
INFORMATIVO CONTAGEM FAZ - REGIONAL SEDE

A  Prefeitura de Contagem investe em todas as regiões da cidade, levando as melhorias que a 

população realmente precisa. Na região da Sede, duas unidades de educação infantil foram 

entregues e mais uma está sendo construída. A segurança foi reforçada com implantação de câmeras 

do “Olho Vivo” e esgoto canalizado, beneficiando 65 mil pessoas. Obras de unidades de saúde e 

conjuntos habitacionais serão entregues em breve. Conheça neste informativo as principais ações 

realizadas pela prefeitura na região.
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REGIONAL SEDE

PREFEITURA GARANTE MAIS
QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ

A Administração Regional Sede 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, basta procurar a regional e fazer a solicitação.

Conheça a sua regional

A prefeitura faz obras por toda a cidade.
VEJA AS PRINCIPAIS AÇÕES:
Todas as regiões Industrial, Petrolândia, Vargem das Flores, Ressaca, Nacional, Riacho, Eldorado 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

(já entregue)

NOVA UPA JK

(238 moradias já entregues)

MAIS DE 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)

2 RESTAURANTES POPULARES

Serviços que podem ser solicitados na sua regional: 

REGIONAL SEDE

Telefones:  3395-9550 / 3398-2411 / 3395-9551
regional.sede@contagem.mg.gov.br 

Funcionamento: 8h às 17h
Rua Manoel de Matos, 126, bairro Central Park

Limpeza de fossas;
Operação Tapa-Buraco;
Vistorias em áreas de risco – Defesa Civil;
Autuação de obras irregulares, problemas 
com esgoto, trânsito, entre outros;
Solicitação de capina;
Encaminhamento de demandas 
direcionadas a todas as secretarias;
Encaminhamento de demandas das 
políticas sociais para CRAS, Plantão Social, 
Bolsa Família e outros;
Atendimento Juizado de Conciliação;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Atestado de Antecedentes Criminais;
Impressão de guia de IPTU;
Emissão de Espelho Cadastral; 
Atendimento aos proprietários de terrenos 
notificados.

E vem muito mais por aí:

Fale com a

REGIONAL
SEDE

Construção dos Cemeis Central Park, Colonial e Nossa 
Senhora de Fátima;
Construção das Unidades Básicas de Saúde Maracanã 
e Centro;
Obras de contenção de enconstas nas vilas EPA Pero-
bas, Morro dos Cabritos A e B, Riachinho, Barroquinha 
A e B, Itália I e II, Jardim Marrocos e Buraco da Coruja.

Entrega do projeto executivo do Cine Teatro;
Restauro da Casa de Cacos e da Casa da Cultura;
Implantação de Academia da Cidade no encontro dos 
bairros Europa e Colonial;
Entrega do Centro Especializado em Reabilitação (CER) IV;
160 Unidades Habitacionais na Vila Itália e 32 no Maria da 
Conceição.

(inauguração em breve)

MATERNIDADE MUNICIPAL

(15 unidades em funcionamento)

REABERTURA DA FUNEC

Obras de saneamento

Cemei Funcionários

Câmera “Olho Vivo”

Administradora Regional  Gislane 
Andrade e prefeito Carlin Moura
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REGIONAL SEDE

Baixe o leitor de 
QR-Code no seu 
celular e  acesse.
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A prefeitura trabalha e a região da Sede passa por uma verdadeira transformação.

Foi entregue a quadra coberta da E. M. Coronel 
Antônio Augusto Diniz Costa, no Bernardo 
Monteiro. Além de beneficiar cerca de 900 alunos 
da escola e mais 250 crianças do Cemei Regino 
Inocêncio, favorecerá moradores da região. Nos 
fins de semana, a escola é aberta à comunidade.

ESPORTE E EDUCAÇÃO

A prefeitura inaugurou os Centros de 
Educação Infantil (Cemeis) Décio Camargo 
Aguiar, no Linda Vista, e o Carmem do 
Rosário Rocha, no Funcionários. As  
unidades vão atender mais 300 crianças da  
Sede. Foram reformadas quatro escolas 
na região e todos os alunos recebem kits 
escolares de qualidade.

MAIS VAGAS PARA AS CRIANÇAS 

SEGURANÇA PÚBLICA SINALIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO

Cerca de 19 câmeras do “Olho 
Vivo” estão instaladas nas ruas 
de maior movimento na região. 
A praça da Jabuticaba ganhou 
um ponto de apoio da Guarda 
Municipal e a avenida prefeito 
Gil Diniz, uma base móvel da 
PM.  Alarmes e câmeras foram 
instalados nas escolas da Sede.

Novas faixas de pedestre e 
semáforos foram instalados em 
cruzamentos importantes da 
região. As melhorias incluem 
rotatórias. A mais recente está 
sendo executada no encontro 
dos bairros Alvorada, Europa, 
Quintas Coloniais e Vila Militar. 

Em parceria com a Copasa, a 
prefeitura iniciou obras de ur-
banização e saneamento. Bair-
ros Chácaras Del Rey, Colonial, 
Santa Luzia, Recanto da Mata, 
Granja Vista Alegre, Praia, 
Granjas Ouro Branco, vilas Mil-
itar e Barrroquinhas e Jocum 
serão beneficiados.

URBANIZAÇÃO CONSERVAÇÃO BRIGADA DA LIMPEZA

Diversas vias da região foram 
recapeadas e pavimentadas. 
Um das obras mais significa-
tivas foi no bairro Maracanã, 
com a abertura das ruas Maria 
Cecília, Rosa de Abreu, Leopol-
dina e Tibúrcio Custódio. Houve 
melhoria do acesso e circu-
lação dentro do bairro. 

A prefeitura realizou a limpeza 
de 2.316 bocas de lobo, 323 
reposições de grelhas e a limpeza 
de 5.366 fossas. Mais de 1.200 
ruas receberam a Operação Tapa-
Buraco e foram feitas mais de 
2.700 trocas de lâmpadas. A obra 
de saneamento do córrego Estiva 
foi concluída. 

A prefeitura Implantou o Pro-
grama Brigada da Limpeza, 
com conscientização da po-
pulação, fiscalização, três Eco-
pontos, o Projeto Carroceiro Le-
gal e o fechamento dos pontos 
de “bota-fora”.  Agora, a Vila Bar- 
roquinha também tem Agente 
Comunitário de Limpeza.

MAIS UMA UBS ATENÇÃO À SAÚDE MODERNIZAÇÃO

Para oferecer mais conforto aos 
profissionais da saúde e melhor 
atendimento à população, está 
sendo construída uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS), no 
bairro Maria da Conceição.  A 
UBS terá consultórios médicos 
e odontológicos.

A inauguração do Centro de 
Atendimento Psicossocial 
24 horas (Caps III), no bairro 
Praia, foi mais uma ação para 
melhorar a Rede de Saúde 
Mental do município. No local, 
uma equipe multidisciplinar, 
formada por 70 profissionais, 
realiza atendimento 24 horas.

A distribuição dos medicamentos 
foi otimizada com a implantação 
da nova sede da Central 
de Imunização, no bairro 
Bernardo Monteiro. A 
unidade é responsável pelo 
controle e envio de vacinas e 
medicamentos especiais.

MORADIA DIGNA CASA DE PASSAGEM FEMININA SEGURANÇA PARA MORADORES

O sonho da casa própria está 
perto de ser uma realidade para 
moradores de áreas de risco na 
região Sede. A prefeitura, em 
parceria com o governo federal, 
está construindo 160 apartamen-
tos na Vila Itália e 32 no bairro 
Maria da Conceição. A previsão 
é que sejam entregues em 2016. 

Com a implantação da Casa de 
Passagem Feminina, meninas, 
entre 12 e 17 anos, em situação 
de risco social, que necessitam 
ser retiradas do convívio familiar 
ou da situação de rua contam 
com atendimento psicossocial, 
atividades socioeducativas, en-
tre outras.

A Vila Funcionários foi uma das 
áreas de risco contempladas 
com as obras de contenção 
de encostas. As intervenções 
incluíram a construção de  
muros de arrimo, drenagem e o 
esgotamento sanitário das ruas 
15 e Milton Muniz Rocha. Foram 
beneficiados 640 moradores.

EXERCITA CONTAGEM ESPORTE REABILITAÇÃO

Projetos incentivam moradores 
a adquirirem hábitos saudáveis. 
O Exercita Contagem é promo-
vido em cinco espaços na região 
e a prefeitura autorizou o fecha-
mento da avenida Prefeito Gil 
Diniz, das 18h às 21h, quando 
o fluxo de veículos é menor, às 
segundas e quartas-feiras.

A construção do campinho da 
Arena Santa Luzia e a reforma 
do Campo do Capa Bode  
estão entre os investimentos 
realizados pela prefeitura para 
garantir espaços esportivos na 
região. O campinho Santa Luzia 
foi construído em local usado 
como “bota-fora”.

Contagem vai ganhar um Centro 
Especializado em Reabilitação 
(CER) IV. A unidade está sendo 
construída no bairro Europa. O 
centro terá salas de terapia, ofi-
cina ortopédica e especialistas 
em reabilitação física, visual, in-
telectual e auditiva. 
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REGIONAL SEDE

PREFEITURA GARANTE MAIS
QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ

A Administração Regional Sede 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, basta procurar a regional e fazer a solicitação.

Conheça a sua regional

A prefeitura faz obras por toda a cidade.
VEJA AS PRINCIPAIS AÇÕES:
Todas as regiões Industrial, Petrolândia, Vargem das Flores, Ressaca, Nacional, Riacho, Eldorado e Sede recebem 
investimentos em políticas públicas que estão melhorando a vida das pessoas.

(sete em construção)

MAIS 18 NOVAS UBSs
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TRINCHEIRA DO ITAÚ

(já entregue)

NOVA UPA JK

(238 moradias já entregues)
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MAIS 92 CÂMERAS DO “OLHO VIVO” 

(Eldorado / Ressaca)

2 RESTAURANTES POPULARES

Serviços que podem ser solicitados na sua regional: 

REGIONAL SEDE

Telefones:  3395-9550 / 3398-2411 / 3395-9551
regional.sede@contagem.mg.gov.br 

Funcionamento: 8h às 17h
Rua Manoel de Matos, 126, bairro Central Park

Limpeza de fossas;
Operação Tapa-Buraco;
Vistorias em áreas de risco – Defesa Civil;
Autuação de obras irregulares, problemas 
com esgoto, trânsito, entre outros;
Solicitação de capina;
Encaminhamento de demandas 
direcionadas a todas as secretarias;
Encaminhamento de demandas das 
políticas sociais para CRAS, Plantão Social, 
Bolsa Família e outros;
Atendimento Juizado de Conciliação;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Atestado de Antecedentes Criminais;
Impressão de guia de IPTU;
Emissão de Espelho Cadastral; 
Atendimento aos proprietários de terrenos 
notificados.

E vem muito mais por aí:

Fale com a

REGIONAL
SEDE

Construção dos Cemeis Central Park, Colonial e Nossa 
Senhora de Fátima;
Construção das Unidades Básicas de Saúde Maracanã 
e Centro;
Obras de contenção de enconstas nas vilas EPA Pero-
bas, Morro dos Cabritos A e B, Riachinho, Barroquinha 
A e B, Itália I e II, Jardim Marrocos e Buraco da Coruja.

Entrega do projeto executivo do Cine Teatro;
Restauro da Casa de Cacos e da Casa da Cultura;
Implantação de Academia da Cidade no encontro dos 
bairros Europa e Colonial;
Entrega do Centro Especializado em Reabilitação (CER) IV;
160 Unidades Habitacionais na Vila Itália e 32 no Maria da 
Conceição.

(inauguração em breve)
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INFORMATIVO CONTAGEM FAZ - REGIONAL SEDE

A  Prefeitura de Contagem investe em todas as regiões da cidade, levando as melhorias que a 

população realmente precisa. Na região da Sede, duas unidades de educação infantil foram 

entregues e mais uma está sendo construída. A segurança foi reforçada com implantação de câmeras 

do “Olho Vivo” e esgoto canalizado, beneficiando 65 mil pessoas. Obras de unidades de saúde e 

conjuntos habitacionais serão entregues em breve. Conheça neste informativo as principais ações 

realizadas pela prefeitura na região.
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INFORMATIVO CONTAGEM FAZ - REGIONAL SEDE

REGIONAL SEDE

PREFEITURA GARANTE MAIS
QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ

A Administração Regional Sede 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, basta procurar a regional e fazer a solicitação.

Conheça a sua regional

A prefeitura faz obras por toda a cidade.
VEJA AS PRINCIPAIS AÇÕES:
Todas as regiões Industrial, Petrolândia, Vargem das Flores, Ressaca, Nacional, Riacho, Eldorado 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

(já entregue)

NOVA UPA JK

(238 moradias já entregues)

MAIS DE 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)

2 RESTAURANTES POPULARES

Serviços que podem ser solicitados na sua regional: 

REGIONAL SEDE

Telefones:  3395-9550 / 3398-2411 / 3395-9551
regional.sede@contagem.mg.gov.br 
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