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Por muito tempo, a busca e aplicação de modelos de desenvolvimento 

que não contemplavam as características e demandas locais, além de não 

considerarem a sustentabilidade ambiental, comprometeram sistemas 

socioambientais, levando-os a sua degradação. Seja talvez este, um dos 

maiores desafios da gestão territorial - alavancar o crescimento econômico, 

porém sem comprometer os sistemas naturais, o que hoje é conhecido como 

desenvolvimento sustentável. 

O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as 

necessidades da geração atual , sem comprometer a capacidade de atender as 

necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os 

recursos para o futuro. 

Assim, têm-se na perspectiva do desenvolvimento local e sustentável, a 

possibilidade do rompimento com as velhas formas de se pensar o 

desenvolvimento dos territórios que era pautado em ganhos imediatos e às 

custas da degradação social e ambiental. 

Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de muito 

planejamento. E é exatamente isso que este plano pretende apresentar. 

1 - INTRODUÇÃO 
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A ideia de desenvolvimento sustentável surgiu a partir do conceito de eco 

desenvolvimento, proposto durante a Primeira Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em Estocolmo, na Suécia, em 1972. 

Cabe elucidar que o termo desenvolvimento sustentável surgiu em 1980 e foi 

consagrado em 1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Worfd Commission on Environment and Development), 

conhecida como Comissão Brundtland, que produziu um relatório considerado 

básico para a definição desta noção e dos princípios que lhe dão fundamento. 

De acordo com o Relatório Brundtland (no original em inglês, Our common 

futura, e publicado em português sob o título Nosso futuro comum): [ ... ] 

desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual a 

exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforça 

o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações 

futuras [ ... ] é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer 

a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias 

necessidades {NOSSO ... , 1988, p . 46). 

O desenvolvimento local é uma estratégia de valorização das 

potencialidades locais que possam impulsionar um novo padrão de crescimento 

econômico dotado de sustentabilidade socioambiental. É um processo endógeno 

de mobilização das energias sociais na implementação de mudanças que 

elevam as oportunidades sociais e as condições de vida no plano local, com 

base nas potencialidades e no envolvimento da sociedade nos processos 

decisórios. 

Assim, para a elaboração e aplicação de políticas públicas de 

desenvolvimento local sustentável , há a exigência de um diagnóstico da 

realidade local e de um alto nível de conscientização e da participação, tanto do 

governo e da iniciativa privada quanto da própria sociedade. 
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DLIS é uma sigla. Significa: Desenvolvimento Local Integrado e 

Sustentável. Pretende representar um novo conceito de desenvolvimento e uma 

nova estratégia para sua implantação. O conceito de DLIS parte do pressuposto 

de que o crescimento econômico é necessário, mas não é suficiente para 

promover o desenvolvimento. 

O desenvolvimento é um fenômeno que ultrapassa o econômico. O 

sentido do desenvolvimento deve ser o de melhorar a qualidade de vida das 

pessoas (desenvolvimento humano), todas as pessoas (desenvolvimento 

social). as pessoas que estão vivas hoje e as que viverão no futuro 

(desenvolvimento sustentável). Fazer o desenvolvimento humano, social e 

sustentável, nos desafia a pensar um novo conceito de desenvolvimento que 

articula a dinamização do crescimento econômico com outros fatores como o 

capital humano, o capital social , o capital empresarial e o capital natural. 

Na segunda metade da década de 90 e nos primeiros anos de 2000 , sob 

o Influxo de diferenciadas práticas e vertentes teóricas, ganhou projeção no 

Brasil a expressão desenvolvimento local, que foi recebendo novas adjetivações, 

até chegar-se ao termo desenvolvimento local, integrado e sustentável, cuja 

sigla, DLIS, popularizou-se em meio ao Terceiro Setor. Não havia, 

entretanto, como atualmente também não há, uma mesma compreensão de 

DLIS pelos atores que se serviam - e se servem - dessa expressão, mas um 

leque de muitos matizes. 

Para alguns, ela estava muito próxima da concepção de desenvolvimento 

sustentável que apresentamos há pouco; para outros estava mais próxima de 

uma visão liberal acerca do microempreendedorismo, da fomação de capital 

humano e social, voltado à concorrência de mercado. Uma certa visão de DLIS, 

em particular, obteve significativa projeção, sendo promovida através de 

iniciativas do Governo Federal, na gestão de 1995-2002, e integradas nos 

programas Comunidade Solidária, Comunidade Ativa e Comunidade que Faz. 
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Quando analisamos as práticas de DLIS relacionadas a esses programas, 

percebemos vários equívocos de concepção teórico-prática e de execução 

governamental. Apontamos em poucas linhas algumas dessas limitações. 

3 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICIPIO 
3.1 - Localização 

O município está localizado na microrregião de Valença do Piauí (figura 

2), compreendendo uma área irregular de 1 .023,01 km2 , tendo como limites ao 

norte os municípios de Novo Oriente, Valença do Piauí e Lagoa do Sítio, ao sul 

lpiranga e São José do Piauí, a leste São João da Canabrava, e a oeste Oeiras 

e lpiranga do Piauí. 

• Área do município 

Figura 1 - Mapa de localização do município de lnhuma. 
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A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 06º40'04" de 

latitude sul e 410 42'28" de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 238 

km de Teresina . 

3 .2 - Aspectos Socioeconõmicos 

Os dados socioeconõmicos relativos ao município foram obtidos a partir 

de pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do 

Piauí (www.pi.gov.br). O município foi criado pela Lei Estadual nº 985 de 

17/05/1954. 

A população total, segundo o Censo 2000 do IBGE, é de 14.226 

habitantes e uma densidade demográfica de 14,09 hab/km 2 • onde 54, 15% das 

pessoas estão na zona rural. Com relação a educação, 67% da população acima 

de 10 anos de idade são alfabetizadas. 

A sede do município dispõe de energia elétrica distribuída pela 

Companhia Energética do Piauí S/A - CEPISA, terminais telefônicos atendidos 

pela TELEMAR Norte Leste S/A, agência de correios e telégrafos, e escola de 

ensino fundamental. A agricultura no município é baseada na produção sazonal 

de arroz, cana-de-açúcar, feijão, mandioca, milho, tomate e abacaxi. 

3 .3 - Aspectos Fisiográficos 

As condições climáticas do município de lnhuma (com altitude da sede a 

387 m acima do nível do mar) apresentam temperaturas mínimas de 26ºC e 

máximas de 36ºC , com clima semi-úmido e quente. Ocasionalmente, chuvas 

intensas, com máximas em 24 horas. A precipitação pluviométrica média anual 

é definida no Regime Equatorial Continental , com isoietas anuais entre 800 a 

1.400 mm e trimestres janeiro-fevereiro-março e dezembro-janeiro-fevereiro 

como os mais chuvosos. Os meses de janeiro, fevereiro e março constituem o 

trimestre mais úmido (IBGE, 1977). 
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Os solos da região sao provenientes da alteração de arenitos, 

conglomerado, calcário, siltitos e folhelhos. Compreendem solos litólicos, álicos 

e distróficos, de textura média, pouco desenvolvidos. rasos a muito rasos. fase 

pedregosa, com floresta caducifólia e/ou floresta sub-caducifólia/cerrado. 

Associados ocorrem solos podzólicos vermelho-amarelos, textura média a 

argilosa, fase pedregosa e não pedregosa. com misturas e transições vegetais, 

floresta sub-caduclfólla/caatlnga. Secundariamente, ocorrem areias quartzosas, 

que compreendem solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, 

drenados. desprovidos de minerais primários, de baixa fertilidade, com 

transições vegetais, fase caatinga hiperxerófila e/ou cerrado sub

caducifólio/floresta sub-caducifólia (Jacomine et ai. , 1986). 

As formas de relevo , da região em apreço, compreendem, principalmente, 

superfícies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes 

suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superfícies 

tabulares cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 

metros, com grandes mesas recortadas e superfícies onduladas com relevo 

movimentado, encostas e prolongamentos residuais de chapadas. desníveis e 

encostas mais acentuadas de vales, elevações (serras, morros e colinas), com 

altitudes de 150 a 500 metros (Jacomine et ai., 1986). 

3.4 - Geologia 

Conforme a figura 2, as unidades geológicas que afloram no âmbito do 

município pertencem às coberturas sedimentares, conforme abaixo 

relacionadas. Os sedimentos mais recentes estão representados pelos 

Depósitos Colúvio - aluviais compreendendo areia, argila , cascalho e laterito. A 

Formação Sardinha, contendo basalto, ocorre em pequenas faixas assumindo 

formas encurvadas na porção oeste do município. As unidades pertencentes às 

coberturas sedimentares da Bacia do Parnaíba estão representadas pela 

Formação Potí, que reúne arenito, folhelho e siltito . No meio do pacote ocorrem 

sedimentos da Formação Longá, na qual se agrupam arenito, siltito, folhelho e 



Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

279Ano XX • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 29 de Junho de 2022 • Edição IVDCIV

(Continua na próxima página)

IHf.lÜMA 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA - PIAUÍ 

CNPJ na: 06.553.739/0001-07 

9 

calcário. Na porção basal da seqüência repousam os sedimentos da Formação 

Cabeças, constituída de arenito, conglomerado e siltito. 

ESBOÇO GEOLÓGICO 

a.CNllunleloal ESCMAGAÁACA 
UNl0~ Ol!OLÕOICAa 

c:::J Dep69ttoe Cok)vto..l!lt,Nt•: anti■, argila. caacalho, lalMfta 

- Fannao;Ao -rdlnha : ~ 
- ,rorm■çtk, Pott arenito, foi~ .itt11o 

-F~Long6: fOl~, alltlta,Cllk:4otkN 

- aronnaçao Cabeça e arenito, oonglofnefaóo, •Utlto 

Figura 2 - Esboço Geológico do Município de lnhuma. 

3.5 - Recursos Hídricos 
3.5.1 -Aguas Superficiais 

Os recursos hídricos superficiais gerados no estado do Piauí estão 

representados pela bacia hidrográfica do rio Parnaíba. T rata-se da mais extensa 

dentre as 25 bacias da Vertente Nordeste e abrange o estado do Piauí e parte 

do Maranhã o e do Ceará, ocupando uma área de 330.285 km', o equivalente a 

3,9% do território nacional , e drena a quase totalidade do estado do Piauí e parte 

do M aranhã o e do C eará. O rio P a rnaíba possui 1 .400 quilôme tros d e extensão 

e a maioria dos afluentes localizados a jusante de Teresina são perenes e 

supridos por águas pluviais e subterràneas. Depois do rio São Francisco, é o 

mais importante rio do Nordeste. 

Dentre todas as sub-bacias, des tacam-se aquelas constituídas pelos rios: 

Balsas, situado no Maranhã o ; Poli e Portinho, cujas nascentes localizam-se no 

Ceará; e Canlndé, P iau í, Uruçuí-Preto, Gurguéla e Longá , todos no Piauí. Cabe 
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destacar que a s ub-bacia do rio Canindé, apesar de ter 26.2% da área total da 

bacia do Parnaíba, drena uma grande região semi-árida. 

Apesar do Piauí estar inserido no "Polígono das Secas", não possui 

grande quantidade de açudes. O s mais importantes são: Boa Esperança, 

localizado em Guadalupe e represando cinco bilhões de metros cúbicos de água 

do rio Parnaíba, vem prestando grandes benefícios à população através da 

criação de peixes e regularização da vazão do rio, o que evitará grandes cheias, 

além de melhorar as possibi lidades de navegação do rio Parnaíba; Caldeirão, no 

município de Piripiri, onde se desenvolve grandes projetos agrícolas; Cajazeiras, 

no município de Pio IX, é também uma garantia contra a falta de água durante 

as secas; lngazeira, situado no município de Paul istana, no rio Canindé e; 

Barreira, situado no município de Fronteiras. 

Os principais cursos d 'água que drenam o município são os rios São 

Vicente , do Forte e S e co. 

4.5.2 -Aguas SubterrlJneas 

No município de lnhuma distinguem-se três domínios hidrogeológicos: 

rochas sedimentares, basaltos da Formação Sardinha e as coberturas colúvio

eluviais. 

As unidades pertence ntes ao domínio rochas sedimentares, são da B acia 

do Parnaíba, perte ncentes às formações Cabeças, Longá e Poti. 

As características litológicas da Formação Cabeças indicam boas 

condições de permeabilidade e porosidade, favorecendo assim o processo de 

recarga por infiltração d ireta das águas de chuvas. Tal aqüífero se constitui no 

mais Importante elemento de armazenamento de água subterranea do 

município, constituindo-se num potencial fornecedor desse bem, levando em 

consideração. também, a sua extensa área de ocorrência no município, onde 

aflora em cerca de 80% da área total. 

A s formações Longá e Poli , pelas suas constituições litológicas quase que 

exclusivamente de folhelhos, que são rochas que apresentam baixíssima 
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permeabilidade e porosidade, e, aliado ao fato de aflorarem em áreas reduzidas, 

não apresentam importância hidrogeológica . 

O segundo domínio é caracterizado pela área de ocorrência d e basaltos 

da Formação Sardinha. É constitu ído por rochas impermeáveis, que se 

comportam como "aqüíferos fissurais" . Como basicamente não existe uma 

porosidade primária nesse tipo de roc ha, a ocorrência de água subterrânea é 

condicionada por uma porosidade secundária representada por fraturas e 

fendas, o que se traduz por reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena 

extensão, não representando , portanto, esse domínio, nenhuma importância do 

ponto de vista hidrogeológico. 

O domínio correspondente aos depósitos colúvio-eluviais se refere a 

coberturas de sedimentos detríticos, com idade tércio-quaternéria. As rochas 

deste domínio não se caracterizam como potenciais mananciais de captação 

d 'água, pois suas unidades litológicas são delgadas e pouco favoráveis à 

acumulação de água subterranea. 

4 - OBJETIVOS 
► Erradicar a pobreza no município; 

► Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição 

e promover uma agricultura s ustentável; 

► Assegurar a saúde e promover o bem-estar para a população; 

► Promover uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade; 

► Alcançar a igualdade de gênero; 

► Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento 

p a ra todos; 

► Assegurar o acesso confiável , sustentável, moderno e a preço acessível 

à energia para todos; 

► Promove r o crescimento econômico, inclusivo e sustentável , assegurando 

trabalho decente para toda a população; 

► Construir infraestruturas robustas, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação; 
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► Reduzir a desigualdade dentro do município e entre ele e os municípios 

vizinhos; 

► Tornar a cidade e os assentamentos locais inclusivas, seguros, 

resistentes e sustentáveis: 

► Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; 

► Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus 

impactos; 

► Conservar e usar sustentavelmente os recursos hídricos locais. 

► Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 

terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a 

desertificação, deter e reverter a degradação da terra e a perda da 

biodiversidade; 

► Promover o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas em todos os níveis; 

► Buscar parcerias e meios de implementação para o desenvolvimento 

sustentável . 

5 OS PRINCIPAIS DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO LOCAL 
SUSTENTÁVEL 

São diversos os desafios para se alcançar o desenvolvimento local 

sustentável. Entre os principais cita-se a participaçã o radicalizada e direta da 

sociedade como cogestora dos programas desenvolvidos. Entre outros estão a 

dificuldade de implementação das metas, as desigualdades regionais, a 

articulação entre o s agentes locais, a avaliação das políticas para mensurar se 

as metas foram atendidas. 

6 A GESTÃO 
DESENVOLVIMENTO 

COMPARTILHADA COMO ESTRATÉGIA DE 

Para obter a participação da comunidade local, é preciso adotar 

estratégias de planejamento e gestã o compartilhada do processo de 

desenvolvimento. Tais estratégias permitem à comunidade local , através da 

experiência prática, o aprendizado necessário para que ela seja capaz de 
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identificar potencialidades, oportunidades, vantagens comparativas e 

competitivas. problemas. limites e obstáculos ao seu desenvolvimento, a partir 

dos quais poderá escolher vocações, estabelecer metas, definir estratégias e 

prioridades, monitorar e avaliar resultados , enfim, a capacitação requerida para 

planejar e gerenciar, de forma compartilhada, o processo de desenvolvimento 

local. 

As estratégias de planejamento e gestão compartilhada, por serem 

participativas, contribuem para o crescimento do capital humano e do capital 

social, ampliando as possibilidades de empoderamento da população local e 

facilitando a conquista da boa governança, que são algumas das condições 

necessárias para o desenvolvimento sustentável. 

6.1 DLIS 
O Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS) segue alguns 

passos elementares. Sendo eles apresentados a seguir: 

6.1.1 Senslb/1/zação 

Quem faz o desenvolvimento local são as pessoas que residem na 

localidade. Não existe desenvolvimento local sem o interesse, o envolvimento, o 

compromisso e a a desã o da comunidade local. Ê o que chamamos de 

protagonismo local , quer dizer, os moradores de uma determinada localidade 

assumindo seu papel de atores principais . ou seja. de sujeitos da sua própria 

história. Por isso, o primeiro passo na promoção do DLIS é a mobilização e 

sensibilização da população local . 

6.1.2 - Identificação e conquista de parceiros locais 

N ã o existe DLIS sem parceria . Desde o início, precisamos fortalecer as 

relações de confiança e cooperação entre os atores locais. Portanto, antes 

mesmo de começar qualquer ação. é importante identificar potenciais parceiros 

que possam nos ajudar. Ê recomendável dedicar algum tempo à tarefa de 

identificar lideranças locais que estejam dispostas a colaborar com o processo 

de Indução ou promoção do DLIS. Para Isso, precisamos conversar 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA - PIAUÍ 

CNPJ na: 06.553.739/0001-07 

14 

individualmente com cada uma dessas lideranças, explicando o que se pretende 

fazer e como cada um pode participar e contribuir. 

Precisamos contar com o trabalho voluntário dessas lideranças. Assim, 

vamos ter mais facilidade de encontrar parceiros entre pessoas que já participam 

de alguma organização ou movimento social. Geralmente, são pessoas que já 

dedicam parte de seu tempo a atividades de interesse público. Esses parceiros 

iniciais podem ser poucos. Um grupo de cinco pessoas já é suficiente para as 

primeiras ações. 

6. 1.3 - Mobilização e sensibilização de todos os segmentos sociais 

Constituído o grupo de trabalho inicial, devemos planejar, de forma 

compartilhada, ou seja, com a participação do grupo, nossa estratégia de 

mobilização da população local. Nessa etapa serão necessárias várias reuniões, 

palestras e exposições para os diferentes grupos que compõem o tecido social 

local, estejam ou não, esses grupos, formalmente organizados. 

A primeira tarefa é identificar todos os segmentos, grupos sociais e 

organizações que compõem a sociedade local. Ê recomendável que se realize, 

com cada grupo, separadamente, uma reunião para apresentar a proposta de 

promoção do DLIS. O objetivo dessas reuniões é sensibilizar as pessoas para 

uma nova visão sobre o desenvolvimento e convidá-las a participar do processo 

de construção do desenvolvimento local. 

Essas reuniões devem ser objetivas e agradáveis. Nada de cansar as 

pessoas com discursos excessivos e desnecessários. Será organizada uma 

exposição de no máximo trinta minutos., quando possível , utilizar-se de recursos 

visuais (cartazes, transparências, slides, vídeos). E por fim será dado um espaço 

de tempo para que as pessoas façam perguntas e esclareçam suas dúvidas. 

Ê necessário atentar para o fato de que cada grupo tem suas 

características próprias, exige linguagens e argumentos específicos, se sente 
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mais confortável num determinado tipo de local. Então deve ser considerado 

todos esses fatores. toda essa diversidade para a convocação de reuniões . 

6.1.4 - Cotnprotneteros lideres locais cotn o DLIS 

Apôs essa rodada de reuniões, exposições e palestras, jà teremos 

alcançado um primeiro resultado: a população local mobilizada e informada 

sobre o processo de promoção do DLIS . Além disso, vamos ter tido a 

oportunidade de identificar as lideranças de todos os segmentos e grupos 

sociais. 

Quando falamos em " lideranças", não estamos nos referindo apenas 

àquelas pessoas que ocupam formalmente cargos de direção em entidades ou 

organizações sociais . Estamos falando também daquelas pessoas que são 

"formadoras de opinião". ou seja . aquelas pessoas que influenciam o modo de 

pensar e se comportar de diferentes grupos. 

Depois da primeira rodada de reuniões, certamente vamos ter percebido 

quem são as pessoas que têm efetivo poder de mobilização, d e organização, d e 

verbalização, enfim, quem são as pessoas mais representativas no âmbito de 

cada segmento ou grupo social. 

Essas lideranças devem merecer uma atenção especial, pois constituem 

os potenciais protagonistas das mudanças exigidas pelo processo de 

desenvolvimento local. Ê recomendável tentar reuni-las , promovendo um 

encontro ou seminário. Esse encontro ou seminário vai proporcionar uma 

oportunidade de aprofundamento do debate sobre uma nova visão de 

desenvolvimento, conforme a proposta do DLIS. Será também um momento 

privilegiado para refletir sobre o papel das lideranças e sua res ponsabilidade em 

relação ao futuro da comunidade local. 

6.1.5 - Constituição do Fórutn de Desenvolvltnento Local 

O objetivo final da fase de sensibilização é a constituição do Fórum 

(Conselho, Comitê, Comissão, Agê ncia) de Desenvolvimento Local. Trata-se de 
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um colegiado que deve reunir representantes de todos os segmentos ou grupos 

sociais. Justamente as lideranças. os formadores de opinião na sociedade local. 

Deve-se estar atento para que nenhum segmento fique excluído, independente 

das diferenças sociais, econômicas, políticas, religiosas, étnicas ou outras de 

qualquer natureza. O Fórum de Desenvolvimento Local precisa ser plural , 

legítimo, representativo, democrático e participativo, pois será o protagonista do 

processo de desenvolvimento local . 

Para constituir o Fórum a partir de um processo efetivamente democrático 

e participativo, é imprescindível reunir todos os segmentos ou grupos sociais 

mobilizados para que indiquem representantes . É recomendável discutir, antes 

da Indicação de nomes, o perfil do componente do Fórum, suas 

responsabilidades e obrigações. O Fórum não deve ser visto como uma lnstancla 

de poder, mas de serviço à comunidade. Será constituído por pessoas 

representativas da sociedade local, com o compromisso de trabalharem pelo 

desenvolvimento da localidade. 

Ê importante evitar votações. Não existe limite previamente determinado 

para a composição do Fórum. Portanto, não faz sentido permitir disputas 

desnecessárias. O Fórum deve estar aberto à participação de todos que 

quiserem estar comprometidos com a promoção do desenvolvimento local. 

Convém apenas preservar um certo equilíbrio entre os diversos grupos, de modo 

a não descaracterizar a representatividade do Fórum com a prevalência de um 

determinado segmento. 

Escolhidos os representantes dos diversos segmentos ou grupos sociais, 

é fundamental reuni-los em um evento de constituição do Fórum. Esse evento, 

tais como outros que ocorrerão posteriormente, deve ser preparado como uma 

solenidade. Convém atribuir-lhe especial valor simbólico, pois se trata de um 

marco importante na vida da sociedade local , representando um momento de 

afirmação da cidadania e da democracia. O evento deve ter um caráter solene, 

mas também festivo. que emocione, motive e envolva as pessoas da 

comunidade local. 
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A constituição do Fórum de Desenvolvimento Local marca a conclusão da 

fase de sensibilização. 

6.1.5.1 - Capacitar o F6ru,n de Desenvolvltnento Local 

A capacitação do Fórum é o processo através do qual as lideranças 

escolhidas para compor esse colegiado serão treinadas para adquirirem ou 

desenvolverem alguns conhecimentos. habilidades e competências que são 

básicos para o exercício de atividades de planejamento e gestão compartilhada. 

Trata-se de capacitar o grupo para que esteja apto ao desempenho das etapas 

seguintes dentro da metodologia de promoção do DLIS. 

Nessa fase de capacitação, é importante proporcionar ao grupo o acesso 

a conhecimentos. informações e experimentações. através de exercícios 

simulados, vivências e jogos. Os temas da capacitação devem abordar questões 

como: cidadania, liderança, cooperação. democracia, empreendedorismo, 

organização em redes, técnicas de comunicação, organização de reuniões e 

eventos, planejamento participativo, elaboração de projetos, técnicas de 

negociação, gestão de projetos, técnicas de monitorame nto e avaliação, dentre 

outras. Trata-se, na verdade. de dar aos membros do Fórum os instrumentos e 

ferramentas que serão requeridos ao longo das fases subsequentes 

Convém destacar que toda a metodologia de promoção do DLIS é um 

processo de capacitação continuada, onde se aprende a fazer, fazendo. O que 

estamos denominando de "capacitação do Fórum" nada mais é do que uma fase 

preparatória para as ações de planejamento e gestão participativa do 

desenvolvimento local. 

7 - DIAGNÔSTICO PARTICIPATIVO LOCAL 
Diagnóstico participativo é um método utilizado para fazer levantamento 

da realidade local. Este levantamento é feito com a participação das lideranças 

locais, ou por qualquer outro integrante de um grupo definido, deve conter os 

principais problemas da localidade em todas as áreas (social , econômica, 

cultural, ambiental , físico-territorial e político-institucional). Ou seja, é o processo 
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através do qual , de forma participativa, o Fórum trabalhará na identificação das 

potencialidades, oportunidades, vantagens comparativas e competitivas que 

podem alavancar o desenvolvimento local. Também nessa etapa, o grupo 

trabalhará na Identificação dos problemas, obstáculos ou limltes que têm 

impedido o desenvolvimento local sustentável. Assim, ao término dessa etapa, 

o grupo será capaz de reconhecer as potencialidades e limitações da localidade, 

o que facilitará as etapas seguintes. 

7 .1 - Levantar informações sobre a situação da localidade 
Para levantar informações sobre a situação da localidade, o Diagnóstico 

Participativo Local deverá começar pelo conhecimento da realidade, ou seja, 

pelo levantamento da situação atual da localidade em todos os aspectos: 

econômicos, sociais, político-institucionais, culturais, ambientais etc. Para isso, 

o Fórum deve ser dividido em várias equipes de trabalho que farão, 

simultaneamente, o levantamento de diversos tipos de informação. 

Nessas entrevistas, o foco deve ser a identificação das potencialidades e 

oportunidades econômicas da localidade, bem como os obstáculos que têm 

impedido seu aproveitamento. As entrevistas precisam ser previamente 

preparadas e os entrevistados também precisam ser previamente selecionados 

pelo próprio grupo encarregado da tarefa. Nessa etapa, para conhecer a situação 

econômica da localidade, é recomendável que sejam realizadas entrevistas com 

empresários locais, do setor primário (agricultura, pecuária, extrativismo), do 

setor secundário (indústria) e do setor terciário (comércio e serviços). 

Outra tarefa, complementar, é pesquisar dados estatísticos sobre 

produção (o que a localidade produz). comércio (o que a localidade vende e o 

que a localidade compra de fornecedores externos), arrecadação de impostos e 

transferências, compras governamentais, gastos e investimentos do setor 

público, ocupação da força de trabalho, desemprego, distribuição de renda etc. 

Nessa etapa de dados estatísticos, os dados serão processados tanto 

para a área cultural quanto para a área ambiental. Na área cultural. é relevante 

levantar o patrimônio histórico e artístico existente, as manifestações tradicionais 
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(festas, c ultos etc.), as manifestações artísticas (teatro, dança, música, literatura, 

artes plásticas) etc. Já na área ambiental, importa identificar as belezas cênicas 

e naturais , as fontes de abastecimento d 'água, os recursos minerais, as áreas 

degradadas, os riscos ambientais, os agentes poluentes etc. 

Além disso, os membros do Fórum devem ser estimulados a discutir com 

seus grupos de origem, as potencialidades e limites do desenvolvimento local. É 

uma forma de ampliar, para todos os segmentos e grupos sociais, esse exercício 

de reflexão sobre a realidade local. 

A principal função do levantamento de informações e proporcionar ao 

grupo a experiência de pesquisar, interpretar e se apropriar de conhecimentos a 

respeito de sua própria localidade. É o método de aprender fazendo. 

Certamente, seria mais rápido e talvez mais preciso e eficiente, convidar um 

especialista para que fizesse o diagnóstico local. Todavia, desta forma , não 

haveria o envolvimento das lideranças locais, nem haveria a experiência do 

aprendizado, que possibilita a conquista e o desenvolvimento de conhecimentos 

duráveis, novas habilidades e competências. 

7.2 - Interpretar as Informações coletadas e apresentar à comunidade 

A ideia é apresentar a toda a comunidade, numa grande assembleia, o 

resultado do trabalho do Fórum. As informações recolhidas devem ser 

interpretadas, discutidas, organizadas e preparadas para uma apresentação. 

Isso pode ser feito em várias oficinas de trabalho, onde os membros do Fórum 

podem apresentar o resultado de suas pesquisas, entrevistas e consultas e 

podem construir coletivamente uma síntese. Para simplificar, poderiam ser 

montados três painéis: a) a situação atual da nossa localidade; b) as 

potencialidades e oportunidades de desenvolvimento da localidade; c) os 

problemas, limites e obstáculos que têm dificultado o desenvolvimento da 

localidade. 

Dessa forma, esses painéis serão apresentados e explicados à 

comunidade reunida em assembleia, por integrantes do próprio Fórum. O 
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propósito da assembleia é dar conhecimento e validar, Junto à população, aquilo 

que o Fórum construiu como seu Diagnóstico Participativo Local. O Fórum deve 

estar aberto a acolher novas sugestões ou alterações propostas pela 

assembleia, mas também deve estar preparado para defender suas próprias 

escolhas, buscando o convencimento da comunidade pela capacidade de 

argumentação. 

O Fórum deve transformar os resultados do Diagnóstico Participativo 

Lacei em uma publicação, possibilitando sua ampla distribuição na localidade, 

de modo a atingir o maior número de pessoas, inclusive aquelas que estejam 

distanciadas do processo de promoção do DLIS. Outra possibilidade é envolver 

os artistas locais para que se criem instrumentos de d ifusão e conscientização 

sobre a realidade local através de expressões artísticas, como o teatro, a música, 

a literatura de cordel ou outras formas de fácil apreensão popular. 

Dessa forma, os resultados do D iagnóstico Participativo Local devem ser 

documentados. pois são o registro de uma etapa importante no processo de 

planejamento e gestão compartilhada. Esses resultados serão retomados na 

etapa subsequente. Portanto, é importante arquivar todo o material recolhido ou 

produzido pelo grupo, sobretudo os painéis da apresentação. Essa é uma tarefa 

da Equipe Gestora . 

8 - AÇÕES DO PLANO 
As ações previstas no plano de trabalho para a execução e promoção do 

PDLS estão fundamentadas pelos princípios de Informação. participação, 

parceria e capacitação. O Plano de Trabalho será estruturado em 8 fases as 

quais se seguem a seguir: 

FASE 1 - Levantamento de Informações prévias 

São informações básicas acerca do município de lnhuma, com o objetivo 

de fornecer aos agentes capacitadores informações sobre a realidade e o 

universo que será trabalhado. 

FASE 2 - Nivelamento técnico operacional 
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O nivelamento técnico operacional será realizado em função do caráter 

multidisciplinar da equipe a ser utilizada na execução do Projeto, onde serão 

identificados os multiplicadores metodológicos em cada processo de domínio 

destes profissionais. Esta etapa pretende dinamizar as ações e nivelar o 

pressuposto básico do "Pacote Mínimo de Conhecimento .. para a realização do 

PDLS. 

FASE 3 - Articulação, Mob/1/zação e Negociação 

ARTICULAÇÃO 

Identificar. convocar e mobilizar as lideranças municipais atuantes na 

comunidade, para apresentação do Projeto e definição de parcerias. Um 

S e minário de Mobilização para a apresentação das metodologias, conceitos, 

objetivos e resultados esperados. fortalecendo a participação e a integração dos 

diversos públicos inseridos nos projetos. 

MOBILIZAÇÃO 

Nesta fase serão implementadas atividades que visam o 

comprometimento das lideranças comunitárias, das organizações produtivas e 

instituições públicas e privadas nas ações do Projeto. 

NEGOCIAÇÃO 

As parcerias poderão ser firmadas, com o maior número possível de 

entidades representativas, visando alcançar um nível de comprometimento 

dentro da comunidade que possibilite atingir os objetivos do PDLS. 

Atividades da Fase 3 : 

✓ Apresentação do projeto para os membros envolvidos no trabalho; 

✓ Reunião de alinhamento entre os parceiros do PDLS; 

✓ Definição de estratégia de abordagem para a execução dos 

projetos/planos; 

✓ Inserção dos Agentes de Desenvolvimento. 
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FASE 4 - Agentes de desenvolvimento 

Tem como propósito capacitar, qualificar e sensibilizar os diversos atores 

municipais, visando a formação de quadros técnicos no município, possibilitando 

a construção de condições favoráveis ao desenvolvimento sustentável e ao 

planejamento e gestão municipal de ferramentas para o desenvolvimento. Neste 

programa a Prefeitura utilizará as referê ncias em capacitação realizadas por 

órgãos do Governo, pelo Sebrae-PI na utilização de ferramentas de gestão 

pública e privada, e ainda possíveis novas temáticas identificadas como 

carências nos diagnósticos locais realizados . 

O Agente de Desenvolvimento e Articulação, passará a ser, no município 

o alavancador e operador de estratégias de Desenvolvimento Local , estando 

apto no final de sua capacitação a conceber, articular, implementar e gerenciar 

iniciativas locais de desenvolvimento. Além de ser o responsável em cada 

município pela conexão em primeira instância com os programas e projetos das 

diversas esferas de governo, principalmente a Estadual. 

Atividades da Fase 4 : 

✓ Reunião de sensibilização dos Agentes de Desenvolvimento 

✓ Curso com foco em empreendedorismo 

✓ Curso com foco em planejamento estratégico 

✓ Curso com foco em liderança 

✓ Curso com foco em ordenamento territorial 

✓ Evento de Certificação dos novos agentes 

FASE 5 - Análise e estudo dos setores produtivos locais 

O objetivo da análise de cenários é identificar os principais segmentos 

econômicos do município e componentes do ordenamento territorial, 

considerando aspectos relacionados à importancia do segmento na formação da 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA - PIAUÍ 

CNPJ nR: 06.553.739/0001-07 

23 

riqueza local , a geração de empregos e o nível tecnológico utilizado, bem como, 

a visibilidade futura dos segmentos no mercado globalizado. 

O principal objetivo deste estudo é alencar os setores produtivos a terem 

seus mecanismos de atuação e desenvolvimento alavancados pelo PDLS. 

A construção do conhecimento globalizante das características 

socioeconômicas do município indicará as diretrizes para a consecução do 

PDLS, e orientação de macro visão da situação para ser compartilhada com os 

agentes e atores locais no desenvolvimento do PDLS. 

Atividades da Fase 5 : 

✓ Pesquisa sócio econômica 

✓ Definição dos Eixos de Desenvolvimento 

✓ Priorização dos Eixos com Potencial Transformador 

FASE 6 - Leitura e análise de cenários socioeconómicos e de 

desenvolvimento territorial 

Baseia-se no pressuposto que, para se alavancar o crescimento e o 

desenvolvimento de um sistema socioeconômico e territorial , precisa-se primeiro 

conhecê-lo. 

Para execução desta fase haverá a participação de uma empresa 

terceirizada, que atuará simultaneamente, ou em parte, em todos os locais do 

município de lnhuma. 

Atividades da Fase 6 

✓ Levantamento de campo; 

✓ Diagnóstico situacional; 

✓ Diretrizes e Instrumentos Legais de Ordenamento Territorial. 

FASE 7 - Planejamento para os segmentos priorizados 
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Considerando a importancia dos segmentos econômicos priorizados, as 

suas potencialidades e as suas dificuldades, a Prefeitura, através da Secretaria 

de Meio Ambiente fornecerá, através de resultados obtidos por meio de 

metodologia de Planejamento Estratégico Participativo, proposições que visem 

promover a estruturação das atividades de forma organizada e sistêmica. 

Esta fase prevê a entrega do documento de Planejamento Estratégico de 

cada segmento trabalhado no município. 

Atividades Fase 7 : 

✓ Definição de Estratégia de Desenvolvimento do Segmento 

✓ Apresentação do Eixo Priorizado 

✓ Desenvolvimento do Segmento Priorizado 

✓ Plano Estratégico elaborado 

✓ Apresentação dos relatórios dos resultados para comunidade 

FASE 8 - Articulação para contlnuldade/sustentab/1/dade 

Na fase final do programa, o Núcleo gestor, os membros do fórum e a 

Secretaria de Meio Ambiente lnhuma deverão apresentar um Plano de 

Continuidade e Sustentabilidade do PDLS, sua institucionalidade e m étodo de 

acompanhamento onde deverão constar entre outras ações, das estratégias de 

apoio destas instituições aos ferramentais introduzidos em cada região do 

município. 

Atividades da Fase 8 : 

✓ Negociação da continuidade do projeto 

✓ Acompanhamento dos projetos/pianos 

9 - ARRANJO INSTITUCIONAL LOCAL 
Os poderes públicos devem desempenhar um importante papel no 

desenvolvimento socloeconômlco. A constituição de um arranjo polítlco

institucional , articulando o conjunto dos atores do território, visando a promoção 

do desenvolvimento sustentável , somente se viabiliza quando os poderes 
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públicos particularmente o poder público local assumem suas 

responsabilidades nessa matéria. 

O desenvolvimento sustentável fortalece institucionalmente o município e 

suas sub-regiões; favorece o surgimento de serviços públicos eficientes, que são 

realizados, em sua maioria , pela população do própria território; garante a 

qualidade e o controle social destes serviços através da participação popular: 

torna possível a sua execução como forma de gerar trabalho e distribuir renda, 

na perspectiva da economia solidária . 

O desenvolvimento sustentável fortalece as ações locais em diferentes 

esferas. particularmente na esfera pública. Ele considera. de maneira 

ecologicamente sustentável e socialmente justa, a organização e ocupação do 

espaço territorial, a garantia da vida de todas as pessoas que residem no 

território, a emancipação e crescimento humano de cada cidadão e cidadã . 

É próprio do arranjo institucional, voltado ao desenvolvimento sustentável , 

promover a participação popular na definição das políticas públicas. Assim, 

Instrumentos de gestão como o Orçamento Participativo e a participação popular 

no planejamento permanente dos municípios devem ser Introduzidos e 

fortalecidos, para que o arranjo Institucional possa se consolidar 

democraticamente. 

O planejamento, assim concebido e praticado, permite recuperar o 

acúmulo de experiências, capacidades, vontades, iniciativas e propostas dos 

diversos atores locais, avançando- se na concertação destes para a viabilização 

dos projetos. Assim, ele cria espaços de governabilidade participativa e 

potencializa a participação cidadã, envolvendo o poder público e a sociedade 

civil, na elaboração das prioridades para o território. Além disso, ele reforça as 

capacidades técnicas e de gestão de ambas as esferas na implantação dos 

programas e projetos integrados no Plano. 

10 - METODOLOGIA 
✓ Organização social (geração de capital social); 

✓ Empreendedorismo (criatividade e competências coletivas e individuais 

vinculadas às oportunidades e á vocação local) 
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✓ Gestão Social (sociedade deve gerir seus recursos de forma participativa 

e responsável, identificar seus problemas e gerar soluções) 

✓ Parcerias e articulação das instituições públicas; 

✓ Capacitação/educação para melhoria dos níveis educacionais e da 

capacidade produtiva; 

✓ Comunicação e informação permanentes. 

11 - INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

São vários os mecanismos que podem ser usados para monitorar o 

progresso e a instituição de estratégias nacionais de desenvolvimento 

sustentável, incluindo revisões internas, auditoria externa, revisões legislativas e 

orçamentárias e o monitoramento baseado em indicadores (United Nations, 

2010). 

Os indicadores de desenvolvimento sustentável são instrumentos 

essenciais para guiar a ação e subsidiar o acompanhamento e a avaliação do 

progresso alcançado rumo ao desenvolvimento sustentável. Devem ser vistos 

como um meio para se atingir o desenvolvimento sustentável e não como um fim 

em si mesmos. Valem mais pelo o que apontam que pelo seu valor absoluto e 

são mais úteis quando analisados em seu conjunto que o exame individual de 

cada indicado (IBGE, 2015). 

De acordo com van Bellen (2006), os indicadores são capazes de 

comunicar ou informar acerca do progresso em direção a uma determinada 

meta. Além disso, os indicadores apontam e fornecem informações sobre o 

estado de um fenômeno, sendo relevantes para a política e para o processo de 

tomadas de decisão 

11.1 - As dimensões do desenvolvimento sustentãvel 
A apresentação dos indicadores continua seguindo o marco ordenador 

proposto, em 2001, pela CDS, das Nações Unidas, que os organiza em quatro 

dimensões: ambiental, social, econômica e institucional. 
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A dimensão ambiental trata dos fatores de pressão e impacto, e está 

relacionada aos objetivos de preservação e conservação do meio ambiente, 

considerados fundamentais para a qualidade de vida das gerações atuais e em 

benefício das gerações futuras. A maioria desses temas reúne indicadores que 

expressam pressões sobre o ambiente e envolvem questões pertinentes à 

política ambiental, além de terem forte influência na saúde e na qualidade de 

vida da população. Os temas ambientais são mais recentes e não contam com 

uma larga tradição de produção de estatísticas. Isso resulta numa menor 

disponibilidade de dados para a construção dos indicadores requeridos para uma 

abordagem mais completa (IBGE, 2015). 

A dimensão social corresponde, especialmente, aos objetivos ligados à 

satisfação das necessidades humanas, a melhoria da qualidade de vida e a 

justiça social. Eles abrangem os temas população, trabalho e rendimento, saúde, 

educação, habitação e segurança, que procuram retratar o nível educacional, a 

distribuição da renda, as questões ligadas à equidade e às condições de vida da 

população, apontando o sentido de sua evolução recente. 

A dimensão econômica trata de questões relacionadas ao uso e 

esgotamento dos recursos naturais, à produção e gerenciamento de resíduos, 

ao uso de energia e ao desempenho macroeconômico e financeiro do município. 

É a dimensão que se ocupa da eficiência dos processos produtivos e das 

alterações nas estruturas de consumo orientadas a uma reprodução econômica 

sustentável de longo prazo. 

A dimensão institucional diz respeito à orientação política, capacidade e 

esforço despendido por governos e pela sociedade na implementação das 

mudanças requeridas para uma efetiva implementação do desenvolvimento 

sustentável. Esta dimensão é desdobrada nos temas quadro institucional e 

capacidade institucional (IBGE, 2015). 

11.2 - Principais indicadores de desenvolvimento sustentãvel 
11.2.1 IDH - Indica de Desenvolvimento Humano 
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O IDH é um indicador que mede o nível de desenvolvimento humano de 

um país, estado ou município. O IDH é composto pelo PIB per capita, 

longevidade (expectativa de vida ao nascer) e educação (analfabetismo e da 

taxa de matrícula nos três níveis de ensino). 

A ideia central do Indicador de Desenvolvimento Humano (IDH) é de que 

é necessário incluir aspectos culturais, políticos e sociais para medir o 

desenvolvimento de uma população. A proposta deste indicador veio em 

contrapartida ao Produto Interno Bruto (PIB), que se baseia somente na 

dimensão econômica do desenvolvimento. 

De acordo com o último censo do IBGE (2010), o Índice de 

desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de lnhuma é de 0,588, o que 

significa um grau de desenvolvimento médio. 

11.2.2 - Acesso a esgotamento sanltãrlo 

As variáveis utilizadas na construção do indicador de Acesso a 

esgotamento sanitário são a população total urbana e rural, residente em 

domicílios particulares permanentes e a população urbana e rural, residente em 

domicílios com rede coletora e fossa séptica. O indicador se constitui na razão, 

expressa em percentual, entre as populações urbana e rural com acesso a 

esgotamento sanitário por rede coletora e fossa séptica e os totais das 

populações urbana e rural. 

De acordo com dados do IBGE (2010), a taxa de esgotamento sanitário 

adequado em lnhuma é de O, 1 % , uma taxa muito abaixo da ideal. A existência 

de esgotamento sanitário adequado no domicílio é fundamental para a saúde da 

população, contribuindo para reduzir o risco e a frequência de doenças 

associadas aos esgotos. Em associação com outros indicadores ambientais e 

socioeconõmicos. trata-se de um indicador importante para a caracterização da 

qualidade de vida da população. 

11.2.3 - Taxa de mortalidade Infantil 
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A Taxa de mortalidade infantil representa a probabilidade de um nascido 

vivo falecer antes de completar um ano de idade. A taxa pode ser calculada para 

um ano calendário determinado, a partir de informações retrospectivas obtidas 

em censos e inquéritos demográficos ou diretamente através de registros 

administrativos de nascimentos e óbitos. Utiliza-se correntemente a base de 

1000 nascidos vivos para expressá-la. 

De acordo com dados do IBGE (2020), a taxa de mortalidade infantil de 

lnhuma é de 13, 51 óbitos por mll nascidos vivos . O Indicador reflete, de maneira 

geral , as condições de desenvolvimento socioeconômico e infraestrutura 

ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para 

atenção á saúde materna e da população infantil. Contribui na avaliação dos 

níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconõmico da população, 

prestando-se para comparações nacionais e Internacionais (INDICADORES .. . , 

2008). 

11.2.4 - Agenda 21 Local 

As variáveis utilizadas na construção deste indicador são a população do 

município que possui alguma etapa da Agenda 21 Local implantada; a etapa de 

Implantação; a população do município com Fórum da Agenda 21 Local 

instalado; a frequência de reunião do Fórum e a população total residente. 

a Agenda 21 é o documento resultante da li Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - Cnumad, mais conhecida 

como Rio-92 ou Cúpula da Terra. Tal documento foi assinado por 178 países e 

possui como foco o desenvolvimento sustentável, ou seja, lança bases para 

repensar o papel que cada país tem no combate à pobreza e na promoção do 

desenvolvimento em harmonia com o meio ambiente. 

Porém, para pensar e implementar a Agenda 21 , diversas escalas 

precisam ser articuladas: a) a global , na qual a relação entre as políticas 

internacionais e de mercado aparecem no centro da discussão; b) a nacional , na 

qual cada país dimensiona as suas necessidades; c) a regional, na qual 
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aparecem conjuntos de municípios articulados e entrelaçados muitas vezes com 

políticas estaduais; e d) a local , na qual se alcança o dia a dia da população e 

que é o palco da atuação das associações. pequenas empresas, p.-efeituras e 

demais agentes interessados. 

A Agenda 2 1 Local é um processo de planejamento estratégico 

participativo que. através da construção de parcerias entre os diversos agentes 

envolvidos, pretende alcançar o desenvolvimento sustentável local . A 

institucionalização do processo é chamada de Fórum da Agenda 21 Local , por 

ser criado pelo poder Executivo ou Legislativo municipal. Este indicador r-evela a 

disseminação das iniciativas de implementação da Agenda nos municípios 

brasileiros, mostrando quanto a sociedade. as empresas e os governos se 

mobilizaram para implementação de tais ações, nos anos seguintes à Rio-92. 

12 - RESULTADOS ESPERADOS 

Os Principais resultados esperados com a aplicação do plano de 

desenvolvimento sustentável são: 

► Aprimorar a metodologia de atuação conjunta , para o combate a ações 

dolosas ao meio ambiente; 

► Conhecimento das condições socioambientais do município; 

► Quantificar e qualificar as ações e planos já desenvolvidos pelo municfpio 

na área de desenvolvimento sustentável; 

► Difusão de tecnologias sustentáveis de usos dos recursos naturais. 

► Trabalhar a Educação Ambiental junto às comunidades rurais e urbanas; 

► Prevenir a ocorrência de desastres ambientais; 

► Gerar banco de dados que possibilite unificar as Informações das 

diferentes instituições, bem como infomiações necessárias para uso da 

Defesa civil e da secretaria do meio ambiente. 

13 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este do Plano de Desenvolvimento é um roteiro para buscar o 

envolvimento da cidade na reflexão sobre seu futuro, desdobrada em grupos de 
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trabalho que levem adiante as missões, ancoradas por políticas de incentivo e 

prospecção de investimentos e parceiros. É essencial o amplo engajamento de 

todos os atores para que seja possível construir uma cidade moderna, conectada 

à sua região e ao mundo com amplo desenvolvimento inclusivo e sustentável. 
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