josefa Maria de Lima

Maria Pereira Braga

Albino Batista Ferreira

Maio  de 2022

QUADRAS DAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS REFORMADAS

No período de suspensão das aulas presenciais, 
devido à pandemia da COVID-19, a alimentação 
escolar que seria servida nas escolas foi converti-
da em kits de alimentos e distribuída aos alunos 
da rede pública municipal de ensino.

R$ 102 milhões investidos em 
manutenção e 
desenvolvimento de ensino Distribuição de kits do 

programa de alimentação 
escolar

José da Silva Neto

Edson André de Aguiar
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Transformação do Parque Araguari Obra do Parque Nápolis A e B

Governo municipal viabiliza construção de 
viaduto na BR-040

Transformar para melhor a vida de quem mora no Nápolis A e B é um compromisso 
assumido pela atual gestão. O projeto para implantação de águas pluviais e asfalto 
já está aprovado, aguardando apenas a nalização do processo de contratação da 
empresa responsável pela execução dos serviços.

Já estão licitadas, aguardando a liberação de recursos, as obras de 
pavimentação, esgoto e águas pluviais do Parque Araguarí, orçadas em 
quase R$ 20 milhões. Esta será uma das maiores obras do município de 
Cidade Ocidental.

F
U

T
U

R
O

Escola Cívico-Militar

Está no planejamento a construção de cerca de 10 novas escolas, até o 
nal da atual gestão, nos bairros Parque Araguari, Colina Verde, Jardim 
ABC, Estrela Dalva, São Mateus, Dom Bosco, Mossoró e Jardim Edite. 
Isto irá representar mais de 90 novas salas de aula até dezembro de 
2024.

Regularização da Sq19

A gestão municipal está a um passo de resolver um dos maiores gargalos de quem 
vive na Sq19 à espera da regularização de suas propriedades. Após uma longa 
disputa judicial, a sentença em segunda instância saiu favorável ao município. O 
próximo passo agora é aguardar o transitado em julgado do processo judicial para 
que o governo possa iniciar o trâmite de regularização e assim fazer a entrega dos 
títulos a quem de direito. Além da Sq19, outras áreas constantes do processo 
judicial também serão regularizadas.

O município de Cidade Ocidental foi um dos poucos escolhidos pelo 
governo do Estado para receber essa opção de ensino. O projeto atende 
uma demanda de moradores que são os maiores beneciados com o 
modelo compartilhado de ensino. As escolas Cívico-Militares 
contemplam alunos do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio. A 
unidade, que será implantada no CEO, terá capacidade para receber até 
1.200 alunos por turno.

Construção de 10 novas escolas

Com o fechamento do retorno da BR 040 que dava acesso à Estrada Park, os 
moradores de Cidade Ocidental caram prejudicados, pois resta-lhes como 
alternativa enfrentar o trânsito pesado dentro de Valparaíso em horário de pico. 
Em busca de solucionar o problema, o governo municipal vem trabalhando para 
viabilizar a construção de um viaduto no Chifrudo. Nesse sentido, várias reuniões e 
articulações políticas vêm acontecendo com os governos de Goiás e do DF, além do 
DER e ANTT.

Nos últimos cinco anos, a população de Cidade Ocidental viu o município ser verdadeiramente transformado, com dezenas de obras e ações que, hoje, fazem de nossa cidade uma das que mais se 
desenvolvem em toda a região. E esse trabalho não para. Outras cerca de 40 obras estão planejadas para ser entregues até o fim de 2024. É agindo agora que se constrói um futuro melhor. 

UMA GESTÃO QUE PENSA NO FUTURO!
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Novo hospital

Nova sede e aumento do 
efetivo da GCM

Está no planejamento do governo municipal uma 
completa revitalização do Bosque Chico Mendes.  
O projeto está na fase de elaboração e na estrutura 
terá: restaurante, espaço para lazer, local instagra-
mavel  para fotos, campo gramado, parquinho 
reformado e academia ao ar livre.
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Ciclovia 
Delegacia de Polícia Civil

Atualmente, Cidade Ocidental possui uma subdele-
gacia de Polícia Civil. Em parceria com o Governo do 
Estado, a Prefeitura Municipal atua para que o 
município tenha de fato uma Delegacia. Essa 
alteração de status possibilitará diversos avanços na 
área de segurança do município. 

Praça do ciclista
Além de ciclovias, a gestão municipal planeja a 
construção de uma praça na “Árvore de Ferro”, 
para ser o ponto de encontro dos cliclistas. O 
objetivo é que os ciclistas tenham esse ponto de 
apoio para descanso e roda de conversas. Um 
bebedouro será instalado no local.

Empreendimento da CNI no 
Alphaville 

Esse ambicioso projeto contemplará um Museu de 
Artes, Ciência e Tecnologia da Indústria, além de 
Centro de Convenções e Centro e Inovação, ou 
seja, irá revolucionar e valorizar a região do Jardim 
ABC, com a geração de oportunidade de 
emprego.

Cidade inteligente

Pensando em um futuro sustentável e melhor para 
todos, a gestão municipal atua para implementar 
em Cidade Ocidental o ProDECIS, cujo objetivo é 
desenvolver projetos de infraestrutura urbana nas 
áreas de energia solar, Smart City e Internet, o que 
irá representar um grande marco no progresso de 
Cidade Ocidental.

Revitalização do Bosque

As obras de construção de ciclovias ligando o 
centro da cidade ao Jardim ABC já estão em 
andamento. Os praticantes de ciclismo poderão 
iniciar o percurso na SQ 19 e seguir até o ABC ou, 
se preferirem, poderão pedalar até a ‘‘Árvore de 
Ferro”, onde será construída uma praça para servir 
de ponto de encontro dos desportistas dessa 
modalidade.

Campo sintético
A construção de um campo sintético público é um 
compromisso da atual gestão para atender as 
demandas do futebol amador de Cidade Ociden-
tal. Uma parte do recurso, cerca de R$ 500 mil, já 
está assegurada. O restante do valor deverá ser 
completado com recursos próprios do município. 
O campo será construído em uma área pública 
localizada no bairro São Mateus.

Sempre com o objetivo de garantir dignidade e 
saúde de qualidade para a população, o governo 
municipal prepara a reforma e ampliação do 
Hospital Municipal. Já há vários recursos garanti-
dos para o custeio dessa obra. A gestão municipal 
aguarda a resolução de questões burocráticas 
para começar a execução dos trabalhos. Em breve, 
Cidade Ocidental terá um dos melhores hospitais 
públicos do Entorno. 

A obra de construção da nova sede da Guarda Civil 
Municipal, que está sendo erguida ao lado do 
Ciretran, segue em ritmo acelerado. Além disso, o 
governo municipal está planejando a realização de 
um concurso público para aumentar o efetivo da 
GCM e oferecer mais segurança à nossa 
população. O novo espaço vai garantir mais 
conforto àqueles que cuidam da nossa segurança.

Nos últimos cinco anos, a população de Cidade Ocidental viu o município ser verdadeiramente transformado, com dezenas de obras e ações que, hoje, fazem de nossa cidade uma das que mais se 
desenvolvem em toda a região. E esse trabalho não para. Outras cerca de 40 obras estão planejadas para ser entregues até o fim de 2024. É agindo agora que se constrói um futuro melhor. 

UMA GESTÃO QUE PENSA NO FUTURO!
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021-22Informativo da Prefeitura

Municipal de Cidade Ocidental

9

Maio  de 2022



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021-22 Informativo da Prefeitura
Municipal de Cidade Ocidental

E
S

P
O

R
T

E

Ginásio totalmente reformado

A implantação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, sediada no Ginásio Lindolfo Lima Neto, irá facilitar a implementação de políticas públicas 

voltadas para o desenvolvimento do esporte no âmbito municipal. 

Abandonado por gestões passadas, o Ginásio de 
Esportes Lindolfo Lima Neto foi totalmente 
reformado, passando a ser um dos mais modernos 
centros poliesportivos do Entorno. Vale ressaltar 
que a obra foi custeada com recursos próprios do 
município. 

Outras ações
Eventos como a Rua do Lazer, Corrida do Marme-
lo, competições de artes marciais e também têm 
sido fomentadas por meio de iniciativas da gestão 
municipal.

Localizadas ao lado do Ginásio Lindolfo Lima, as 
quadras de skate são importantes pontos de 
encontro dos praticantes da modalidade. O espa-
ço será revitalizado e em breve estará à disposição 
dos desportistas ocidentalenses, com mais confor-
to e segurança.

Apoio aos campeonatos de 
futebol
Todas os campeonatos de futebol realizados no 
município recebem apoio do governo municipal, 
como limpeza dos campos de terra, oferta de 
material de jogo e premiação com troféus e 
medalhas. Atletas de diversas outras modalidades 
também são apoiadas pela gestão municipal. 

Skate Park

APOIO TOTAL
AO ESPORTE

Ginásio totalmente reformado

Corrida do Marmelo

A Corrida do Marmelo é um dos eventos mais 
aguardados por atletas da região. Parte integrante 
do calendário do município, o evento tem crescido 
a cada ano, com a adesão de atletas amadores e 
prossionais de diversos municípios e até de 
Estados diferentes. 

Ginásio Lindolfo Lima reformado 
com recursos próprios, seguindo 

os padrões olímpicos  voltados 
para a acessibilidade.

Elas no combate

Esse projeto é realizado pela Secretaria Municipal 
de Esporte, Lazer e Juventude, em parceria com 
outras secretarias da estrutura de governo. O 
evento é voltado para apoiar e fomentar ações em 
defesa das mulheres ocidentalenses. 10
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GESTÃO COERENTE E TRANSPARENTE
Cidade Ocidental ocupa lugar de destaque quando se fala em transparência e gestão eficiente. O 
município é um dos mais bem avaliados por órgãos de controle como, por exemplo, o Tribunal de 
Contas dos Municípios. 

Junta Médica
Assunção da gestão da Junta Médica Ocial do 
Município, com a adoção de novas práticas 
visando aperfeiçoar o atendimento à saúde do 
servidor, bem como obter um maior controle sobre 
tais situações.

Secretaria transparente

São realizadas prestações de contas mensal-
mente, com informações de extrema importância 
para o planejamento e execução dos serviços da 
gestão, como a arrecadação do mês, índices 
cobrados pela LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), 
como despesas com pessoal, índice de aplicação 
em saúde e educação, entre outros.

Ponto Eletrônico

Implementação do ponto eletrônico na 
Administração Pública do Município, sendo este 
um ato pioneiro na região, o que propicia uma 
maior transparência em relação à frequência 
diária de cada servidor.

Prorrogação do IPTU

Secretaria de Finanças nos 
bairros

Visando dar mais comodidade  àquelas pessoas que 
não possuem tempo para resolver suas pendências 
devido ao fato de trabalharem fora do município e 
chegar tarde em casa, a Secretaria de Finanças e 
Planejamento Governamental está realizando aten-
dimentos itinerantes mensais em vários bairros, 
como Jardim ABC, Friburgo, entre outros. O objetivo 
é facilitar a vida dos contribuintes. 

Extinção dos débitos com 
sindicato

Essa é uma das mais importantes conquistas dos 
servidores municipais. Graças ao empenho de um 
governo responsável, todas as pendências 
acumuladas de gestões passadas que o município 
possuía com servidores foram negociadas e 
resolvidas. Atualmente não existe nenhum débito 
sem acordo entre o município e seus servidores.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021-22Informativo da Prefeitura
Municipal de Cidade Ocidental
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Pensando na quantidade de despesas que a 
população precisa arcar nos primeiros meses do 
ano, a Secretaria de Finanças e Planejamento 
Governamental alterou o vencimento do IPTU que 
tradicionalmente era cobrado em abril. Para que o 
contribuinte tenha um fôlego maior nas contas, o 
tributo será cobrado somente em junho. Vale 
destacar que a arrecadação do IPTU é importante 
para levar melhorias para o seu bairro.
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UMA CIDADE MAIS SEGURA
A atuação conjunta das forças de segurança do Município e do Estado tem proporcionado resultados 
positivos aos nossos cidadãos. Combate à Perturbação do Sossego e Embarque Seguro são 
exemplos de operações que têm garantido mais tranquilidade aos munícipes.

Força-Tarefa de combate ao 
coronavírus

Durante o período mais crítico da pandemia, a 
gestão municipal instaurou uma grande integra-
ção entre todas as forças de segurança pública e 
órgãos scalizadores para fazer cumprir as medi-
das sanitárias, scalizando o comércio e casas, 
com o objetivo de minimizar a proliferação da 
Covid-19. 
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Cooperação das forças de segurança ampliam e melhoram a 
segurança no âmbito municipal

A Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, juntamente com a Superintendência de Posturas, Fiscalização 
Tributária, com apoio da GCM e em parceria com o 33º BPM, atuam de forma cooperada em ações que 
objetivam ampliar a scalização em bares e comércios da cidade, aumentando a sensação de segurança 
para clientes e comerciantes, resultando na redução da criminalidade.

12
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Operações de combate à 
criminalidade

A Secretaria de Segurança Pública e Trânsito inte-
gra a operação Paz no Planalto, que tem o objetivo 
de diminuir os índices de criminalidade no âmbito 
municipal.
A ação emprega cerca de 30 viaturas e cerca de 80 
agentes de segurança de diversos órgãos munici-
pais e estaduais. 

Sinalização viária em parceria 
com DETRAN – GO

Portal de consultas de placas 
de veículos on-line

O acesso ao portal de consultas de placas de veícu-
los, CPF e outras informações foi uma conquista 
extremamente relevante para a ecácia nas ações 
de segurança pública. A liberação do Mportal se 
deu por meio de convênio com a Secretaria de Esta-
do da Segurança Pública.
Leia mais no QRCODE ao lado. 

Por meio do programa Sinaliza Goiás, nos últimos 
meses foram instaladas 248 placas de sinalização. 
Também foram pintadas diversas faixas de 
pedestres, uma garantia de mais segurança para 
todos. 

Ações como as frequentes vistorias em veículos 
que atuam no transporte público escolar e o 
projeto Embarque Seguro nas paradas de ônibus 
têm sido cada vez mais intensicadas no 
município.

DADOS DA SEGURANÇA
EM CIDADE OCIDENTAL
TIPOS DE CRIMES 2017

Homicídio
Doloso

23

Estupro 6

Roubo de 
veículos

109

Roubo em
Comércio

56

Roubo de 
Residência

24

Furto a 
transeunte

150

2022
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Cuidar do meio ambiente é proteger a vida das pessoas. São mais de 12 mil novas mudas plantadas. A 
atual gestão implantou o maior plano de recuperação e conservação de nascentes do município. Vale 
destacar, também, a completa revitalização da Orla do Lago Jacob.

Sala do Empreendedor

Em parceria com o Sebrae, a gestão municipal 
criou a Sala do Empreendedor. O órgão, que está 
localizado no prédio da Prefeitura, tem como 
objet ivo acolher microempreendedores, 
empresários, artesãos e interessados em abrir seu 
próprio negócio para receber orientações sobre 
formalização de empresa e sua administração.

Caravana da Retomada

A Caravana da Retomada é uma iniciativa da 
Secretaria da Retomada do Governo de Goiás, em 
parceria com a Prefeitura Municipal, que atua por 
intermédio da Secretaria Municipal de Indústria, 
Comércio e Turismo, cujo objetivo é orientar os 
empreendedores locais acerca das diversas linhas 
de créditos que estão disponíveis e apresentar 
soluções administrativas para o seu negócio.

Feiras (Lago/ABC)

A Feira do Lago tornou-se um importante ponto 
de encontro para o lazer. Também é uma grande 
oportunidade de negócio para comerciantes, arte-
sãos, artistas locais e a população em geral. Na 
Orla do Lago, a feria acontece todos os sábados, 
das 17h às 22h, e no Jardim ABC, às quartas-feiras 
(quinzenalmente), das 17h às 22h. 

Cuidando do nosso futuro

Plantio de mudas e 
preservação de nascentes

Com o plantio de 12 mil mudas nativas do cerrado, 
o governo municipal intensica o plano de 
preservação e recuperação das dezenas de 
nascentes existentes no município de Cidade 
Ocidental. Esse trabalho é realizado pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e conta 
com parcerias de outros órgãos dos governos 
estadual e federal. 

O programa tem como objetivo sensibilizar a 
população sobre os riscos provocados pelo 
acúmulo de lixo, além de motivar a comunidade a 
participar de mutirões de limpeza, garantindo a 
melhoria da qualidade de vida da população, 
preservação do meio ambiente e a prevenção ao 
mosquito da dengue.

Além de se adequar à legislação vigente, esse novo 
código foi planejado e elaborado de acordo com a 
necessidade de Cidade Ocidental, como: as 
atividades de impacto local, na conservação e 
preservação do meio ambiente, nos recursos 
hídricos, preservação da biodiversidade de fauna, 
ora, além dos estímulos e incentivos, entre 
outros. Além disso, o novo código traz também 
grandes inovações.

Programa Cidade Limpa

Novo Código Municipal de 
Meio Ambiente

A Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo tem atuado buscando as melhores soluções para 
aquecer a economia local, bastante prejudicada durante o período crítico da pandemia. Parcerias 
com o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Retomada, com o Sebrae e outros órgãos 
têm produzido grandes resultados.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021-22Informativo da Prefeitura
Municipal de Cidade Ocidental
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ATRAÇÕES TURÍSTICAS

Festa do Marmelo Rota dos Tropeiros

Um dos objetivos do governo municipal para 
alavancar o turismo rural é a criação da Rota dos 
Tropeiros. O projeto propõe um passeio de tropeiros 
saindo do povoado Mesquita, passando por 
pesque-pague, propriedades rurais até chegar ao 
centro da cidade. Durante o percurso, os participan-
tes se confraternizam nos pontos de parada com 
churrasco, cantigas, moda de viola e muita diversão.
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Jardim da Imaculada

Marcha pra Jesus reúne 
milhares de fiéis

Com o tema gratidão, a sexta edição realizada no 
início deste ano reuniu milhares de éis que se 
encontraram em frente à Prefeitura e seguiram até a 
Orla do Lago Jacob. O evento é organizado anual-
mente pela Prefeitura Municipal de Cidade 
Ocidental, em parceria com cerca de 50 igrejas 
aliançadas.

O Jardim da Imaculada, localizado no bairro 
Ocidental Park, é um dos principais pontos turístico 
do estado de Goiás.  No local é realizado anualmen-
te o Canta Jardim, que recebe uma média de 10 mil 
pessoas por evento, onde há shows de música 
católica, orações, serviços pastorais e muitas 
apresentações durante todo o dia.

Em 2022, a Festa do Marmelo chegou à sua 20ª 
edição, reunindo a tradição da zona rural com a 
animação do centro da cidade, sendo um dos 
eventos de maior expressão da cultura ocidenta-
lense. Compõem o evento as seguintes atrações: 
cavalgada, folia, missa e a tradicional corrida do 
marmelo.

Lago Jacob, nosso
maior cartão postal!

Festa de Nossa Senhora da 
Abadia
Com mais de 70 anos de tradição, a Festa de Nossa 
Senhora da Abadia é uma das mais aguardadas 
pela população ocidentalense. O evento religioso 
acontece no mês de agosto e conta com a 
participação de milhares de éis.

Festa de Santo Antônio

Em meio à família, amigos e visitantes, os devotos 
aproveitam o evento para rearmar o amor por 
Cidade Ocidental, bem como para enfatizar ainda 
mais a fé e união em torno do respeito aos dogmas 
da Igreja Católica. 14

Lago Jacob, nosso
maior cartão postal!
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OUVIDORIA NO
WHATSAPP

DENÚNCIAS,
RECLAMAÇÕES,

SUGESTÕES e
ELOGIOS.

Quer melhorar
a cidade?

Manda um Whats
pra Prefeitura.

OUVIDORIA NO
WHATSAPP

9 9956-24489 9956-2448

OUVIDORIAS DA PREFEITURA

GERAL 3605-1180

 99956-2448WHATSAPP

3903-2013EDUCAÇÃO

3084-6425SAÚDE

OUVIDORIAS DA PREFEITURA

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Sex. e Sáb.

16h às 22h

DomingoSeg. à Qui.

08h às 18h até as 02h

COMANDANTE DO
POLICIAMENTO

99988-6261

TELEFONE DAS VIATURAS
CENTRO, OCP,

DOM BOSCO E NÁPOLIS B

99951-3948
FRIBURGO, R.MOSSORÓ

SÃO MATEUS e E. DALVA I e III

99607-2580

MESQUITA, ABC
E JARDIM EDITE

99617-6065
COMERCIAL

99862-5260

POLÍCIA
MILITAR

GOVERNO DE GOIÁS
Fone:

190

TELEFONE DAS VIATURAS

Disque Denúncia

ARAGUARI 1 e 2
NÁPOLIS A

99652-5297

99606-9199

RETARIA MUNICIPALSEC

DESCARTE IRREGULAR
DE LIXO É CRIME!

99921-6356
99802-5507

DENUNCIE:

Secretaria Municipal
de Políticas Públicas
da Mulher

DISQUE
DENÚNCIA

Central de Atendimento à Mulher

O ligue 180 auxilia mulheres
a conhecerem seus direitos
e a realizarem denúncias.

CENTRO ESPECIALIZADO
DE ATENDIMENTO À MULHER

Sq11 Quadra 05 Lote 67

Telefone: 3625-1483

Whatsapp 24h

99682-0352

Maio de 2022

ALIMENTOS
ROUPAS

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL EM AÇÃO

Sq. 15 Qd. 17 Casa 30 Cidade Ocidental-GO

CRAS

Telefone: 61 3605-5326 / 99858-0671

ALIMENTOS

SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sq. 12, Quadra 01, Lote 20
Telefone: 61 3605-3695 / 99995-6097




