
Para diminuir o tempo de espera 
nas filas, a Prefeitura contratou 
consultas especializadas, exames 
e cirurgias ortopédicas.

Mutirão 
na saúde

Você decide 
as obras

Comemore os 100 
anos de Contagem

O Orçamento Participativo 
termina em agosto. Venha 
participar e decidir obras.

As festas já começaram em 
toda a cidade. Confira a 
programação e participe.

Páginas 10 e 11

Páginas 6, 7 e 8

Moradias para 
4 mil famílias

enCarte esPeCial

Em parceria com os governos 
federal e Estadual, a Prefeitura 
enfrenta o problema das áreas de 
risco e das moradias precárias em 
20 vilas e outras áreas da cidade. 
Confira no encarte especial.
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Prefeitura inicia obras da nova Maternidade



 2 PreVidênCia dos serVidores MuniCiPais

Reorganização da Previdência garante aposentadoria tranquila

Previdência dos servidores 
tem r$ 55 milhões em caixa

99Foi criado um Fundo Financeiro que, conforme a lei, 
não visa a acumulação de recursos;

99A Prefeitura garantiu recursos na ordem de R$ 49 mi-
lhões para a constituição desse Fundo, mesmo sem 
estar legalmente obrigada;

99Esses recursos cobrem todas as despesas durante 12 
meses;

99Participam deste Fundo 9316 servidores ativos e 
2.578 aposentados e pensionistas;

99Os recursos do Fundo Financeiro vieram das contri-
buições regulares, dos rendimentos financeiros e 
principalmente da compensação previdenciária com 
o governo Federal (valor repassado pelo INSS ao 
município como compensação do tempo de trabalho 
trazido do setor privado para a Prefeitura);

99Em obediência a uma determinação constitucional, 
a contribuição dos servidores passou de 4,8% para 
11%. A prefeitura, entretanto, concedeu um abono 
previdenciário para compensar esse aumento.

99Foi criado um Fundo Previdenciário em regime de ca-
pitalização, ou seja, com previsão de acumulação de 
recursos;

99Este Fundo já tem recursos da ordem de R$ 6,6 mi-
lhões para pagamento das futuras aposentadorias e 
pensões;

99Participam deste Fundo 1.112 servidores;

99A Prefeitura implantou ampla legislação previdenci-
ária dispondo sobre os direitos dos servidores – apo-
sentadoria, pensão e outros;

99Também houve ampliação de alguns direitos, como o 
salário-maternidade que passou de quatro para seis 
meses.

serVidores adMitidos até 2009

outras ConQuistas

serVidores adMitidos 
a Partir de 03/2009

CoMo é a PreVidênCia MuniCiPal de ContageM

Conselho MuniCiPal da
PreVidênCia toMou Posse

A Prefeitura criou, como manda a Lei, o Conselho 
Municipal da Previdência - CMP, para zelar pela pre-
vidência dos servidores municipais. Os conselheiros 
tomaram posse em junho deste ano, concluindo o pro-
cesso de organização da Previdência Municipal: o fun-
do previdenciário, a legislação específica e o conselho. 
Este foi mais um passo na valorização dos servidores 
que, cuidando do fundo, cuidam de seu presente e seu 
futuro.



3PrograMa Mais saúde – Consultas esPeCializadas

atenÇÃo
As consultas compradas são nas seguintes especialidades: angiologia, der-

matologia, endocrinologia, hematologia, neurologia, oftalmologia, ortopedia, 
otorrinolaringologia, neumatologia e urologia. O Mutirão atenderá somente aos 
pacientes que aguardam na fila.

Quem não está cadastrado deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) 
mais próxima da residência. A unidade encaminhará o pedido para o Distrito 
Sanitário, que fará o agendamento da consulta no Centro de Autorização de Pro-
cedimentos em Saúde (CEAPS).

Prefeitura compra 50 mil consultas para reduzir filas

na saúde, mutirão para 
consultas especializadas

A Prefeitura deu um passo decisivo para acabar com as longas fi-
las para consultas especializadas no município. foram compradas 50 
mil consultas – entre elas, cerca de 20 mil consultas oftalmológicas. 
Também foram comprados cerca de 20 mil exames, para atender aos 
pedidos que serão gerados pelas consultas especializadas.

Essa iniciativa é uma resposta firme e positiva ao drama daqueles 
que ficam meses aguardando por uma consulta especializada. A com-
pra foi feita através do Programa Mais Saúde, criado para ampliar e 
melhorar os serviços de saúde na cidade. “Precisava da consulta para 

trocar os óculos, já não estava 
enxergando nada e não conse-
guia costurar. Fiquei muito sa-
tisfeita com o atendimento, 
principalmente porque veio 
perto da gente, não pre-
cisei ir para outra região 
consultar.”

Ana Santiago da Silva,
moradora do bairro 

Nova Contagem, faxineira

O mutirão de consultas oftamológicas, já foi realizado na Região 
Vargem das flores. A próxima será a Região Nacional. Informe-se na 
Unidade de Saúde mais próxima de sua residência.

As consultas realizadas nas Unidades de Saúde da Prefeitura serão 
mantidas, fortalecendo o atendimento e evitando a formação de no-
vas filas.



4 PrograMa Mais saúde – Cirurgia ortoPédiCa

Prefeitura assinou convênio com o Hospital São José

Mutirão também para as 
cirurgias ortopédicas

A Prefeitura assinou com o Hospital São José um convênio para 
a compra de cirurgias ortopédicas de média complexidade. Este 
investimento vai atender a 90% da demanda atual. A compra foi 
realizada através do programa Mais Saúde com recursos estimados 
em R$ 2 milhões.

Este é outro passo fundamental para os serviços de saúde no 
município pois muitas pessoas aguardam na fila por esses proce-
dimentos. Atualmente para a realização de cirurgias ortopédicas é 
necessário aguardar vagas na Central de Leitos, em Belo Horizonte.

O Hospital São José realiza 1.400 cirurgias por ano pelo SUS 
Contagem. Com o contrato, o número passa para 2.500 cirurgias. 
A Central de Leitos de Belo Horizonte também será beneficiada 
com a redução dos encaminhamentos feitos por Contagem.

Cirurgias compradas pela Prefeitura vão atender 90% da demanda

“Os nossos pacientes já estão 
sendo operados pelo convênio 
no Hospital São José. Consegui-
mos resolver o problema das 
cirurgias ortopédicas e estamos 
proporcionando mais conforto 
ao paciente, que é operado 
rapidamente.” 

Marilene Altina,
superintendente de Regulação



5PrograMa Mais saúde – noVa Maternidade

Centro Materno suprirá a demanda de partos na cidade

ConheÇa o Futuro Centro 
Materno inFantil de ContageM

Ministro da 
saúde Veio 

a ContageM 
Prestigiar 

lanÇaMento 
das obras

Prefeitura inicia obras 
da nova Maternidade

Todas as crianças de Conta-
gem poderão nascer no muni-
cípio. Essa é a grande meta da 
Prefeitura com a construção do 
futuro Centro Materno Infantil da 
cidade - uma unidade que, além 
dos partos, estará capacitada 
para fornecer atenção integral 

 O ministro da saúde, Alexandre Padilha, citou Contagem como exemplo para o país.

O Centro Materno Infantil vai funcionar no mesmo terreno do Hospital Municipal

às mães e aos bebês. Será um 
marco na história dos serviços de 
Saúde em Contagem. As obras 
foram iniciadas.

Além de suprir a demanda de 
550 partos mensais realizados 
pelo SUS Contagem, depois de 
pronto o Centro contará com 

serviços como pronto-socorro pe-
diátrico, ginecológico e obstétrico 
24 horas; UTI neonatal e pediá-
trica; ambulatório para bebês de 
risco desde a alta da UTI até os 
dois anos de idade etc.

Serão investidos na constru-
ção da unidade cerca de R$ 25 

milhões, sendo R$ 9 milhões do 
Governo federal, R$ 10 milhões 
do Estado e R$ 6 milhões do mu-
nicípio. A obra integra as ações 
do Mais Saúde, Programa da Pre-
feitura que garante mais inves-
timentos, melhoria e ampliação 
dos serviços de saúde na cidade.

99  Área construída de 10 mil metros qua-
drados;

99  Investimento de  R$ 25 milhões na 
construção;

99  Obra votada pela população no Orça-
mento participativo;

99  Capacidade para 550 partos mensais;

99  Mais 125 novos leitos;

99  Todos os serviços necessários ao bem 
estar das mães e dos bebês;

99  Mais uma obra do Programa mais Saúde.
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Em Contagem, progresso e qualidade de vida andam juntos

Contagem tem todos os 
motivos para comemorar

O município de Conta-
gem completa, mês que 
vem, 100 anos de emanci-
pação política. Vamos co-
memorar com muita festa, 
muita alegria e muito orgu-
lho. Temos razões de sobra 
pra isso. 

Ainda há muito o que 
ser feito. Mas, os avanços 
podem ser vistos em todas 
as regiões e em todas as 
áreas. Contagem voltou a 
atrair grandes investimen-
tos e a gerar empregos; 
obras pelas quais a popu-
lação esperava há décadas 
são realizadas; as pessoas 
podem sair de suas casas e 
desfrutar dos espaços públi-
cos com tranquilidade.

É assim que a cidade se 
prepara para os próximos 
100 anos: com muito traba-
lho, muitos investimentos 
e com a participação de 
todos. Contagem hoje é a 25ª economia do país, a 3ª de Minas e oferece oportunidades para todos

A Prefeitura estimula o convívio social com 
a revitalização dos espaços públicos

Por toda a cidade, grandes obras de infraestrutura melhoram a vida das pessoas e criam condições 
para o desenvolvimento. Na foto, obra no bairro Retiro, em Vargem das Flores
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As atividades em comemora-
ção ao centenário de Contagem 
já estão acontecendo em todas 
as regiões da cidade. São shows 

outras manifestações como as 
dos empresários que colocaram 
placas de outdoors pela cidade.

A Prefeitura de Contagem 

Milhares de pessoas participam das festividades do centenário

alegria toma conta dos 
eventos na cidade

em praça pública; eventos para 
anunciar presentes para a cida-
de na forma de mais serviços e 
obras prontas ou começando, e 

agradece pela participação, con-
vida para os próximos eventos 
e deseja a todos um futuro cada 
vez melhor.

Mais de 20 mil pessoas ocuparam a Praça da Glória no show com Zeca baleiro, dia 8 de julho

A Praça Tancredo Neves, tradicional local de encontro das famílias 
foi reinaugurada com show do Minas ao Luar

A população de Nova Contagem comemorou os 100 anos e vibrou 
com show da banda Tianastácia
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nÃo PerCa a Festa. 
PrograMe-se. 



9 aCesso à JustiÇa

Autoridades prestigiam o lançamento da Subseção da 
Justiça Federal em Contagem

A Subseção da Justiça Federal em Contagem já está funcionando

Serviço inédito na cidade democratiza acesso à Justiça

Contagem ganha unidade 
da Justiça Federal

Já está em funcionamento 
a Subseção de Contagem da 
Justiça federal. A Justiça fe-
deral decide sobre questões 
jurídicas relevantes para o pa-
ís e de interesse dos cidadãos 
contra, por exemplo, o Go-
verno federal, a Previdência 
Social (INSS), o Banco Central, 
a Receita federal e vários 
outros órgãos públicos da ad-
ministração nacional.

Com essa iniciativa, os 
cidadãos de Contagem, espe-
cialmente os de menor poder 
econômico, poderão mover 
ações desta natureza sem 
precisar ir à capital. É uma 
conquista que democratiza o 
acesso ao Poder Judiciário e 
dá mais autonomia à Conta-
gem no que se refere à oferta 
dos serviços necessários ao 
cidadão.

CoMo FunCiona o Juizado 
esPeCial Federal

99Atende causas de, no máximo, 60 salários mínimos;

99Podem mover ações os  maiores de 18 anos, as micro e peque-
nas empresas;

99As ações devem ser contra órgãos do Governo Federal, tais 
como a Receita Federal, a Caixa Econômica, as Universidades 
Públicas Federais, etc;

99Não é necessário contratar advogado, exceto se não houver 
acordo e for necessária uma segunda fase no processo;

99Na primeira fase, o processo é gratuito. Mesmo havendo uma 
segunda fase, quem não puder pagar pode pedir o benefício da 
assistência judiciária gratuita.

aÇões Que PodeM ser MoVidas
99Concessão e revisão de benefícios da Previdência;

99Perdas salariais dos servidores públicos;

99Revisão do valor das prestações no Sistema Financeiro da 
Habitação;

99Correção de valores no Fundo de Garantida por tempo de Ser-
viço - FGtS, etc;

99No caso das empresas: compensação dos valores pagos ao PIS, 
CONFINS e outras.

Informe-se:
Subseção da Justiça Federal em Contagem

Avenida José Faria da Rocha, 5021 - Eldorado



C A D E R N O E S P E C I A L

PrefeituraFAZ

A Prefeitura de Contagem, em parceria com os governos Federal e
Estadual, constrói 4 mil casas para famílias de 20 vilas, residentes em
áreas de risco e em regiões atingidas por obras públicas.

Outras 1 .600 famílias optaram pelo recebimento de indenizações para
a compra de moradias.

São 25 conjuntos habitacionais que estão sendo construídos na mesma
região de origem das famílias ou em áreas próximas, preservando os
laços de vizinhança, de emprego e de escola.

Os conjuntos contam com toda a infraestrutura: ruas pavimentadas,
rede de esgotos, unidades de saúde e educação.

O trabalho social acompanha a transição das famílias para suas novas
moradias.







Quando chove forte, as atenções da população, das autoridades municipais e
estaduais e dos órgãos de defesa civil quase sempre se voltam para as
inundações provocadas pelo Ribeirão Arrudas em Contagem, na região

Industrial, e em Belo Horizonte. Com a força de suas águas,
o Ribeirão alaga casas, destrói esperanças e tirou

a vida de muita gente nas últimas décadas.

Essa situação está mudando numa grande parceria das
Prefeituras de Contagem e de Belo Horizonte e governos
estadual e federal. Centenas de famílias que moravam

às margens do ribeirão Arrudas (Vilas São Paulo e
Dom Bosco) e de seus afluentes, como o córrego

Ferrugem (Vilas Itaú, PTO Canal/Samag)
estão sendo reassentadas em conjuntos
habitacionais na própria região. É mais

segurança e dignidade para
milhares de contagenses.

Numa parceria com o governo Federal e a Prefeitura de Contagem, o governo
do Estado está iniciando a construção de oito conjuntos habitacionais para
os moradores das Vilas Itaú, PTO e Canal / Samag

Estão em fase inicial também a construção de conjuntos habitacionais para
moradores de vilas e de áreas de risco na Vila Barraginha, na Vila Beatriz e
na Vila Itália.

Oque vem poraí

C A D E R N O E S P E C I A L

PrefeituraFAZ

agora na região
doArrudas

Avida anteseAvida antese
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O Orçamento Participativo Contagem foi aberto em junho deste ano, e se encerra em agosto

População poderá votar em até três obras por região

orçamento Participativo 
vai até agosto

A quarta edição do Orçamento Participativo de Contagem, que define 
obras a serem realizadas a partir do ano que vem, vai se aproximando da 
reta final.

A primeira etapa dos trabalhos foi concluída. Na segunda etapa, as di-

Orçamento Participativo de Contagem é 
um importante espaço de debate e defini-
ção dos destinos da cidade. Desde 2005, 
116 obras foram indicadas pela população 
através do OP. A maioria está pronta, en-
tregue à população e ajudando cada re-
gião de Contagem crescer cada vez mais.

Maioria das obras 
aProVadas 

Pelo oP estÃo 
Prontas

orÇaMento PartiCiPatiVo

as obras do orÇaMento PartiCiPatiVo 
2005 a 2010

Aprovadas

116 62 26 28
Prontas Em obras Refazendo o 

projeto

versas obras indicadas nas reuniões de vizinhos serão submetidas à votação 
para a escolha de sete por região. Em agosto, todos os moradores de Con-
tagem poderão escolher, entre essas sete indicações, três obras a serem exe-
cutadas. O OP vai aprovar, portanto, 24 obras a serem realizadas na cidade.
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População poderá votar em urna eletrônica para indicar obras

etapa final do oP será 
em toda a cidade

A etapa final do OP, que acontece em agosto, terá uma novidade 
e um presente para a cidade na comemoração do centenário. Todos 
os moradores acima de 16 anos poderão votar e participar da esco-
lha dos investimentos a serem realizados a partir do ano que vem.

Com essa inovação, a Prefeitura busca aprofundar o caráter demo-
crático do OP e garantir que todos possam participar.

99A Prefeitura colocará urnas eletrônicas em oito 
pontos da cidade, uma por região (confira na 
tabela);

99Podem votar todos os cidadãos de Contagem 
maiores de 16 anos;

99Para votar o morador ou moradora deverá 
apresentar o título de eleitor;

99Cada eleitor poderá escolher uma entre sete 
obras sugeridas nas etapas anteriores;

99A lista das sete obras por regional estará dis-
ponível no local de votação;

99As três obras mais votadas em cada região se-
rão incluídas no planejamento da Prefeitura;

99Os moradores poderão mobilizar a comunida-
de e fazer boca de urna para incentivar a parti-
cipação.

Outra obra escolhida no OP e já entregue à população 
é o Cemei Icaivera , na região de Nova Contagem

Localizado na região do Petrolândia, o Parque Tropical foi escolhido 
pela população no OP e já está pronto

3ª etaPa
Data Horário Regional Local

06/08 9h às 16h
Ressaca Praça Geraldo Rocha

Bairro São Joaquim – Próximo ao 131ª Cia de Policia Militar

Nacional Praça do Estrela Dalva
Estrela Dalva - Próximo UBS Estrela Dalva

13/08 9h às 16h

Vargem das Flores Praça do Coreto
Nova Contagem - Entre as ruas VCI e VPI

Sede Praça Tiradentes
Centro - Próximo ao Fórum

Petrolândia Praça Irmã Maria Paula
Petrolândia

20/08 9h às 16h

Eldorado Praça Iria Diniz
Eldorado - Av. João César de Oliveira

Riacho Praça Carlos Luz 
Riacho

Industrial Praça Dona Rosa Isadoro Amaral 
Bairro Industrial - Próximo Igreja São José Operário

CoMo será a etaPa Final



 12 eConoMia e eMPregos

De 2005 até maio deste ano, mais de 50 mil empregos de carteira 
assinada foram criados na cidade considerados apenas os maiores 
setores econômicos. Além de gerar empregos, a economia da cidade 
se diversifica, oferecendo oportunidades a todos os tipos de traba-
lhadores. Mesmo com a diversificação, o setor industrial permanece 
forte. Nos últimos seis anos, foi o segundo na geração de empregos 
(com 13.587 vagas criadas), perdendo apenas para o comércio.

eMPregos Criados eM ContageM 2005 a Maio/2011 
setor total

Indústria 13.587
Construção Civil 7.566

Comércio 21.938
Serviços 7.564
total 50.655

Comércio é o setor que mais cresce na cidade

A economia de Contagem continua demonstrando capacidade de crescimento. 
Entre janeiro e maio deste ano, foram geradas 4.519 vagas de carteira assinada 
na cidade. O cálculo das vagas é feito descontando o número de demissões do 
número de contratações. O setor que mais cresce, confirmando a tendência, é o 
comércio que já gerou mais de 1.400 vagas até agora. Em segundo lugar, no pe-
ríodo analisado, ficou o setor de serviços e a indústria obteve a terceira colocação 
com 1.137 vagas criadas.

Mais de 50 mil empregos 
criados desde 2005

geraÇÃo de eMPregos no PriMeiro 
seMestre teVe bons núMeros

eMPregos Criados eM ContageM eM 2011
setor total

Indústria 1.137
Construção civil 492

Comércio 1.400
Serviços 1.298
Outros 192
total 4.519



 13saneaMento PetrolÂndia

Uma grande notícia para os moradores da região do Petrolândia e 
do Santa Helena. A Copasa divulgou o edital para a contratação da 
empresa que irá retomar as obras de urbanização e de saneamento 
do córrego Imbiruçu, na região do Petrolândia, e do córrego Estiva, 
na região do bairro Santa Helena. Trata-se da maior obra pública de 
toda a história da região. As obras serão realizadas com recursos de 
financiamento obtido pela Copasa junto ao Governo federal.

Após os trabalhos de saneamento básico (canalização dos cór-
regos, instalação de interceptores de esgoto para despoluir os 
córregos), a Prefeitura fará a pavimentação asfáltica e obras comple-
mentares (instalação de meio-fios, construção de sarjetas, etc).

Com a retomada e conclusão dos trabalhos de saneamento de 
córregos e de urbanização, as regiões do Petrolândia e Santa Helena 
viverão um novo tempo, com mais saúde e qualidade de vida, mais 
urbanização, melhoria no meio ambiente e das condições habita-
cionais, mais desenvolvimento econômico e social e valorização dos 
imóveis.

obras de saneamento na 
região Petrolândia serão 

retomadas



A Avenida das Américas liga a Sede a importantes saídas da cidade

14 Melhorias no trÂnsito

Obra inclui nova sinalização em 16 ruas do bairro Kennedy

obra de trânsito na 
avenida das américas

A Avenida das Américas é uma  via arterial do Bairro Kennedy, 
com extensão de 1,6 Km ligando as regiões do Ressaca e Nacional 
ao Centro de Contagem. Recebe grande volume de veículos, média 
de 18 mil veículos por dia, sendo que em sua maioria são os que 
abastecem a CEASA MINAS.

Essa avenida vai receber, nas próximas semanas, diversas melho-
rias que vão beneficiar o trânsito e dar mais segurança a motoristas 
e pedestres. O asfalto será recuperado, será feita nova sinalização 
e 16 ruas de seu entorno, todas no Bairro Kennedy, receberão nova 
sinalização.

o Que será Feito
99Recuperação de 1,2 Km de asfalto na Av. das 
Américas;

99Sinalização com faixa para pedestres;

99Abertura de mais uma pista para passagem de 
veículos;

99 Introdução dos sentidos de mão e contra mão de 
direção em vias adjacentes;

99Recuperação da sinalização em 16 ruas do bairro.

Acompanhe as obras. Informações na Coordenadoria de 
Comunicação e Atendimento Comunitário da Transcon. 
Telefone: 3363-5559.



 15ManutenÇÃo da Cidade – CeMitérios

Obras permitirão atendimento mais humanizado

ContageM Conta CoM três CeMitérios PúbliCos

Prefeitura revitaliza 
cemitério bom Jesus

CEMITÉRIOS EndEREçO TElEfOnE

Cemitério Glória Praça da bandeira, 36, bandeirantes 3363-5319

Cemitério Bom Jesus Rua Miguel de Souza Arruda , 137, bairro Alvorada 3912-4730

Cemitério são Pedro Rua Joaquim Camargos, 24, Centro 3912-4730

Localizado na Regional Sede, o Ce-
mitério Bom Jesus está em reforma. 
As obras incluem a construção de 
sala administrativa, recepção e duas 
salas de velório, com quarto de des-
canso e banheiro com adaptação para 
deficientes. Em outra ala serão feitos 
vestiários e refeitório para os funcio-
nários. Também serão reformados os 
passeios externos e o muro. A capela 
existente no local já passou por obras 

de reforma.
Com área aproximadamente de 

4.700 metros, o Cemitério Bom Jesus 
ganhará, com a realização da refor-
ma, condições para um atendimento 
mais humanizado às famílias conta-
genses.

Os trabalhos serão concluídos 
antes do Dia de finados e as inter-
venções não vão impedir seu  funcio-
namento normal.

A Prefeitura de Contagem mantém três cemitérios públicos (Bom Jesus, São 
Pedro e Nossa Senhora da Glória). O acesso ao serviço é gratuito para as famílias 
que ganham até 3 salários mínimos e que residam no município. Os interessados 

podem obter outras informações junto à Administração Geral dos Serviços Fune-
rários e  dos Cemitérios, Av. Marechal Costa e Silva, 386, bairro Jk, ou pelo telefone 
3352-3318.

Em 2007, a Prefeitura reformou o Cemitério 
Municipal da Glória, localizado no Bairro Flamengo, 
região Industrial. Na ocasião, foram realizadas obras 
de drenagem, iluminação e construção de um novo 
muro, além de outras intervenções que garantem um 
atendimento mais confortável e respeitoso aos fami-
liares, além de melhorar a aparência do cemitério.

CeMitério da 
glória taMbéM Foi 

reForMado
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 16 reinauguraÇÃo da PraÇa tanCredo neVes

Praça é mais um espaço para o encontro das famílias

PraÇa terá Conselho CoMunitário

População festeja a nova 
Praça tancredo neves

Um dos presentes que Contagem 
recebeu no seu centenário é a nova 
Praça Tancredo Neves. Trata-se de 
mais um espaço recuperado pela 
Prefeitura para promover a vida co-
munitária, tirar as pessoas de casa 
e oferecer opções seguras de lazer, 
recreação e esporte.

A Praça foi totalmente revitalizada, 
recebeu novos equipamentos como 
playground, bancos de madeira e 
concreto, uma cascata similar à da 
Praça da Glória, as quadras foram re-
formadas e, em breve, uma Academia 
da Cidade será instalada. Além disso, 
as grades que a circulavam foram re-
tiradas, a pedido da população.

Com o objetivo de manter a Praça Tancredo Neves 
preservada e bem cuidada, além de definir as atividades 
que poderão ser realizadas no local, foi criado um Conse-
lho Comunitário representando os moradores da região. 

Com 14 membros de diversos segmentos (comerciantes, 
moradores, educadores, servidores, etc), o conselho vai 
atuar em parceria com a Prefeitura ajudando no combate 
à pichação e depredação dos equipamentos. CO
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