
Com realizações em todas as áreas e em todas as regiões, Contagem voltou a ser uma cidade 
próspera e capaz de garantir a seus moradores tudo o que é necessário para uma vida 

produtiva, confortável e de boa qualidade. Com bons exemplos para mostrar, a cidade é cada 
vez mais respeitada em Minas e no Brasil. Confira algumas dessas realizações neste jornal.

Contagem nunca 
mudou tanto
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 2 FiNaNças da PreFeitura

Receita cresce, dívida cai e 
investimentos aumentam 

em toda a cidade
A Prefeitura está com as contas organizadas e em dia com suas obrigações

junto aos servidores, fornecedores e governos federal e estadual.

Com mais recursos em caixa, a Prefeitura retomou 
os investimentos em toda a cidade. Na foto, obras de 
seneamento na Avenida Nacional, Região Nacional

 9A divida municipal era de R$ 493 milhões em 2004 e caiu 
para R$ 468 milhões em 2012;

 9Nos últimos sete anos, a Prefeitura contraiu apenas R$ 14 
milhões em novos empréstimos, cerca 3% da dívida atual;

 9A Prefeitura pode adquirir mais R$ 650 milhões em 
empréstimos, de acordo com a lei;

 9A arrecadação da Prefeitura passou de R$ 393 milhões, 
em 2004, para mais de R$ 1 bilhão, em 2012;

 9Com mais recursos em caixa, a Prefeitura tem cerca de 

R$ 1,4 bilhão em investimentos em toda a cidade;

 9Os recursos destinados à Saúde passaram de R$ 57 
milhões em 2004 para R$ 175 milhões em 2011;

 9Na educação, os recursos subiram de R$ 82 milhões 
para  R$ 184 milhões;

 9A população continua isenta do pagamento do IPTU 
residencial;

 9Os gastos de pessoal  passaram, em sete anos, de R$ 
197 milhões para R$ 498 milhões.



3Contagem Hoje

Uma cidade mais 
solidária, justa e 

moderna
Contagem fez as pazes com o desenvolvimento. 

Isso só foi possível por que a Prefeitura conquistou 
o apoio da população, de empreendedores e dos 

governos federal e estadual.

Em Contagem, todos os moradores podem se beneficiar do 
progresso, sem preconceitos e sem discriminações

 9 Problemas antigos são 
enfrentados com grandes 
investimentos em infraestrutura;

 9 A cidade voltou a crescer 
economicamente e a gerar 
empregos de carteira assinada;

 9 Contagem está mais bonita e 
acolhedora, com praças e parques 
ocupados por pessoas de todas as 
idades;

 9 A Prefeitura melhorou e ampliou 
a prestação dos serviços públicos;

 9 Obras e políticas sociais são 
realizadas em toda a cidade, sem 
discriminações;

 9 Os governos federal e estadual, 
além de outras prefeituras, 
empresários, vereadores e 
moradores atuam juntos no 
desenvolvimento da cidade;

 9 O governo municipal valoriza 
participação de todos e a 
transparência na administração;

 9 As melhorias podem ser vistas em 
todas as regiões;

 9 Novos problemas são 
enfrentados com organização e 
planejamento;

 9 A cidade está mais tolerante e vem 
se tornando uma cidade referência 
na promoção dos direitos civis e 
sociais.



 9Contratação apenas por concurso público e processos seletivos;
 9Os salários são pagos rigorosamente em dia;
 9Manutenção do poder aquisitivo dos servidores, inclusive aposentados e 
pensionistas, com reposição das perdas inflacionárias;
 9Os professores recebem piso salarial de R$ 1.900,00, um dos melhores de Minas 
e do Brasil;
 9Plano de Carreira para todos os servidores;
 9Respeito aos direitos adquiridos, como anuênios e férias prêmio;
 9A aposentadoria integral, nos termos da legislação vigente;
 9Criação de novos direitos, como a ampliação da licença maternidade;
 9Vale alimentação de R$ 180,00 para jornada de 36 e de 40 horas semanais;
 9 Investimentos em qualificação profissional e pagamentos de passivos trabalhistas;
 9Reorganização da previdência municipal, que tem R$ 60 milhões em caixa.

4 servidores

Servidores valorizados 
para melhor servir à 

população
A Prefeitura vem 

assegurando 
e ampliando 

os direitos dos 
servidores públicos 

municipais, 
profissionalizando 

e melhorando 
a prestação de 

serviços públicos 
aos moradores. 

As políticas da Prefeitura valorizam 
os servidores e melhoram a qualidade 
dos serviços prestados à população



 9Contagem é a 27ª maior economia municipal do país, superior a muitas capitais;
 9O crescimento do PIB nominal de Contagem foi de 82%, entre 2004 e 2009, contra 
64% do PIB do Brasil e 62% do PIB de Minas Gerais;
 9A participação de Contagem na economia mineira cresceu de 4,79% para 5,40%;
 9Contagem é a terceira economia de Minas Gerais, com um Produto Interno Bruto (PIB) 
de R$ 20 bilhões;
 9A Prefeitura estimula o crescimento econômico com a revitalização dos centros 
comerciais e industriais;
 9Obras viárias e de infraestrutura favorecem o crescimento das empresas;
 9Estão previstos mais de R$ 1 bilhão de reais em investimentos privados na cidade;
 9O futuro Centro Empresarial de Contagem – Cecon, ocupará uma área igual a da 
Cidade Industrial;
 9Com o programa Minas Fácil, a abertura de novas empresas ficou mais ágil.

Entre os novos investimentos que chegam à 
cidade, o Shopping Contagem se destaca com 
investimentos superiores a R$ 200 milhões

5ProsPeridade

Contagem vem 
crescendo mais 

que a média 
de Minas e do 

Brasil. Com mais 
desenvolvimento 
econômico, mais 
empregos, renda 
e oportunidades 

surgem para os 
moradores da 

cidade.

Crescimento econômico 
gera mais oportunidades 

para todos



 9Mais de 65 mil novos empregos de carteira assinada nos últimos 8 anos;

 9Cerca 203 mil pessoas ocupadas (trabalhadores com carteira assinada e 
por conta própria);

 9Segundo maior mercado de trabalho de Minas Gerais;

 9Forte crescimento do setor de comércio e serviços, ampliando 
as oportunidades de trabalho;

 9A Prefeitura investe na qualificação de jovens e trabalhadores 
com diversos programa de formação profissional;

 9  O Sine, serviço municipal de intermediação de mão de obra, 
ajuda quem quer trabalhar.

 6 emPrego reNda

mercado de trabalho de 
Contagem é o segundo 

maior de minas
O mercado de trabalho em Contagem perde apenas para a capital. Cada vez mais 
moradores de Contagem têm a chance de ganhar seu sustento na própria cidade.



 9Ampliação da rede de coleta de esgotos, eliminando o despejo nos córregos;

 9Mais de 40 obras de saneamento básico garantem o tratamento em fundos 
de vales;

 9Construção de novos parques, recuperação e preservação de áreas verdes;

 9Cerca de 100 praças revitalizadas, com nova jardinagem e plantio de mudas;

 9Plantio de uma árvore para cada criança nascida e registrada em Contagem 
(Programa Uma Vida, Uma Árvore, em parceria com a Rede Globo);

 9Programa de podas e substituição de árvores por espécies mais adequadas à 
área urbana;

 9Criação do galpão para coleta reciclável e manutenção do aterro sanitário;

 9Criação do Programa Cidade Mais Limpa;

 9Criação do Prêmio Mérito Amigos da Natureza.

Em Contagem, crescimento econômico, qualidade de 
vida e bem estar caminham de mãos dadas

7deseNvolvimeNto susteNtável

Contagem cresce 
sem descuidar 

da questão 
ambiental. A 

Prefeitura zela pela 
defesa do meio 

ambiente aliando 
qualidade de 

vida e progresso 
econômico e social

Crescimento econômico
com qualidade de vida, 

saúde e bem estar



 9Onze Centros Municipais de Educação infantil – Cemei 
já inaugurados e mais doze em construção;

 9O ensino fundamental está universalizado. Não faltam 
vagas nas escolas da rede municipal;

 9Seis novas escolas de ensino fundamental abertas em 
bairros com maior crescimento populacional;

 9Resultados acima das metas fixadas pelo Ministério 
da Educação no IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica);

 9 Reformas de todas as 
escolas e renovação do 
mobiliário e equipamentos;

 9Kit escolar com livros, 
brinquedos e material 
didático;

 9 Laboratórios móveis de 
informática em todas as 
escolas;

 9Cerca de 82% dos estudantes de oito anos 
na rede municipal obtiveram desempenho 
satisfatório ou altamente satisfatório no Proalfa 
- Programa de Avaliação da Alfabetização do 
Estado de Minas;

 9Em Contagem, o piso para a categoria dos 
professores é de R$ 1.900,00, um dos melhores de 
Minas e do Brasil;

 9Merenda para todos os alunos da educação infantil, 
ensino fundamental e Educação de Jovens e 
Adultos;

 9Pais e mães podem acompanhar o desenvolvimento 
das crianças com o Programa Nossa Escola;

 9Cerca de 1.500 crianças com deficiências são 
atendidas na rede municipal de ensino;

 9Diversos programas de cultura e lazer nas escolas: 
Escola Aberta, Educação integrada e Integral, 
Tambores de Contagem e Projeto Harmonia, entre 
outros.

8 edUCação

Prefeitura investe em 
educação de qualidade 
e no futuro das crianças
A Prefeitura está criando uma grande rede de educação infantil na cidade, 

além de melhorar a qualidade do ensino fundamental.

A partir deste ano ano, todos os alunos da Rede 
Municipal de Ensino passaram a ter acesso aos 
laboratórios móveis de informática em sala de aula



Através da FUNEC, a Prefeitura tem 
ampliado a oferta de educação 
profissionalizante em Contagem

 9Cursos na Funec – Através da Funec, 
é oferecido o ensino médio integrado 
com cursos de Química, Analises 
Clínicas e Informática. Os alunos 
ficam o dia inteiro na escola e obtém 
formação técnica e regular;

 9Programa de Educação Profissional 
- PEP  – Trata-se de parceria com 
o Governo Estadual. Através do 
PEP, são oferecidas vagas de Nível 
Médio nas formas Subsequente 
e Concomitante em Química, 
Administração e Contabilidade;

 9Parceria com Instituto Maristas 
–  Oferece vagas de ensino 
médio integrado na antiga 
Escola Municipal Maria Olintha 
em Segurança do Trabalho e 
Informática;

 9Conquista do Cefet – A Funec atua 
em parceria com o Cefet desde 
2008. Isso resultou na vinda do 
Cefet para Contagem este ano;

 9Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego - 
Pronatec – Parceria da Prefeitura 
com a Fiemg e Sistema S para 
viabilizar, em Contagem, os cursos 
oferecidos via o Pronatec, do 
Governo Federal. Serão oferecidas 
mais de 7.000 vagas na cidade 
até 2014, entre cursos técnicos 
de nível médio e de Formação 
Inicial e Continuada. Este semestre 
já foram oferecidas cerca de 720 
vagas;

 9Centro de Formação do 
Trabalhador - Cefort – O Cefort 
é uma escola para trabalhadores 
mantida pela Prefeitura e que 
também oferece cursos de 
qualificação em parceria com 
outras instituições, como a 
Associação de Ensino Social 
e Profissionalizante - Espro, 
e com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial – Senac.

9edUCação PRoFISSIonaLIZante

Prefeitura faz parcerias 
e amplia educação 
profissionalizante

A Prefeitura investe para 
atender ao crescente 

número de jovens que 
buscam uma qualificação 

além da universidade. 
Em parceria com diversas 

instituições, ampliou a 
oferta no ensino médio 

profissionalizante em 
Contagem.



 9Redução das filas de espera para consultas especializadas com a compra 
de 50 mil atendimentos, e os respectivos exames, junto ao setor privado;

 9 Compra de 2.500 cirurgias ortopédicas, também junto ao setor privado;

 9 Duplicação da capacidade de atendimento do Hospital Municipal de 
Contagem;

 9 Construção do novo Centro Materno Infantil de Contagem;

 9 Construção de 13 novas Unidades Básicas de Saúde – UBS, e 
reforma e ampliação de várias outras;

 9 Construção nova UPA JK (antigo Pronto Socorro) e UPA Vargem 
das Flores, concluindo a reorganização do atendimento de urgência;

 9 Ampliação e modernização da rede de Farmácias Distritais.

 9 Abertura do serviço de internação domiciliar.

10 Programa mais saúde

novos equipamentos, 
ampliação e melhoria dos 

serviços de saúde
A Prefeitura criou o Programa Mais Saúde que reduziu as filas de espera, 
levou os serviços para mais perto dos moradores, ampliou e melhorou a 

qualidade do atendimento.

Obras do Novo Centro Marteno 
Infantil de Contagem



 9Mais de 100 praças revitalizadas em todas as regiões;

 9Criação de três novos parques municipais nos bairros 
Tropical, Sapucaias e Vale das Amendoeiras;

 9Revitalização dos parques Sarandi, Eldorado, São Mateus e 
Gentil Diniz;

 925 academias de ginástica ao ar livre entregues à população;

 9Abertura de mais pistas de caminhadas com equipamentos 
para exercícios;

 9Monitores para os exercícios;

 9Equipamentos para jogos e parquinhos para crianças;

 9Espaços agradáveis para a convivência com jardins, bancos, 
fontes, cachoeiras, bem iluminados e seguros.

Contagem hoje conta com seis parques 
ecológicos para uso da população

11Qualidade de vida e bem estar 

Praças e parques de 
Contagem voltam a 

atrair as famílias
Espaços públicos bem cuidados estimulam as atividades físicas, promovem 

a saúde, fortalecem a gentileza urbana e fazem de Contagem uma cidade 
mais bonita e acolhedora.

Parque Linear do Sarandi 



12 Habitação 

em Contagem, muita 
gente está realizando o 
sonho da casa própria

Um dos mais 
importantes 

programas da 
Prefeitura é o de 

moradias para 
famílias de baixa 

renda e moradores 
em áreas de risco. 

Graças a esse 
programa, milhares 

de contagenses 
conquistaram uma 

vida nova, com 
mais conforto e 

dignidade.

 9Casas para 4 mil famílias de vilas e áreas de riscos;
 930 conjuntos habitacionais;
 9Toda a infraestrutura necessária, com redes de esgoto, água, 
pavimentação, áreas de lazer e unidades de saúde e educação;
 9Moradias na mesma região de origem das famílias beneficiadas;
 9 Indenizações para 1.600 famílias que optaram por adquirir casa própria em 
outros locais;
 9Obras em parceria com os governos estadual e federal;
 9Mais conforto e dignidade para milhares de contagenses;
 9Assistência às famílias para aprenderem a lidar com a nova vida em regime 
de condomínio;
 9Ajuda no pagamento do aluguel das famílias até que os apartamentos 
fiquem prontos;
 9Obras de contenção de riscos em diversas vilas da cidade;
 9Contagem recebeu, em 2011, o Prêmio Cidade Cidadã pelo trabalho de 
prevenção e redução de riscos.
 9Mais de 7 mil famílias beneficiadas com o Programa Municipal de 
Regularização Fundiária;

Mais de 4 mil famílias foram retiradas de áreas 
de risco e passaram a viver em condições dignas



13tRânSIto e tRanSPoRte

Cidade mais integrada 
e com acesso mais fácil 

a todas as regiões
Os investimentos em 
trânsito e transporte 

realizados 
pela Prefeitura 
modernizam o 

sistema viário da 
cidade e tornam 
a vida mais fácil 

para pedestres e 
motoristas.

A construção do túnel ligando a região Ressaca ao Água 
branca foi uma das iniciativas para melhor o acesso e a 
integração entre as diversas regiões da cidade

 9Conclusão da Avenida Tereza Cristina;

 9Requalificação da Avenida João César de Oliveira;

 9Mais de 300 ruas pavimentadas em todas as regiões da cidade;

 9Novos acessos, avenidas e outras obras para a melhor integração entre as 
diversas regiões;

 9Passarelas sobre as rodovias que atravessam a cidade (BR040 e BR381) e 
lombofaixas em avenidas;

 9Renovação da sinalização, mudança do sentido do trânsito e substituição de 
rotatórias por semáforos;

 9Estacionamento rotativo organizando o uso das áreas de estacionamento 
público;

 9 Implantação dos sistema de GPS nos ônibus e novas linhas;

 9Regulamentação do serviço de transporte escolar e licitação para aumento da 
frota de táxis.



 14 PavimeNtação

Urbanização de bairros 
e vilas torna a vida mais 

confortável
Com investimentos na 

urbanização dos bairros, 
a prefeitura deixa a ruas 

transitáveis, livres de 
poeira, de lama e de 

pontos de alagamento. Os 
bairros são valorizados, 

o trânsito melhora e, 
principalmente, os 

moradores ganham 
com uma vida mais 

confortável.

 9Asfaltamento de 316 ruas em 35 bairros – os moradores passaram 
a contar com ruas asfaltadas onde havia ruas de terra, e em péssimas 
condições de trânsito;

 9Recapeamento de 55 ruas e avenidas – obras realizadas 
principalmente nas principais áreas comerciais de cada região, 
beneficiando lojistas e o acesso a serviços;

 9Criação de 17 novas avenidas – as obras de saneamento integrado 
realizadas pela Prefeitura, além do tratamento dos córregos, produz as 
chamadas avenidas sanitárias;

 9Drenagem – num grande número de casos, as obras incluem redes de 
drenagem que recolhem as águas das chuvas, eliminando pontos de 
inundação e aumentando a sobrevida do asfalto; 

 9Urbanização das vias – as obras são completas, com meio fio, passeio 
e sarjetas, melhorando a acessibilidade, valorizando imóveis e levando 
mais conforto aos moradores.

Avenida das Nascentes no Parque São 
João, região do Eldorado.



 15saNeameNto e urbaNização

Contagem tem o maior 
programa de saneamento e 
urbanização de sua história

Em parceria com os 
governos federal e 

estadual, a Prefeitura 
realiza obras definitivas 

de infraestrutura para 
acabar com o esgoto a céu 

aberto, com os córregos 
poluídos e com a tragédia 

dos desabrigados pelas 
enchentes. 

 940 grandes obras de saneamento em todas as regiões;

 9 Implantação de rede de esgoto em 20 mil residências;

 9Reassentamento de famílias em novos conjuntos habitacionais;

 9Valorização dos imóveis e infraestrutura para o desenvolvimento;

 9 Implantação de avenidas sanitárias e urbanização de vias;

 9Despoluição dos córregos de Contagem;

 9Obras de controle de cheias  e redução de riscos;

 9Eliminação de focos de doenças;

 9Melhoria do meio ambiente;

 9Mais acesso aos serviços públicos.

Onde antes havia esgoto a céu aberto, hoje existem 
modernas avenidas sanitárias. Na foto, a avenida das 
Alterosas, na região Ressaca.



16 seguraNça

Prefeitura faz sua 
parte para garantir 

a segurança 
A Prefeitura faz sua parte para deixar Contagem 
cada dia mais tranquila. Além do policiamento 

realizado pela Polícia Militar, as políticas públicas 
ajudam na redução da violência.

A Guarda Municipal cuida do patrimônio 
coletivo e ajuda aumentar a sensação de 
segurança na cidade

Dados da Secretaria de Estado de Defesa Social, 
SEDS mostram que o número de crimes violen-
tos em Contagem recuou de 10.155 em 2004, 
para 5.631 em 2011. Foi uma redução de 44,6% 
no comparativo 2004-2011. 

Fonte: Índices de criminalidade de 2011 nos 29 municípios de Minas Gerais com mais de 100 mil habitantes - Secretaria de Estado de Defesa Social

Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolução de crimes violentos em Contagem – 2004 a 2011

Ocorrências 10.155
9.598

8.614 7.516
6.625

5.190 5.146
5.631

em CoNtagem, Crimes 
violeNtos Caíram Pela 
metade Nos últimos 
sete aNos

 9Guarda Municipal com 414 
servidores;
 9Criação do Centro Integrado 
de Defesa Social – Cids;
 9Câmeras de vídeo e 
alarmes eletrônicos  na 
principais avenidas, escolas 
e órgãos públicos;
 9Abertura do primeiro 
Posto de Identificação  de 
Contagem em parceria com 
a Polícia Civil;
 9Programas de prevenção 
à violência, especialmente 
daquelas cometidas contra 
mulheres e crianças;
 9Parceria com a ONU para 
a proteção de crianças e 
adolescentes vulneráveis 
na região Nacional;
 9Espaços públicos 
recuperados, mais seguros 
e melhor organizados.
 9Políticas sócioeducativas 
de respeito às diferenças e 
de inclusão social.



17direitos soCiais

Programas de Proteção 
Social melhoram a vida 

da população
Muita gente em Contagem vive uma vida mais digna e feliz. A prefeitura garante os 
direitos social às famílias mais pobres, crianças, jovens, idosos e deficientes físicos.

 9Criação do Cartão Ótimo Gratuidade para idosos e deficientes físicos;

 9Mais de 22 mil famílias atendidas no Programa Bolsa Família;

 9Manutenção dos Centro Referência da Assistência Social (Casas da Família);

 9Criação dos espaços Bem Viver, para atenção aos idosos;

 9Elevadores e plataformas de acesso em escolas e prédios públicos;

 9Programa Sem Limite que garante transporte para a escola e tratamento 
médico a pessoas com deficiência;

 9 Implantação do Programa Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;

 9Diversos programas sociais de proteção a crianças e jovens vítimas de 
violência, casas de passagem, abrigos e outros.



18 direitos HumaNos e igualdade

Uma cidade inclusiva, 
sem preconceitos e sem 

discriminações
A Prefeitura adota 

políticas inovadoras 
na defesa dos 

direitos humanos 
e na promoção da 

igualdade, sem 
qualquer tipo de 

preconceito.

 9Políticas de valorização das mulheres, como o programa Entre Gêneros, 
licença maternidade de seis meses para as servidoras públicas, Espaço Bem 
me Quero, e outros;

 9Criação do Espaço Negra, de promoção da igualdade racial;

 9Sanção da Lei 4277 que inclui no calendário oficial do município Dia 
Municipal da Parada do Orgulho “LGBT”;

 9Criação do Prêmio Milton de Freitas de Direitos Humanos;

 9Ativação de órgãos públicos de proteção e defesa dos direitos dos 
moradores (Procon,  Ouvidora Municipal e outros);

 9Reativação dos conselhos municipais voltados aos direitos humanos, como 
os do idoso, mulheres, e outros.

Parada do orgulho LGBT faz parte do 
calendário oficial do municipio



19esPortes

esporte em Contagem 
também é referência no 

cenário mineiro
Contagem entrou 

para o circuito 
estadual e nacional 
de grandes eventos 

esportivos. A 
Prefeitura também 
investe no esporte 

amador e nos 
equipamentos 

escolares e 
comunitários.

 9Revitalização do Poliesportivo do Riacho, atual casa do Sada Cruzeiro;

 9Criação do ginásio Poliesportivo do Califórnia, com quadra oficial de hóquei;

 9Torneios nacionais e estaduais passaram a ser realizados em Contagem; 

 9Os eventos municipais, como a Corrida da João César e o Passeio Ciclístico de 
Contagem, entraram para o calendário esportivo mineiro;

 9Apoio à Liga Desportiva com uniformes e kit de material esportivo;

 9Reforma dos campos de futebol de várzea;

 9Construção de ginásios e quadras nas escolas da rede municipal de ensino;

 9Manutenção de quadras nas praças, parques da cidade e centros comunitários;

 9Programas de incentivo ao esporte especializado (vôlei, ginástica artística, 
basquete, handebol e outros);

 9Olimpíada da Terceira Idade, Viva Vôlei, Escolinha de Futebol e outros 
programas públicos de incentivo ao esporte de participação.
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Em Brasília, a prefeita Marília Campos recebeu da presidenta Dilma 
o Prêmio ODM Brasil, pelo projeto "Entre Gêneros: nova educação 
para as relações de gênero". A prefeita foi acompanhada pela 
coordenadora de Políticas para Mulheres, Juliana Diniz e por Girlene 
Reis, coordenadora de Modernização e Gestão da Informação

 9Prêmio Personalidades do Livro 2012 – Oferecido pela Câmara Mineira do Livro ao 
Programa "Além das Letras - Por uma Contagem Leitora";

 9Selo Mérito 2012 - Oferecido pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de 
Habitação (ABC) e pelo Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano (FNSHDU), ao Projeto de Regularização Fundiária Plena de Nova Contagem;

 9Prêmios ODM Brasil 2010 e 2011 – Oferecido pela Presidência da Republica aos projetos 
"Juventude Fazendo Gênero" e  “Entre Gêneros”, respectivamente;

 9Selos Cidade Cidadã 2009 e 2010 - Oferecido pela Comissão de Desenvolvimento 
Urbano da Câmara dos Deputados aos programas “Sem Limite” e “Intervenções nas 
Áreas de Risco do Município de Contagem”, respectivamente;

 9Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor 2009-2010 – Oferecido pelo Sebrae-MG ao 
Programa PRÓ-ISO;

 9Diploma de Honra ao Mérito 2010 – Oferecido pelo Tribunal Regional do Trabalho-3ª Região 
pela quitação antecipada de todas as dívidas trabalhistas existentes com ex-servidores.

Uma cidade cada 
vez mais respeitada

Hoje, Contagem 
é respeitada e 

admirada no Estado 
e no país. Alguns 

prêmios colecionados 
ao longo dos últimos 

anos, mostram 
como a cidade vem 

se tornando uma 
referência para 

outros gestores e 
especialistas em 

políticas públicas.


