
Vale a pena sair de casa à noite e passear pela cidade neste 
final de ano. Em cada região, pelo menos uma praça rece-
beu iluminação decorativa com temas natalinos e o efeito é 
mágico. Mas Natal de verdade tem que ter boas novas. Por 
isso, Papai Noel chegou a Contagem cheio de novidades para 
2011, quando faremos 100 anos de emancipação política. 
Os destaques são na Saúde, com importantes mudanças na 
atenção básica e na Educação, com mais centros de educa-
ção infantil. Estas e outras notícias você confere aqui, no jor-
nal Prefeitura Faz, que deseja a todos um feliz Natal e um 
próspero Ano Novo.

Contagem celebra o Natal 
com alegria e esperança

INFORMATIVO DA PREFEITURA DE CONTAGEM
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PREFEITURA FAZ

FELIZ NataL

PÁGINA 16

Mais escolas para crianças
de 0 a 5 anos

PÁGINA 12

atenção básica à Saúde
ganha novas unidades

População participa da inauguração 
das luzes na Praça da Glória
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Natal de luz

Iluminação e símbolos natalinos enfeitam praças e avenidas

Natal chega com muita luz e 
esperança em Contagem

A decoração natalina foi inaugurada com a chegada do Papai Noel, 
na Praça da Glória, Bairro Eldorado, numa grande festa popular, com 
direito a cantata natalina, orquestra e show pirotécnico

Montada na Praça do Iria Diniz, no Bairro Eldorado, a Casa do Papai Noel 
ficará aberta ao público entre os dias 4 e 22 de dezembro, das 13h às 21h, 
para visitação e fotos com o bom velhinho

Para a maioria dos povos o Natal repre-
senta a renovação das esperanças em um 
novo tempo, pleno de justiça e prosperida-
de. Em Contagem, uma cidade predominan-
temente cristã, não poderia ser diferente.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Prefei-
tura se junta a todos os contagenses para 
celebrar essa data especial, compartilhando 
as mesmas esperanças. Afinal, o destino 
reservado ao povo de Contagem não deve 
ser diferente do destino reservado aos seus 
governantes.

Este ano, a Prefeitura caprichou ainda 
mais na iluminação de diversos pontos da 
cidade, e acrescentou novos atrativos. Além 
da iluminação de árvores nas principais 
praças da cidade, foram incluídas fachadas, 
adornos iluminados e confeccionados com 
material reciclado, árvores de natal, portais 
de natal e equipamentos para interação do 
público, como a Casa do Papai Noel.

A iluminação foi inaugurada no dia 27 
de novembro e assim ficará até o dia 6 de 
janeiro de 2011, Dia dos Santos Reis.

A Praça da Glória, no Eldorado, brilha mais 
uma vez como cartão postal da cidade
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A Avenida João César de Oliveira se tornou 
um corredor de beleza e paz

Mais de 1 milhão e 400 mil lâmpadas, além de centenas de outros ícones fazem Contagem brilhar neste 
Natal. Uma árvore de Natal gigante foi instalada na Praça da Glória e um presépio na Praça Tiradentes (Re-
gional Sede). Um enorme trecho da Avenida João César de Oliveira foi iluminado, formando um corredor 
de beleza e paz. 

Na Praça Tiradentes, na região da Sede, 

foi instalado um Presépio de Natal

Com a iluminação de Natal a Igreja Matriz 
de São Gonçalo pode ser vista à distância

Natal de luz

"Tenho 95 anos, e moro no Eldorado há 54. 
Vou te falar uma coisa: confesso que nunca vi 
a Praça da Glória tão bonita como neste ano. 
Acho que a nossa cidade tem o Natal mais bo-
nito da região metropolitana. Contagem está 
toda enfeitada, parece um céu."

José Moura Costa (Seu Tota), aposentado e 
morador do Eldorado

"O bom gosto da decoração de Natal em 
Contagem está  fazendo a luz dos olhos das 
pessoas brilhar mais. Os milhares de visitan-
tes as nossas ruas, praças e avenidas confir-
mam a total aprovação da comunidade." 

Edilton Pires Bispo, Presidente da CDL-
Contagem

Depoimentos
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Praça Paulo Pinheiro Chagas no Eldorado

Natal de luz

Praça do Rosário na região Sede

Praça Coreto em Nova Contagem

Praça Carlos Luz na região do Riacho

Praça Estrela Dalva na região do 
Nacional

"Estou muito satisfeito. Todos nós estamos sen-
tindo que o Riacho ficou mais alegre, é bonito 
ver as famílias passeando à noite e se divertin-
do aqui na Praça Carlos Luz. A minha clientela 
ficou encantada. Espero que no próximo ano a 
Prefeitura continue enfeitando a praça."

João Fernandes da Silva, comerciante, Bair-
ro Riacho

Depoimento
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Natal de luz

Praca Cel. Joaquim Antônio da Rocha na região Ressaca

Centro Cultural na região Sede

"A iluminação de Natal ficou muito boa. 
Quem ganhou mais foram os comerciantes 
que trabalham à noite aqui na praça do bairro 
Estrela Dalva. As pessoas ficam mais animadas 
a sair de casa para contemplar as luzes, por-
tanto, elas certamente vão consumir mais."

Enilson Geraldo Conrado, comerciante, 
Bairro Estrela Dalva

Depoimento

"Certamente a decoração de Natal é um gran-
de atrativo para as pessoas saírem de casa. É 
muito bacana ver as famílias frequentando a 
praça. E isto aquece o comércio, aumentando 
ainda mais as vendas. Peço aos moradores 
que ajudem na conservação da decoração."

Solange Maria Costa Paula, comerciante, 
Bairro Petrolândia

Praça Irmã Maria Paula, 

região Petrolândia

Avenida Alvarenga Peixoto na 

região Industrial
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Trânsito - Avenida Tereza Cristina

Interrompida há mais de 10 anos, na altura da rua Presiden-
te Castelo Branco, em Contagem, a Avenida Tereza Cristina será 
complementada.

Ela será ligada a avenida David Sarnoff, passando por cima 
da Avenida Tito Fulgêncio, por meio de um viaduto. A avenida 
também passará por baixo da linha da Ferrovia Centro-Atlân-
tica, onde será construída uma trincheira-viaduto. Além disso, 
uma das três pontes, que ligarão as duas pistas, já está com o 
piso instalado.

A obra é uma das grandes metas do chamado Projeto de 
Requalificação Urbana e Ambiental do Ribeirão Arrudas - PAC 
Arrudas, cujo principal objetivo é liquidar com as inundações 
no período das chuvas e dar segurança a quem mora na área.

A conclusão da avenida vai representar uma importante me-
lhoria para o trânsito local, pois vai desafogar a Avenida Tito 
Fulgêncio (que deixará de ser a única opção para o trânsito 
pesado nos sentidos Barreiro/Centro de Belo Horizonte), e será 
um forte fator de progresso local.

Prosseguem as obras de 
conclusão da Av. Tereza Cristina

Avenida vai melhorar o trânsito da região Industrial até o Barreiro

Para a realização das obras do Projeto de Requalificação do Arrudas, cerca de 1.400 
imóveis terão que ser demolidos. Desse total, 70% já foram derrubados. Parte dos 
moradores receberam apartamentos novos no Residencial Parque Arrudas. E alguns 
preferiram morar em outros lugares.

A Avenida Tereza Cristina será prolongada 
passando por cima da Avenida Tito Fulgêncio e 
por baixo da linha da Ferrovia Centro-Atlântica
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Investimentos 2011/2012

Saneamento, urbanização de vilas e pavimentação são priorizados

Prefeitura consegue mais 
investimentos para Contagem

O Ministério das Cidades divulgou, em novembro, a seleção de pro-
jetos a serem inclusos no chamado PAC 2 (segunda etapa do Programa 
de Aceleração do Crescimento, do Governo Federal). Foram aprovadas 
propostas para 1.258 obras e projetos em todo o Brasil, que somam R$ 
11,8 bilhões de recursos em repasses da União e R$ 5,46 bilhões de fi-
nanciamento com recursos do FGTS e FAT, totalizando R$ 17,25 bilhões.

A Prefeitura de Contagem apresentou oito projetos, todos aprova-
dos. Os recursos obtidos totalizam R$ 121,5 milhões, sendo R$107,5 

milhões em financiamentos e cerca de R$ 14 milhões em repasses dire-
tos da União.

Com a aprovação dos recursos, começam as tramitações para a con-
tratação dos financiamentos, que precisa de autorização da Câmara dos 
Vereadores, e para a liberação dos repasses. Os recursos serão destina-
dos, principalmente, às obras de urbanização de vilas, saneamento bási-
co e ações em áreas de risco. Veja abaixo e na próxima página o que foi 
aprovado.

áreas a serem beneficiadas

Pavimentação 
de vias

Financiamento de 
R$ 25,5 milhões para 
ampliação do programa 
de pavimentação de vias 
na cidade.

UrbaniZação
Recursos no total de R$ 1,8 
milhões do Orçamento Geral 
da União para a Urbanização 
da Vila Paris. Essa vila está 
localizada na região do Água 
Branca e, há anos, a popula-
ção aguarda por melhorias. 
Algumas reivindicações fo-
ram, inclusive, aprovadas pe-
lo Orçamento Participativo.

Rua VL 22 no bairro Darcy Ribeiro

Vila Paris, na região do Água Branca
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Obras estruturantes são 
reforçadas com o PAC 2

Entre os recursos destinados a Contagem no PAC 2, cerca de 88 
milhões são para obras de saneamento e em áreas de risco na cida-
de. A maior parte virá na forma de financiamentos com recursos do 

Copasa terá financiamento para expandir rede de esgoto na cidade

Investimentos 2011/2012

recUrsos Para saneamento 
do córrego ferrUgem
Foram assegurados R$ 5,7 milhões para ampliar as obras de 
drenagem, tratamento de fundo de vale e esgotamento sa-
nitário na bacia do Córrego Ferrugem. No projeto também 
está prevista a pavimentação das avenidas dos Austríacos e 
Vila Rica.

amPliação das redes de esgotos
A Copasa recebeu uma linha de crédito de 82 milhões para 
implantação de redes coletoras de esgoto, interceptores e 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e do Fundo de Am-
paro ao Trabalhador – FAT, para que a Copasa realize obras de sanea-
mento básico nos bairros pertencentes à Bacia da Pampulha.

Na foto, obra de contenção de risco em 
andamento na vila Barroquinha, região da Sede

Mais de R$ 100 milhões serão investidos em obras nas 
regiões Ressaca e Nacional. Na foto, obra de fundo de 
vale na avenida Nacional 

áreas a serem beneficiadas
ligações domiciliares e execução de obras vinculadas à segu-
rança do empreendimento (drenagem e pavimentação) em 
bairros da cidade pertencentes à Bacia da Pampulha.

áreas de risco
• R$ 320 mil para a revisão do Plano Municipal de Redução 

de Riscos em áreas de encostas;
• R$ 380 mil para a elaboração de projetos para estabiliza-

ção de encostas;
• R$ 210 mil para a laboração de estudos e projetos para ur-

banização da Vila Barraginha;



Transporte Coletivo

Novas linhas atendem Vale das Amendoeiras, Nacional e Darcy Ribeiro

Prefeitura cria mais três 
linhas no transporte coletivo

A Prefeitura criou três novas 
linhas de ônibus para melhorar 
o atendimento aos bairros Na-
cional e Vale das Amendoeiras, 
na região Nacional, e ao Bairro 
Darcy Ribeiro, em Vargem das 
Flores. Na região Nacional, 

foram criadas as linhas 101C 
(Nacional-Centro de Contagem) 
e a linha 101D (Vale das Amen-
doeiras-Cidade Industrial). No 
Darcy Ribeiro a linha criada é 
a 302E, que já está em opera-
ção. Também foram realizadas 

mudanças no itinerário da linha 
101A que faz o trecho Nacio-
nal-Cidade Industrial.

O objetivo é reduzir o tempo 
de viagem e facilitar o acesso à 
região da Sede de Contagem e 
a importantes centros comer-

ciais, como a Ceasa e a Cidade 
Industrial.

Os itinerários e quadros de 
horários das linhas você pode 
conferir em: 
www.contagem.mg.gov.br

Linha 101C (Nacional-Centro de Contagem)
Essa linha é um desdobramento da antiga 101A (Nacional – 
Cidade Industrial/Eldorado), cujo itinerário foi alterado. Agora, 
o percurso até o Centro de Contagem será feito pela 101C. A 
modificação não afetará o quadro de horários de viagens da 
Linha 101A, que permanecerá o mesmo.

Linha 101D (Vale das Amendoeiras/Cidade Industrial)
Essa linha atenderá, principalmente, os usuários dos bairros 
Chácaras  Novo Horizonte, Vale das Amendoeiras, Cabral, 
Wilson Tavares, Cândida Ferreira e entorno, passando por im-
portantes pontos comerciais da cidade, como Ceasa, Cidade 
Industrial e Praça da Cemig.

nacional

Linha 302E (Darcy Ribeiro-Cidade Industrial)
Essa linha foi criada para atender a crescente demanda exis-
tente entre o Bairro Darcy Ribeiro e a Cidade Industrial. Antes, 
os moradores esperavam pelos ônibus vindos do Retiro, que já 
chegavam cheios aos pontos de ônibus. A criação da linha me-
lhora a qualidade do atendimento à população daquela região 
e diminui o tempo de viagem e de espera por ônibus.

darcy ribeiro (vargem das flores) 
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Segurança

Medida busca reduzir os riscos à população e à rede elétrica

Árvores condenadas são 
substituídas por novas espécies

Em novembro, a Prefeitura 
começou a remoção preventiva 
de diversas árvores chamadas 
Ligustres na Av. José Faria da 
Rocha. As árvores estão em 
estado avançado de decompo-
sição, com troncos necrosados, 
e representam um risco para a 
população e para a rede elétri-
ca, principalmente no período 
de chuvas e ventos fortes.

As Ligustres podem ser en-
contradas em toda a cidade. 
São árvores de porte médio 
(chegam no máximo a 15 me-
tros de altura), produzem flores 
brancas ou amarelas na prima-
vera e um fruto pequeno, de 
cor azulada.

O problema não ocorre ape-
nas na Avenida José Faria da 
Rocha, nem se restringe às Li-
gustres. A Prefeitura, e também 
a CEMIG, têm identificado mui-
tos casos de risco que exigem 
a supressão de árvores seja em 
virtude da idade, desequilíbrio 
da copa ou infestação por pra-
gas. O diagnóstico desses casos 
é feito por biólogos capacita-
dos.

As árvores cortadas serão 
substituídas por espécies ade-
quadas ao meio urbano para 
evitar esse tipo de problema. O 
morador que quiser denunciar 
alguma árvore que represente 
risco ou obter outras informa-
ções sobre esse assunto pode 
ligar para 3911-7960.

A foto mostra um ligustre, árvore de origem européia que 
foi disseminada por todo o Brasil. No detalhe, o tronco 
doente de uma delas, na Avenida José Faria da Rocha. 
Nesse caso, a solução é a poda radical

Um levantamento realizado pela CEMIG indica que, do total de acidentes 
com a rede elétrica em 2009, 6,4% ocorreram durante a poda de árvores. 
Poda de árvores só deve ser feita por pessoas autorizadas. Qualquer dúvida, 
ou em caso de acidentes, fale com a Conparq pelo telefone 3911-7960 ou 
no 116 da Cemig.
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Saúde

Novo modelo melhora atendimento e condições de trabalho

Prefeitura amplia e melhora 
a Atenção Básica à Saúde

Até março do próximo 
ano, a Prefeitura de Conta-
gem vai entregar à popu-
lação seis Unidades Básicas 
de Saúde – UBS, que vão 
melhorar ainda mais o aten-

dimento na cidade.
As novas unidades se-

guem o modelo implantado 
pelo município, em atenção 
às normas do Ministério 
da Saúde, que assegura o 

fornecimento de todos os 
serviços de atenção básica à 
saúde no mesmo local. Isso 
significa que o usuário terá 
acesso a mais serviços na 
sua região de moradia.

No total, foram investidos 
cerca de R$ 2 milhões nes-
sas obras. Quando entrarem 
em funcionamento, mais de 
70 mil pessoas serão benefi-
ciadas.

confira as Unidades qUe serão inaUgUradas

Ubs saPUcaias
Os moradores dos bairros Sapucaias I, II e III, na 

região do Petrolândia, ganharão uma nova unidade 
básica de saúde com três equipes médicas, atendimen-
to odontológico, entre outros serviços. Na construção 
dessa unidade foram investimentos R$ 1 milhão. A uni-
dade atenderá cerca de nove mil pessoas.

Ubs camPo alto
Essa unidade também fica na região Petrolândia. O pré-

dio atual foi reformado e passa contar com duas equipes 
médicas, além dos serviços de odontologia, curativos, vaci-
nas e esterilização. A reforma beneficia uma população esti-
mada em 4 mil pessoas. O investimento é de R$ 280 mil.

“Já fui visitar a nova unidade, o espaço 
ampliou bastante e teremos acesso a mais 
serviços. Eu e toda minha família somos 
bem atendidos pelos médicos, enfermeiros 
e todos os funcionários da Unidade Campo 
Alto. Com a inauguração, vai ficar ainda 
melhor”.

Fernando Ribeiro da Silva, oficial de piso 
plano, morador há 14 anos do Campo Alto

“A nova unidade veio no momento certo, 
já que a população do bairro Sapucaias au-
mentou. Acompanho a obra deste o início e 
o espaço é fantástico, vai melhorar o aten-
dimento para todos nós”.  

Rejane Rocha dos Santos Nascimento, 
moradora do bairro Sapucaias há 10 anos, 
membro do Conselho Local de Saúde
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Saúde

melhores instalações Para 
a Unidade Xv (eldorado)

O Eldorado vinha sofrendo com o pequeno número de 
unidades de saúde existentes na região. Para resolver essa 
situação, o primeiro passo foi a abertura de uma UBS no 
bairro Santa Cruz, em julho. Agora é a vez da Unidade XV. 
Ela será transferida para um local mais adequado, além de 
ganhar mobiliário e equipamentos novos. A Prefeitura inves-
tiu cerca de R$ 116 mil na mudança que vai beneficiar mais 
de 28 mil pessoas.

Ubs vila diniZ
A Unidade Básica de Saúde Vila Diniz (também conheci-

da como Vila São Nicodemos) foi adequada ao novo modelo 
adotado no município. As instalações foram reformadas e am-
pliadas, a unidade funcionará com duas equipes de Saúde da 
Família, além de atendimento odontológico e sala de vacina. 
Cerca de 5 mil pessoas serão beneficiadas. O investimento foi 
de mais de R$ 253 mil. Esta ação atendeu a decisão da popula-
ção no Orçamento participativo.

Ubs estrela dalva
No Orçamento Participativo de 2007, a população do bairro 

Estrela Dalva, na região Nacional, decidiu pela melhoria do Pos-
to de Saúde que atendia a comunidade. A Prefeitura reformou 
e ampliou o posto, transformando-o numa moderna Unidade 
Básica de Saúde. Essa unidade vai abrigar as três equipes do 
Programa Saúde da Família que atendem aos bairros Estrela 
Dalva, Confisco I e Pampulha. O investimento é superior a R$ 
242 mil apenas em construção. A população beneficiada chega 
a 14 mil pessoas.

“A minha família é toda usuária do SUS. 
Com a inauguração da obra, teremos aces-
so a mais serviços, o que vai ser bom para 
toda a comunidade”. 

Maria do Socorro Conrado, voluntária na 
associação de bairro, moradora do Estrela 
Dalva há 15 anos

“A obra era uma reivindicação antiga da 
comunidade da Vila Diniz. Antes tínhamos 
que esperar as consultas ao ar livre, agora 
teremos uma sala de espera, mais consultó-
rios e uma estrutura melhor para o atendi-
mento. A obra é uma conquista”. 

José Geraldo Alves, comerciante, morador 
da Vila Diniz há 32 anos

“As novas instalações da Unidade 15 são 
o resultado de investimentos na Atenção 
Primária à Saúde. Com a mudança, os usu-
ários e trabalhadores terão um ambiente 
acolhedor e humanizado”. 

Mara Lúcia Vieira, gerente da unidade 15 há 
um ano

Ubs Perobas
A Unidade Básica de Saúde do Bairro Perobas, na 

região Sede, também será transferida para um espaço 
maior. A unidade terá sala de acolhimento, consultórios 
médicos e ginecológicos, sala de vacina e vai receber no-
vo mobiliário. A medida beneficia mais de 4 mil morado-
res do bairro, com um investimento de R$ 80 mil.

Fachada em obras da UBS Frigo Diniz

Rua 12, nº 43, Bairro Perobas.
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Obras em andamento no Vale das Amendoeiras, Praia e Maria da Conceição

Novo modelo de Atenção 
Básica chegará a outros bairros

Saúde

Além das unidades 
que serão entregues até 
março do próximo ano, a 
Prefeitura vai implantar o 
novo modelo de Atenção 
Básica em outras regiões 
da cidade. Essas obras 
estão em diferentes fases 
dos trabalhos.

Na região Nacional, 
está em construção uma 
UBS no bairro Vale das 
Amendoeiras. Na região 
da Sede, uma nova uni-
dade atenderá aos bair-
ros Granja Ouro Branco, 
Granja Vista Alegre e Vila 
Barroquinha. Também na 
Sede teremos mais uma 
unidade no bairro Maria 
da Conceição. Finalmen-
te, a unidade do Riacho 
será transferida para me-
lhores instalações.

Construção da UBS Praia

Construção da UBS Vale das Amendoeiras

“A Prefeitura atendeu plenamente nossa rei-
vindicação. A nova unidade com certeza vai 
melhorar o atendimento para toda a popu-
lação. Sou usuária do SUS e posso dizer que 
o serviço de saúde em Contagem melhorou 
de verdade, nunca se viu tanto investimen-
to na cidade como agora”. 

Jane Mary Soares, moradora do bairro Praia 
há 22 anos e presidente da Associação de 
Moradores
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A ajuda da população é fundamental para eliminar focos do mosquito

Eficiência de Contagem é reconhecida

Prefeitura promove ações de 
combate à dengue

Saúde

A  equipe de Zoonoses da 
Secretaria Municipal de Saúde 
da Prefeitura de Contagem foi 
indicada pela Fundação Na-
cional de Saúde (Funasa) para 
acompanhar e supervisionar o 
treinamento de um verdadeiro 
exército de combate ao mos-
quito em Minas Gerais. Foram 
treinados 100 técnicos e milita-
res do Exército Brasileiro para 
atuar em municípios mineiros 
em situação crítica no controle 
do Aedes aegypti. Isso é uma 
prova de que, em Contagem, o 
combate à dengue é levado a 
sério, e já faz escola. Parabéns 
à equipe da Zoonoses.

Técnicos e militares do exército participaram de treinamento 
supervisionado pelo serviço de Zoonoses de Contagem

- Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira
bem fechada. Não jogue lixo em terrenos baldios;
- Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água como
potes, latas, garrafas vazias, etc;
- Mantenha o saco de lixo bem fechado e fora do alcance
de animais;
- Elimine os pratinhos de vasos de planta;
- Não deixe água de chuva acumulada sobre a laje;
- Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água
de correr pelas calhas;
- Mantenha a caixa d’água sempre fechada e com tampa
adequada;
- Mantenha bem tampados tonéis e barris d’água;
- Lave semanalmente, por dentro, os tanques utilizados
para armazenar água.

CuIdadoS para EvItar a dENguE

O combate à dengue, em Contagem, é realizado o ano todo. Periodicamente, ocorrem o levantamento dos focos do 
mosquito da dengue, mutirões de limpeza, campanhas educativas e presença dos agentes de saúde em todas as regiões da 
cidade, realizando um trabalho específico de combate à dengue e conscientização da população. 

O apoio dos moradores é, entretanto, fundamental. Estamos na época mais propícia à reprodução do mosquito. Cada 
cidadão deve fazer sua parte, principalmente, dentro de casa.
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As inscrições para as novas escolas poderão ser feitas em janeiro

Em 2011, mais 808 crianças de 
0 a 5 anos terão onde estudar

A partir do ano que vem, as mães de 808 crianças de Conta-
gem vão contar com um espaço seguro e de alta qualidade para 
a educação de seus filhos pequenos. São os Centros Municipais 
de Educação Infantil – Cemeis, construídos pela Prefeitura para 
acolher crianças de 0 a 5 anos. Mais quatro deles serão inaugu-
rados nos bairros Laguna e Oitis, ambos na região Ressaca, no 
Estrela Dalva na Região Nacional, e no bairro Sapucaias, na re-
gião Petrolândia.

A educação infantil sempre foi uma das grandes carências da educação 
em Contagem. Desde 2005, a Prefeitura tem feito um enorme investimento 
nessa área. Já construiu e entregou à comunidade cinco Centros Municipais 
de Educação Infantil - Cemeis e, incluídos os que estão em construção, abriu 
cerca de 1.800 vagas para crianças de 0 a 5 anos, com investimentos na or-
dem de R$ 7 milhões.

Educação Infantil

Nos Cemeis, as crianças contam com excelentes profissionais, 
além de berçário, refeitório, sala multiusos, pátio com brinquedos e 
toda a infraestrutura necessária para uma permanência confortável 
e educativa, inclusive, com acessibilidade às pessoas portadoras de 
deficiência.

As inscrições estarão abertas entre os dias 10 e 14 de janeiro. 
As mães interessadas devem procurar a escola mais próxima de 
sua residência.

Centro Municipal de Educação Infatil Laguna, na região Ressaca

Centro Municipal de Educação Infantil Oitis, na Região Ressaca

Centro Municipal de Educação Infantil Estrela Dalva, 
na região Nacional

Centro Municipal de Educação Infantil 
Sapucaias, na região Petrolândia
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Urbanização

Melhorias evitam alagamentos e preservam moradias

Prefeitura recupera vias 
públicas na região Ressaca

A Prefeitura vem realizando 
um forte trabalho de recu-
peração de vias públicas em 
toda a cidade. Essas interven-
ções evitam o empoçamento 
de água e as inundações, aju-
dam o trânsito e preservam 
os imóveis dos moradores e 
comerciantes.

É o caso das intervenções 

Rua 24 no Morada Nova, já recapeada Trabalhadores realizam obra de 
drenagem na Rua 14 - bairro Milanês

realizadas na região Ressaca, 
e que beneficiam os morado-
res dos bairros Milanês e Mo-
rada Nova.

No bairro Milanês, a rua 
14 vivia um grave problema 
com inundações. Devido à 
ausência de drenos, durante 
as chuvas a água ficava acu-
mulada na parte baixa da via 

e invadia as casas. A Prefei-
tura resolveu esse problema, 
com a construção da rede de 
drenagem e instalação das 
bocas de lobo. O pavimento 
foi recuperado, assim como 
o canteiro central. Os pro-
blemas de empoçamento de 
água acabaram.

No Morada Nova, o proble-

ma era a rua 24. A região é ri-
ca em nascentes. Mas, faltava 
uma dreno que conduzisse a 
água das minas até o córrego 
da Avenida 2. Esse problema 
também está resolvido.  O 
dreno foi construído e a via 
recuperada, inclusive com a 
colocação de sarjetas, meio-
fio e passeio.

“Em vista do que era antes, ficou ótimo, prin-
cipalmente pela água que ficava parada aqui 
no cruzamento com a Rua 16. Nesta primeira 
chuva já vimos que a drenagem funcionou 
perfeitamente bem."

Débora Alves Ferreira de Castro, 32 anos, 
comerciária e moradora da Rua 24 no Mora-
da Nova

“Graças a Deus, finalmente alguém resolveu 
nosso problema. Aqui em frente de casa era 
só chover que alagava tudo, e enchia nossas 
casas de lama. Até aguapé dava aqui. Agora, 
podemos viver mais tranquilo”.

Enos de Souza e Silva, 66 anos, aposentado 
e morador da Rua 14 no bairro Milanês

Depoimentos
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Urbanização

Obra da Prefeitura acaba com inundações e facilita o trânsito

Urbanização melhora a vida 
na região do Petrolândia

A Prefeitura está realizan-
do, com recursos próprios, 
uma importante obra de 
urbanização na região do 
Petrolândia. A rua Olhos 
D'Agua, no bairro Chácaras 
Contagem, era motivo de 
transtornos para os morado-
res. Essa rua é passagem para 
ônibus, e não possuia redes 

de drenagem nem de esgoto. 
Na época das chuvas, a rua 
alagava, com empoçamento 
da água que invadia as resi-
dências e paralisava o trânsi-
to. Os bairros Lúcio de Abreu, 
Tropical, Vila Belém e Santa 
Helena também ficavam pre-
judicados com essa situação.

A Prefeitura está fazen-

do o trabalho de instalação 
da rede de drenagem, e a 
Copasa já colocou a rede 
de esgoto nos bairros Vila 
Belém, Chácaras Contagem 
e parte do Tropical. As obras 
complementares incluem a 
colocação das sargetas, meio 
fio e recuperação da pavi-
mentação. O investimento é 

de R$ 107 mil. Essa obra vai 
melhorar o escoamento da 
água das chuvas e aumentar 
a proteção e durabilidade do 
asfalto.

Com obras assim, a Pre-
feitura enfrenta o desafio de 
trazer o progresso a todas as 
regiões da cidade.

Contagem está ligada a quatro bacias hidrográficas, cujos afluentes for-
mam o patrimônio aqüífero da cidade: a Bacia Vargem das Flores, que cobre 
55,4% do território; a Bacia da Pampulha (26,9 %); a Bacia do Arrudas (14,3 
%) e a Bacia do Imbiruçu (3,4 %). Contagem faz parte da bacia do Rio São 
Francisco por dois dos seus afluentes: Rio Paraopeba e Rio das velhas.

Trecho da rua Olhos D'Agua, na região do Petrolândia, 
já com asfalto e em obras complementares
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Participação Popular

Intervenção embeleza a via e cria novo espaço de lazer para os moradores

Prefeitura recupera canteiro 
da Avenida João Gomes

Rua escolhida pela comunidade 
é revitalizada

A Avenida João Gomes 
Cardoso é uma das prin-
cipais vias de acesso à re-
gião Ressaca. Há tempos, 
a população vinha revin-
dicando melhorias na ave-
nida, principalmente no 
canteiro central, utilizado 
para caminhadas. As obras 
estão em andamento e 
devem ser concluídas em 
breve. A revitalização do 
canteiro da Avenida é fru-
to de uma parceria entre 
a Prefeitura e o Sindicado 
das Empresas de Transpor-
te Coletivo  - Sintran.

Rua Caio Martins no bairro Novo Progresso

Trecho da Avenida João Gomes Cardoso já com 
a pista de caminhada revitalizada

“Nossa felicidade é muito grande, Moro 
nesta rua há 17 anos e nunca ninguém tinha 
olhado para nós. Aqui não era nada e hoje 
podemos falar que moramos em uma rua”. 

Amélia Rabelo Leite, 78 anos, aposentada e 
moradora da Rua Caio Martins

“Moro aqui há 13 anos e não tem nem como 
comparar o que era antes com o que é hoje. 
Estou muito satisfeita, porque representou 
uma vida nova para todos nós moradores”.

Idelgenia Marinha de Oliveira Saraiva, 46 
anos, comerciante e moradora da Rua Caio 
Martins

Depoimentos

No Orçamento Participativo de 2007, a comunidade do bair-
ro Novo Progresso, na região Ressaca, se mobilizou e conseguiu 
aprovar melhorias para a Rua Caio Martins. Trata-se de uma im-
portante via do bairro, em área residencial bastante povoada. 

Fruto desse movimento dos moradores, a  rua Caio Martins 
recebeu rede de drenagem pluvial, pavimentação em poliédrico 
e receberá, ainda, meios fios, passeios e muros de contenção. O 
investimento realizado pela Prefeitura é de R$ 211,5 mil.

Em Contagem é assim. A população participa das decisões e 
vê o resultado de suas decisões.

antes

agora
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Prestação de Contas

Mais notícias sobre a prefeitura pelo endereço eletrônico

www.contagem.mg.gov.br

Contas de 2009 da Prefeitura 
aprovadas pelo Tribunal

Prefeitura cumpre a lei e administra com transparência
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) 

emitiu parecer favorável às contas públicas da Prefeitura de Con-
tagem, relativas ao exercício de 2009. Essa é a quinta vez consecu-
tiva que o TCE aprova a prestação de Contas da Prefeitura, desde 
2005.

Foram examinados pelo Tribunal componentes da receita e 
despesa orçamentária do município; arrecadação de impostos; 
transferências do Estado e da União; investimentos; resultados da 
execução orçamentária, financeira e patrimonial de 2009. Também 
foram analisadas as demonstrações das vinculações constitucio-
nais: despesas com pessoal, educação e saúde.

O parecer da conselheira relatora do TCE, Adriene Andrade, não 
deixa margem de dúvida: 

Demonstrativos da Saúde e 
Educação - Prefeitura investe 

mais do que a lei manda
O relatório enviado pela Prefeitura ao Tribunal de 

Contas, e aprovado por aquele órgão, mostra que o 
município investe em Saúde e Educação mais do que o 
exigido por lei. Na educação, o valor legal que deveria ser 
apresentado ao órgão, tendo como base a arrecadação 
do município, era de cerca de 115 milhões. Contudo, o 
município aplicou cerca de 117 milhões. Já na Saúde, os 
investimentos foram ainda maiores. O município aplicou 
quase o dobro do exigido por lei, 28,66 % dos recursos.

“O julgamento do Tribunal permite à ci-
dade verificar se a gestão dos recursos foi 
feita de modo correto. A aprovação das 
contas é um indicador de que o município 
cumpriu toda a Legislação Constitucional 
quanto à aplicação dos recursos públicos e 
que, no caso da saúde e da educação, foi 
além do que determina a lei”.

Carlos Frederico Netto, Controlador Geral 
do Município de Contagem

Depoimento

 “os autos da prestação de contas 
apresentados pela prefeita Marília Cam-
pos à Corte do Tribunal, e submetidos, 
nos termos regimentais, à diretoria téc-
nica, não apontaram irregularidades”.


