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Apresentação SMPDSE 
 

A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Socioeconômico (SMPDSE) da 

Prefeitura de Goiatuba - GO é responsável pela coordenação de um amplo conjunto de políticas 

públicas voltadas ao planejamento e desenvolvimento do setor comercial e/ou industrial, aliado 

ao bem-estar de nossa população.   

Ao ser criada, a SMPDSE estará à frente do planejamento de programas de inclusão social, que 

têm como objetivos a geração de ocupação, a redistribuição de renda, o desenvolvimento 

socioeconômico da cidade e, assim, a ruptura do ciclo estrutural da pobreza e da miséria.  

Desemprego e subemprego, desnutrição e deploráveis condições de saúde, situação precária de 

moradia e violência, analfabetismo e péssimos indicadores educacionais são alguns dos 

problemas gerados pela condição de pobreza e miséria que atinge uma significativa parcela dos 

Brasileiros.  

Para enfrentar essa gama de problema, uma nova geração de políticas social e do trabalho 

emerge da opção tomada pela gestão publica por parte do prefeito Marcelo Vercesi Coelho em 

parceria com a FESG / FAFICH. Para não se cometer os vícios e equívocos produzidos pelo 

projeto neoliberal dos anos 90, que levou à focalização dos recursos públicos e à fragmentação 

das ações governamentais, optou-se pela introdução de duas principais inovações na nova gestão 

estratégia de rompimento do ciclo estrutural de pobreza e de desigualdade de renda no País, 

Estado e conseqüentemente do nosso Município.  

A primeira inovação resulta da constituição de nove programas sociais, integrados e articulados 

entre si, e com critérios universais de atendimento aos excluídos, especialmente pobres e 

desempregados, programas estes que nós nos baseamos no trabalho realizado na cidade de São 

Paulo, uma de nossas referencias em nosso país. Eles não distribuem renda apenas, não são 

compensatórios nem assistencialistas. É um conjunto planejado e articulado no que diz respeito a 

nosso comercio e industrias local, cujo objetivo é dar condições de o beneficiado ter re-inserção 

no meio social e no trabalho, e também recuperar setores da economia da cidade.  

Deve-se atentar, no entanto, que a inserção e re-inserção dependem também do comportamento 

mais geral da economia nacional. Sem políticas macroeconômicas que incentivem o crescimento 

e o emprego, as ações municipais têm efeitos limitados.  

A segunda inovação, desta nova secretaria, funda-se na reformulação administrativa das ações  

municipais, que levará a maior eficiência e eficácia da gestão das políticas públicas através de 

um levantamento socioeconômico e planejamento de atividades futuras sem sinergia. A nova 

administração irá impor ação articulada e integrada entre as Secretarias Municipais, bem como 

buscará e incentivará parcerias com diversos segmentos da sociedade organizada.  
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Os programas que formam a estratégia de inclusão social.  

A estratégia de inclusão social, da cidade de São Paulo, abrange um conjunto articulado de nove 

Programas de Desenvolvimento Social: 

Renda Mínima; Bolsa Trabalho; Operação Trabalho; Começar de Novo; Oportunidade 

Solidária; Capacitação Ocupacional; São Paulo Confia, o Banco do Povo; Desenvolvimento 

Local; São Paulo Inclui.24/06/12 

Que atuam desde a complementação de renda familiar, passando por incubação de 

empreendimentos populares, capacitação, banco do povo até o desenvolvimento local.  

Para a implantação destes programas em Goiatuba, terão que ser relacionados setores prioritários 

no município levantados e planejados, segundo a combinação dos seguintes critérios: 

 

1. baixo nível de emprego; 

2. baixa renda; 

3. altos índices de violência; 

4. baixa taxa de alfabetização; 

5. maior presença de crianças e adolescentes.  

A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Socioeconômico é a responsável 

pela condução das Políticas de Desenvolvimento Econômico do município tais como: 

Agricultura, Industria, Comércio e Turismo. 

A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Socioeconômico irá abranger os setores de 

agricultura, industria, comércio e turismo administrará o distrito industrial e comercial de 

Goiatuba, planejando e colocando em pratica as políticas de incentivo à agricultura, industria, 

comércio e turismo do município. As propostas de implantação de projetos no Distrito Industrial 

serão analisadas pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento que decidirá 

sobre a aprovação das mesmas. Projeto de incentivo a industria fora do Distrito Industrial 

também será analisado pela Secretaria.  

Ação Social. 

Na atual conjuntura do País existe um clima de insegurança, medo e angústia para muitas 

pessoas, principalmente aquelas sem qualificação profissional, desenvolvimento cultural e 

intelectual, que se sentem à margem dos processos da sociedade, sem oportunidades de emprego 

e participação na comunidade. 

O Município de Goiatuba tem sido receptor de pessoas de diferentes partes do País, em busca de 

oportunidades, mas nem sempre o contexto econômico produtivo do município consegue atender 

aos anseios ou mesmo às necessidades dessas pessoas. Mesmo assim muitas permanecem, pois, 

apesar de falta  

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E  
DESENVOLVIMENTO SÓCIOECONÔMICO 

   

de emprego, encontram em Goiatuba melhores condições de vida que em seus lugares de origem, 

com empregos temporários, sazonais, com ajuda de familiares e amigos. 

A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Socioeconômico tem o objetivo de buscar 

realizar um trabalho que minimize as necessidades básicas desses indivíduos, tentando aplicar 

políticas de atendimento que sejam adequadas aos conceitos fundamentais dos direitos humanos, 

visando dar condições para que estes indivíduos busquem por si forças para que possam fazer 

melhorar suas vidas. 

Entre as suas linhas de ação estão: 

Realizar pesquisas e elaborar documentos sobre as mesmas. Propor e executar políticas no 

âmbito do desenvolvimento econômico e dos negócios da área de abastecimento, agricultura, 

comércio, indústria e serviço; 

Englobar todas as atividades referentes a Secretaria de Industria e Comercio; 

Implementar política de desenvolvimento dos setores econômicos, com relação à realização e 

divulgação de estudos de oportunidades de investimento, assessoramento a empreendedores e 

oferta de infra-estrutura para a instalação e ampliação de seus negócios; 

Divulgar o potencial socioeconômico do município e seus produtos mais característicos, em 

âmbito nacional e internacional, através de jornais, revistas, malas diretas, rádio, televisão e 

outros meios de comunicação, assim como as atividades relacionadas direta ou indiretamente 

com o setor produtivo; 

Realizar e/ou participar de feiras, congressos, seminários, exposições e outros eventos de forma a 

subsidiar com informações básicas, visando o desenvolvimento do setor produtivo; 

Desenvolver ações que facilitem a ampliação da comercialização e divulgação dos produtos e 

serviços dos setores empresariais do município; 

Estimular novas vocações empreendedoras; 
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Anexo único a que se refere o artigo 9º do Projeto de nº 1.882/05 de 26 de abril  de 2005.  

Cargos da Secretaria do Desenvolvimento Socioeconômico do Município de Goiatuba e forma 

de provimento:  

CARGO e FORMA de PROVIMENTO. 

01 Secretário Municipal (1º escalão) 

- Secretaria de Desenvolvimento Socioeconômico - Livre provimento em comissão pelo Prefeito.  

01 Coordenador I (2º escalão) 

- Gabinete do Secretário, da Secretaria de Desenvolvimento Socioeconômico - Livre provimento 

em comissão pelo Prefeito, dentre portadores de diploma de nível superior na área em 

Administração, Ciências Sociais, Economia (áreas afins) ou 05 (cinco) anos de experiência 

comprovada. 

01 Coordenador II (3º escalão) 

- Secretaria de Desenvolvimento Socioeconômico - Livre provimento em comissão pelo Prefeito, 

dentre portadores de diploma de nível superior na área em Administração, Ciências Sociais, 

Economia (áreas afins) ou 05 (cinco) anos de experiência comprovada.  

01 Assessor Técnico I 

- Assessoria Técnica, da Secretaria de Desenvolvimento Socioeconômico - Livre provimento em 

comissão pelo Prefeito, dentre portadores de diploma de nível superior na área em 

Administração, Ciências Sociais, Economia ou 05 (cinco) anos de experiência comprovada.  

01 Assistente Técnico II 

- Divisão Técnica de Administração e Finanças, da Secretaria de Desenvolvimento 

Socioeconômico - Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre portadores do diploma de 

Ciências Contábeis. 

 

MARCELO VERCESE COELHO 

Prefeito Municipal de Goiatuba 


