
PREFEITURA GARANTE MAIS
QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ

A Prefeitura de Contagem trabalha para garantir qualidade de vida para os cidadãos do município. 

No Nacional, a prefeitura entregou uma importante obra à população, a avenida sanitária do 

Nacional, realizando um sonho de mais de 20 anos. Também já foi entregue a UBS Joaquim Murtinho e, 

em breve, será inaugurada a nova UBS São Mateus. Obras de urbanização estão sendo realizadas no 

Chácaras Cotias. Conheça neste informativo as principais ações realizadas pela prefeitura na sua região.
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REGIONAL NACIONAL
INFORMATIVO CONTAGEM FAZ - REGIONAL NACIONAL

A Regional Nacional é o principal canal de comunicação da prefeitura com os moradores. 
Ela é responsável pelos planos, projetos e programas executados e realiza os serviços 
urbanos demandados pela população. Caso você necessite de algum serviço público, 
procure a regional.

Conheça a sua regionalUBS Vale das Orquídeas , UBS Tijuca e reforma da UBS Nacional II;
Cemeis Confisco e Vale das Orquídeas;
Obras de contenção de encostas, na Vila Estrela Dalva;
Segundo Tempo;
1.104 unidades do Minha Casa, Minha Vida no bairro Pedra Azul;
Vida Saudável.

E VEM MUITO 
MAIS POR AÍ!

A prefeitura faz obras por toda a cidade.
VEJA AS PRINCIPAIS AÇÕES:

Todas as regiões Industrial, Petrolândia, Vargem das Flores, Ressaca, Riacho, Eldorado, Nacional e Sede recebem  
investimentos em políticas públicas que estão melhorando a vida das pessoas.

(sete em construção)

MAIS 18 NOVAS UBSs

(em construção)

TRINCHEIRA DO ITAÚ

(entregue)

NOVA UPA JK

(238 moradias já entregues)

598 NOVAS MORADIAS

(1.350 novas vagas)

NOVE CEMEIS JÁ ENTREGUES

(685 câmeras em todas as escolas)

MAIS 92 CÂMERAS DO “OLHO VIVO” 

(Eldorado / Ressaca)

DOIS RESTAURANTES POPULARES

O  Núcleo Regional de Atendi-
mento à Mulher, inaugurado na 
região do Nacional este ano, 
acolhe mulheres em situação de 
violência. 

DIREITO E CIDADANIA

Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Emissão de guias de IPTU;
Supressão e poda de árvore
(encaminhamento);
Limpa Fossa (encaminhamento);
Vistoria das áreas de risco;
Operação Tapa-Buraco (OTB);
Recolhimento de inservíveis;
Capina;
Limpeza manual;
Limpeza mecanizada;
Fiscalização de imóveis
(encaminhamento posturas);
Recolhimento de faixas irregulares;
Limpeza de boca de lobo (BL);
Serviço do Procon.

REGIONAL NACIONAL

Telefone:  3397-1098 / 8988
regional.nacional@contagem.mg.gov.br 

Funcionamento: 8h às 17h
Av. Santa Maria, 1.076 - Nacional

Fale com a

REGIONAL
NACIONAL

Serviços que podem ser solicitados na sua regional: 

Administrador Regional  Thalys 
Assunção e prefeito Carlin Moura

Avenida Nacional
Chácaras Cotias e Conjunto Carajás

UBS Joaquim Murtinho

REGIONAL NACIONAL

Baixe o leitor de 
QR-Code no seu 

celular e  acesse.
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A prefeitura trabalha e a região do Nacional passa por uma verdadeira transformação.

A prefeitura realizou um sonho de mais de 20 
anos para a região, com a entrega da avenida 
sanitária do Nacional, no ano passado. Com 
isso, mais de 50 mil pessoas foram beneficiadas. 
Mais desenvolvimento para a região, agilidade no 
trânsito e qualidade de vida para os moradores.

AVENIDA SANITÁRIA DO NACIONAL

A prefeitura pavimentou e urbanizou diversas 
ruas na região do Nacional, com destaque para 
a avenida Nossa Senhora de Fátima e para a rua 
Pascoal José Guimarães, que também passou 
por obras de drenagem.

URBANIZAÇÃO

Iniciadas em junho deste ano, as obras do 
Chácaras Cotias e Conjunto Carajás atenderão 
a uma reivindicação de mais de 30 anos 
da população. Serão realizadas obras de 
pavimentação, esgoto e drenagem em 16 ruas, 
melhorando assim a qualidade de vida de mais 
de 96 mil pessoas em 48 bairros.

CHÁCARAS COTIAS E CONJUNTO CARAJÁS

Desde 2013, cerca de 1.160 ruas e avenidas tiveram 
a Operação Tapa-Buraco, outras 1.895 receberam 
intervenções de drenagem e a prefeitura ainda 
realizou a manutenção de todos os becos da Vila 
Francisco Mariano. Foram realizadas mais de mil 
trocas de lâmpadas na região.

DRENAGEM E MELHORIAS

Com o objetivo de diminuir os índices de acidentes 
e garantir mais segurança, foi construída 
uma mureta na rotatória do encontro entre as 
avenidas Tancredo Neves e Nacional,  e a rua 
Rita Carmargos, no bairro Bom Jesus, recebeu 
um novo gradil. As intervenções  serviram para 
deixar o acesso de pedestres mais seguro.

TRÂNSITO SEGURO

A região do Nacional conta hoje com a UBS 
Joaquim Murtinho, inaugurada em 2013. Junto 
com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), 
a unidade tem mais de nove especialidades. 
Também está em construção a UBS São Mateus, 
no bairro Novo Recanto.

MAIS SAÚDE PARA TODOS

Para garantir um local mais limpo e com mais 
segurança aos moradores, a prefeitura realizou 
o cercamento do Parque Carajás, antigo ponto 
irregular de “bota-fora”, e considerado um trans-
torno para quem vive na região.

PARQUE CARAJÁS

A prefeitura implantou o Programa Brigada da 
Limpeza,  com conscientização, fiscalização e 
fechamento dos pontos de “bota-fora”; instalação 
de quatro Ecopontos e implantação do Projeto 
Carroceiro Legal.

CIDADE MAIS LIMPA E ORGANIZADA

Integrantes do Programa Meta 2014, em parceria 
com a Copasa, as obras de despoluição da lagoa 
da Pampulha já estão em ritmo acelerado. Na 
região do Nacional, o destaque é para o bairro 
Tijuca, que tem mais de 90% das casas ligadas à 
rede de esgoto, e onde foi realizada a reconstrução 
do passeio do Zoológico, na rua Maria Bittencourt.

INFRAESTRUTURA

O Projeto Xis Game para o Futuro, desenvolvido 
no Parque das Amendoeiras, pela parceria da 
prefeitura com a ArcelorMittal e Belgo Bekaert 
Arames,  contempla 40 adolescentes, introduzindo-
os à prática do skate. Um professor orienta os 
alunos, que recebem, gratuitamente, todos os 
materiais esportivos necessários e uniforme.

SKATE PARA JOVENS

RUAS PROTEGIDAS RUAS PROTEGIDAS RUAS PROTEGIDAS

A Prefeitura de Contagem im-
plantou nas principais ruas e ave-
nidas da região do Nacional oito 
câmeras de videomonitoramento 
do Programa “Olho Vivo”.

RUAS PROTEGIDAS EDUCAÇÃO LAZER PARA TODOS

Já estão em funcionamento os 
Cemeis Mundo Maior, Estrela 
Dalva, Bom Jesus, garantindo 
ensino para 450 crianças entre 
zero e 5 anos. Também foram 
entregues kits escolares para todos 
os alunos das escolas municipais.

Os parques São Mateus e das 
Amendoeiras passaram por 
melhorias, com destaque para a 
nova pista de skate no Amendoeiras. 
A praça Estrela Dalva também 
passou por revitalização.
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