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Obras de 
saneamentO
Em parceria com o governo do 
Estado, através da Copasa e com 
o governo federal, a Prefeitura 
implementa o maior programa 
de saneamento de córregos e de 
urbanização da história da cidade.

Prefeitura investe na 
melhoria do trânsito
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Nos últimos anos, em função do crescimento da 
economia e da renda da população, a frota de ve-
ículos em circulação na cidade aumentou muito. 
Com isso vieram os problemas de congestiona-
mentos e insegurança no trânsito. Para enfrentar 
essa situação, a Prefeitura está fazendo um grande 

Contagem faz 100 anos

espaços públicos

Confira a programação para agosto e participe.

Conselhos comunitários: descubra como eles 
podem melhorar a cidade.
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Obra na Avenida das Américas na Região Ressaca
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investimento nas ruas e avenidas da cidade, além 
de abrir novas vias e outras medidas para melhorar, 
disciplinar, dar mais fluidez ao trânsito de pesso-
as e mercadorias, e facilitar o acesso aos serviços. 
Um trânsito melhor torna a cidade mais tranquila e 
mais segura.



 2 PrestaçãO de COntas

Arrecadação da Prefeitura atingiu R$ 533 milhões

receitas têm bom 
desempenho no 1º semestre

A arrecadação da Prefeitura 
de Contagem teve um bom de-
sempenho no primeiro semestre 
de 2011, quando atingiu R$ 533 
milhões.

O balanço do 1º semestre mos-
tra que as receitas próprias da Pre-
feitura (ISSQN, IPTU das empresas 
e lotes vagos, ITBI, IRRf, e outras 
vinculadas para fins específicos) 
atingiram R$ 155,216 milhões. As 
receitas de transferências (ICMS, 
IPVA, fPM e outras), represen-
taram a maior parte da arreca-
dação com R$ 298,265 milhões. 
finalmente, as receitas de capital 
foram de R$ 79,565 milhões.

a arreCadaçãO da PreFeitura 
1º semestre de 2011

tiPO de reCeita ValOr arreCadadO 
em milHÕes

reCeitas PróPrias
ISSQN R$ 41,803
IPTU (empresas e lotes vagos) R$ 30,637
ITBI R$ 14,545
Taxas R$ 12,336
IRRF R$ 11,018
Multas e juros de tributos R$ 4,867
Dívida Ativa R$ 4,855
Serviços administrativos R$ 2,956
Remuneração de depósitos R$ 2,754
Receitas vinculadas R$ 29,445

reCeitas de transFerênCias
ICMS R$ 148,077
IPVA R$ 45,901
FPM R$ 27,428
Outras receitas não 
vinculadas R$ 4.616

Receitas vinculadas R$ 53,145
COmPOsiçãO dO Fundeb

Dedução do FUNDEB R$ -45,155
Transferências do FUNDEB R$ 64,253
FUNDEB líquido R$ 19,098
total da receita Corrente 
líquida r$ 453,481

reCeitas de CaPital 
Transferências de capital R$ 37,134
Outras receitas de capital R$ 42,019
total da receita da Prefeitura r$ 533,046

Notas:
Receitas próprias: são as arrecadadas diretamente pela Prefeitura, tais como as taxas;
Receitas de transferências constitucionais: são os recursos que a Prefeitura recebe dos 
governos Federal e Estadual;
Receitas de capital: são, principalmente, recursos recebidos pela Prefeitura para investimentos 
na cidade.

Em comparação com o pri-
meiro semestre de 2010, a 
receita da Prefeitura teve um 
expressivo avanço. A chamada 
receita corrente líquida (todas as 
receitas menos aquelas de Ca-
pital) avançou 17% no primeiro 
semestre deste ano.

O segundo semestre exigirá 
da Administração Municipal uma 
postura cautelosa. Algumas recei-
tas podem não repetir este ano 
o bom desempenho que tiveram 
ano passado. Assim, o plano de 
trabalho da Prefeitura já prevê 
um menor crescimento da receita 
neste segundo semestre.

99Com o bom desempenho das receitas tem sido 
possível à Prefeitura honrar os seus compro-
missos;

99O pagamento de fornecedores e dos juros e 
encargos da dívida municipal estão em dia;

99A Prefeitura garante a reposição das perdas 
salariais e outras conquistas dos servidores;

99Os serviços públicos foram ampliados e me-
lhorados, como no caso dos investimentos na 
saúde com a compra de consultas especializa-
das, exames especializados e cirurgias ortopé-
dicas para atender a grande demanda; 

99As obras em saneamento básico, trânsito, saú-
de, educação, lazer e esporte, moradia estão 
em toda a cidade.

PreFeitura HOnra Os seus 
COmPrOmissOs 
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Prefeitura comprou as consultas para reduzir fila de espera

mutirão para consultas 
em dez especialidades

A Prefeitura continua o muti-
rão para reduzir as filas de espera 
para consultas com médicos 
especialistas. Os trabalhos foram 
iniciados em junho com o muti-
rão para consultas oftalmológicas 
nas regiões Nova Contagem e 

pacote de 50 mil consultas espe-
cializadas compradas pela Pre-
feitura, além de mais de 20 mil 
exames. O objetivo é reduzir as 
filas e acabar com o sofrimento 
de quem está aguardando por 
uma consulta.

Nacional. Agora, nove outras 
especialidades serão contempla-
das. Procure a unidade de saúde 
mais próxima de sua residência e 
informe-se. O agendamento das 
consultas já começou.

O mutirão faz parte de um 

A compra foi feita através do 
Programa Mais Saúde, criado para 
ampliar e melhorar os serviços de 
saúde na cidade. As consultas rea-
lizadas no Iria Diniz e no CCE Res-
saca serão mantidas, fortalecendo 
o atendimento.

99Foram compradas consultas para 10 especialida-
des: angiologia, dermatologia, endocrinologia, 
hematologia, neurologia, oftalmologia, ortopedia, 
otorrinolaringologia, reumatologia e urologia;

99Os mutirões de atendimento ocorrerão ao longo 
dos próximos meses contemplando todas as espe-
cialidades;

99A oferta inicial varia de distrito para distrito. Infor-
me-se sobre as especialidades já disponíveis na 
sua região;

99O Mutirão atenderá somente aos pacientes que 
aguardam na fila de espera;

99Quem não está na fila e precisa do serviço deve in-
formar-se na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais 
próxima da residência;

COmO FunCiOna O mutirãO “Fiquei muito satisfeita com o 
Mutirão de Consultas Oftal-
mológicas porque os profis-
sionais vieram mais perto da 
população. Tenho problema 
de baixa visão e precisava 
muito da consulta para fazer 

novos exames. Agora já 
estou até com o encami-

nhamento do médico 
para retorno. Gostei 
muito do atendimento 
e do mutirão que agi-
lizou a consulta”.

Nelci Barreiro da Silva,
líder comunitária 
do Bairro Nacional



4 mObilidade urbana

Intervenções trazem  tranquilidade a motoristas e pedestres

Prefeitura amplia e organiza 
sistema viário da cidade

A Prefeitura está fazendo um 
grande investimento para melho-
rar o sistema viário de Contagem, 
dar mais fluidez ao trânsito e mais 
tranquilidade ao ir e vir das pes-
soas.

Entre as ações da Prefeitura 
estão a abertura de novas ruas e 
avenidas, a substituição do asfalto 
em vias esburacadas, o asfalta-
mento de ruas de terra, além da 
revitalização da sinalização e ou-

tras medidas que facilitam a vida 
de pedestres e motoristas.

Esses investimentos, além de 
melhorar o trânsito, ajudam na 
maior integração entre os bairros 
da cidade e na mobilidade das pes-
soas e mercadorias. E levam mais 
qualidade de vida às comunidades 
propiciando a chegada de novos 
serviços (como escolas e unidades 
de saúde), redes de esgoto, trata-
mento dos córregos e muito mais.

99Avenida Santa Isabel – Localizada na Vila Jardim 
Eldorado, essa nova avenida liga o centro comercial 
da Av. João César de Oliveira à Av. Francisco Firmo de 
Mattos, na região do Riacho;

99Avenida dos Retirantes – Onde antes existia ape-
nas esgoto a céu aberto, está em construção uma 
nova avenida que liga o bairro Nova Contagem ao 
bairro Retiro, garantindo, ainda, a melhoria das vias 
adjacentes;

99Avenida das Nascentes – Localizada no bairro Par-
que São João, região Eldorado, essa avenida é resulta-
do da canalização do córrego existente no bairro.

99Avenida Tereza Cristina – A construção dessa Ave-
nida foi interrompida há mais de 10 anos e está sendo 
concluída agora. Trata-se de uma via de imensa im-
portância para a região Industrial e para Contagem.

algumas nOVas aVenidas
Criadas Pela PreFeitura

antes

agOra

Avenida das Nascentes no bairro Parque São João

antes



VocêSabia?
Apenas no primeiro semestre deste ano, mais de 9 quilômetros de vias públicas, em diversas regiões da 

cidade, receberam troca de asfalto, nova sinalização horizontal e vertical, novos semáforos, lombofaixas, faixas 
para pedestres e placas de orientação nos cruzamentos, além de 30 novos abrigos nos pontos de embarque e 
desembarque de ônibus.

5mObilidade urbana

A Prefeitura vai continuar, neste semestre, 
o recapeamento asfáltico e a revitalização da 
sinalização de diversas ruas e avenidas em vá-
rias regiões da cidade. Os motoristas precisam 
ficar atentos. O foco principal são cruzamentos 
e intercessões que, devido à sinalização inade-
quada, provocam a retenção do trânsito.

O objetivo é disciplinar e dar mais fluidez 
ao trânsito, melhorar a mobilidade das pesso-
as e mercadorias e facilitar o acesso aos ser-
viços. Um trânsito melhor torna a cidade mais 
tranquila e mais segura.

Intervenções incluem pavimentação e nova sinalização

Obras melhoram o trânsito 
em diversas regiões

99Av. João César de Oliveira - Recapeamento asfáltico 
e sinalização da via e implantação de travessia sema-
forizada de pedestres nas proximidades do viaduto 
beatriz;

99Via Expressa - Revitalização da sinalização, pintura 
dos viadutos e passarelas; e redução da velocidade 
máxima de 70Km para 60Km no trecho do Água bran-
ca até o Viaduto beatriz.

99Região do Carrefour e vias de circulação de acesso 
Novo Riacho – Mudança do ponto de embarque e 
desembarque; implantação de abrigos e alteração do 
sentido de circulação do entorno;

99Rua Rio Comprido entorno da PUC - Nova sinaliza-
ção com mão única no entorno da PUC;

99Av. José Faria da Rocha - Implantação de 23 lom-
bofaixas para pedestres e nova sinalização em toda a 
avenida;

99Avenidas Madri e Londres e Rua Haia, no bairro 
Santa Cruz (região Eldorado) - Recapeamento asfál-
tico e sinalização das vias;

99Rua Jequitibás e bairro JK – Recapeamento asfáltico, 
sinalização em frente a entrada do Metrô, implantação 
de parada seletiva e sinalização com mudança de circu-
lação das Ruas do bairro JK que chegam até o Metrô;

99Av. Cardeal Arco Verde, no bairro Água branca 
(Região Eldorado) - Recapeamento asfáltico e sinali-
zação das vias

99Avenida Santa Maria e Rua Joaíma com Av. Geral-
do Rocha, no bairro Nacional (Região nacional) - 
Recapeamento asfáltico e sinalização das vias;

99Rua do Registro, Rua N.Sra. da Conceição e diver-
sas outras na Região da Sede - Recapeamento asfál-
tico e sinalização das vias

99Avenida das Américas e outras 16 vias adjacentes 
no bairro Kennedy, na Região do Ressaca - Altera-
ção da geometria nas proximidades do viaduto da bR-
040 com Av. das Américas e recapeamento asfáltico e 
melhoria das calçadas em toda Av. das Américas e no 
trecho da VM5 entre o viaduto e o palácio do leilões. Si-
nalização de todo o entorno da Av. das Américas com a 
implantação de nova circulação através de mão única.

POntOs beneFiCiadOs
Trecho da Avenida das Américas já com nova pavimentação



99bAIRRO XANGRILÁ 

99Rua Campina Grande

99Rua Coromandel 

99Rua Carandaí

99Rua Francisco Dias de Menezes

99Rua Antônio Almada 

99Rua Dona Jovita de Menezes

99Rua Bela Vista

99Rua Dr. Tindaro

99Rua Maria Gomes de Araújo

99bAIRRO bOM JESUS

99Rua Maria Aparecida

99bAIRRO VALE dAS AMENdOEIRAS

99Rua 4

99Rua Profª Filomena Jardim

ruas que serãO PaVimentadas

Rua Maria Aparecida no bairro bom Jesus, Região Nacional

Rua Professora Filomena Jardim no bairro Vale das Amendoeiras, Região Nacional

Rua Campina Grande no bairro Xangrilá, Região Nacional

6 PaVimentaçãO

nove ruas no bairro 
Xangrilá serão asfaltadas

Obras valorizam a região e melhoram o trânsito
Nove ruas do Bairro Xangrilá, na Região do 

Nacional, vão receber nova cobertura asfáltica, 
além de meios-fios, sarjetas e construção de 
passeios em frente às casas que ainda não pos-
suem. As obras já foram iniciadas.

O asfaltamento das ruas era aguardado com 
ansiedade pelos moradores que, com a con-
clusão das obras, vão ter um trânsito melhor e 
mais seguro. Além das Ruas no Bairro Xangrilá, 
a Prefeitura vai pavimentar algumas vias tam-
bém nos Bairros Bom Jesus e no Vale das Amen-
doeiras, ambos também na Região Nacional.

A prefeitura estava aguardando a Copasa 
concluir as obras de saneamento em todas es-
sas vias para realizar a pavimentação.



Rua Tye no bairro Icaivera

Rua VL 18 no bairro Darcy Ribeiro

Rua Ati no bairro Icaivera

Rua Pôr-do-Sol no bairro Nova Contagem

Rua VL 14 no bairro Darcy Ribeiro

7PaVimentaçãO

urbanização leva progresso 
ao darcy ribeiro e icaivera

Prefeitura coloca asfalto em 20 ruas dos bairros
A Região de Vargem das flo-

res continua prestigiada com 
muitos investimentos da Pre-
feitura, principalmente na área 
de urbanização e pavimentação 
de vias públicas. Essas obras 
melhoram a qualidade de vida 
na região, trazem desenvolvi-
mento, valorização dos imóveis 
e mais facilidade no acesso a 
serviços.

Entre outras intervenções em 
andamento na região, 12 ruas 
no Bairro Darcy Ribeiro foram 

pavimentadas e estão receben-
do obras de acabamento, como  
passeios e bocas-de-lobo. Já 
no Bairro Icaivera, as obras são 
de pavimentação asfáltica, dre-
nagem pluvial, construção de 
passeios, sarjetas e meios-fios 
em oito ruas.

Com isso, a Prefeitura avan-
ça no programa de urbanização 
de Vargem das flores, promo-
vendo o progresso da região. O 
custo dessas obras foram orça-
dos em quase R$ 3 milhões.



 8 eduCaçãO inFantil

Novo Cemei Campo Alto é a antiga Creche Geralda Martucheli que foi incorporada pela Rede Municipal de Ensino

VocêSabia? A Prefeitura tem feito um enorme investimento na educação infantil. O número de crianças atendidas 
passou de 2.295 em 2005 para 5.656 em 2010. A Prefeitura também mantém convênio com 31 creches da 
cidade, que atendem 3 mil e 565 crianças com idade entre 0 e 5 anos de idade.

Prefeitura inaugura 
Cemei Campo alto 

Creche passou a fazer parte da Rede Municipal de Ensino

A Prefeitura de Contagem 
entregou à população o Centro 
Municipal de Educação Infantil - 
Cemei Campo Alto. 

O Cemei Campo Alto con-
tinuará atendendo as 172 

crianças de 0 a cinco anos que 
estavam matriculadas na creche 
. Para recebê-las neste segundo 
semestre, o local foi todo revi-
talizado, ganhou infraestrutura 
e recursos dos novos centros 

municipais. O quadro de fun-
cionários foi preenchido por 
servidores que passaram por 
processo seletivo.

foi o décimo primeiro Cemei 
que a Prefeitura entregou à 

população. A meta é entregar 
mais 12 até o final do próximo 
ano.

A Prefeitura tem compromis-
so com um futuro melhor para 
nossas crianças.
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A Prefeitura de Contagem, em parceria com o governo do Estado (Copasa) e com o governo federal,
implementa o maior programa de saneamento de córregos e de urbanização da história.

São 20 grandes obras em todas as regiões de Contagem, de canalização de córregos (canais abertos ou
fechados), reassentamento de famílias ribeirinhas para novos apartamentos, implantação de avenidas
e outras obras de urbanização.

A Prefeitura conseguiu da Copasa também obras de ampliação da coleta de esgotos nas residências,
que beneficiarão 1 3 mil famílias em 20 bairros.

Com a implantação de uma rede de receptores, os esgotos serão transportados até as Estações de Tra-
tamento de Esgotos – ETEs e os córregos serão despoluídos.

Essas obras, esperadas há décadas pelas comunidades, previnem doenças, melhoram o meio ambiente,
garantem mais urbanização e habitação, melhoram o acesso aos serviços públicos, reduzem os riscos
de inundação, criam mais infraestrutura para o desenvolvimento das regiões e valorizam os imóveis.

Avenida Retiro dos Imigrantes

Região Vargem das Flores







Rede coletora de
esgotos para
13 mil famíliasC
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Contagem tem feito enormes avanços na implanta-
ção da coleta de esgotos, com o fim das velhas fos-
sas sanitárias em milhares de residências. A
Prefeitura conseguiu que a Copasa, empresa con-
cessionária de água e esgoto do município, fizesse
um grande plano de investimentos que está levando
rede de esgotos para mais 1 3 mil famílias. São 20 os
bairros favorecidos, principalmente, nas regiões de
Nova Contagem, Nacional e Sede.

Nos últimos anos, o avanço da rede coletoras de es-
goto em Contagem foi muito expressivo. Em 2004, a
cidade tinha 1 00.474 ligações de esgoto e, em 2009,
este número atingiu 1 41 .91 8 residências. A Copasa
está comprometida em avançar mais os investimen-
tos e garantir rede de esgotos para todas as
residências num prazo de um a dois anos.

Novos investimentos
em saneamento básico

A Prefeitura e a Copasa estão empenhadas na
retomada de obras de saneamento que não fo-
ram ainda concluídas: avenida Imbiruçu, na região
do Petrolândia e saneamento do córrego do bairro
Santa Helena.

Outro grande projeto de saneamento é o Pam-
pulha –Meta 2014, que faz parte do Programa de
Aceleração do Crescimento – PAC 2 (parceria dos
governos do Estado e Federal e das Prefeituras de
Contagem e de Belo Horizonte). Tem como meta a
despoluição da Lagoa da Pampulha visando à reali-
zação da Copa do Mundo. Todos os córregos de
Contagem que pertencem à Bacia da Pampulha se-
rão despoluídos, com obras de saneamento, princi-
palmente na região Ressaca (como é caso da

avenida Dois no Colorado).

Vinculado também ao projeto Pampulha –Meta
2014 está a conclusão, com prioridade, das obras
da avenida Nacional e da avenida Alterosas.

A Prefeitura conseguiu recursos no PAC 2 para
as obras de saneamento e urbanização da avenida
Vila Rica, na região do Riacho, e da Avenida dos
Austríacos, no bairro Bandeirantes.

A Prefeitura, em parceria com o governo do Esta-
do e o governo federal, investe muito também
em drenagem, com diversas obras. A principal de-
las é a construção de bacias de detenção de en-
chentes no córrego do Ferrugem, um dos
principais afluentes do Arrudas.



Praça Marco Antônio do Espírito Santo, no bairro Laguna, Região Ressaca

9esPaçOs PúbliCOs

Prefeitura reformou a Praça Marco Antônio do Espírito Santo

moradores do Jardim 
laguna ganham praça

Um local abandonado, sem 
luz e sem segurança. Era assim a 
Praça Marco Antônio do Espírito 
Santo, no Bairro Jardim Laguna, 
na Região Ressaca. Atendendo 

Para ajudar na preservação 
da Praça, na manutenção dos 
brinquedos e das plantas, e 
evitar vandalismos, a comuni-
dade do bairro Jardim Laguna 
indicou 14 representantes para o 
Conselho Comunitário do bairro. 
O conselho é mais uma iniciativa 
da Prefeitura para dividir res-
ponsabilidades com a população 
na manutenção dos equipa-
mentos públicos, trazendo mais 
democracia para a cidade e eco-
nomia aos cofres públicos.

COnselHO COmunitáriO Vai zelar Pela PreserVaçãO da Praça

uma demanda da comunidade, a 
Prefeitura reformou o lugar que, 
agora, possui mesa pintada para 
jogos de xadrez e damas, bancos 
de alvenaria, parque com alguns 

brinquedos e nova jardinagem.
Com isso, os moradores 

passam a contar com um local 
adequado para passear com as 
crianças, conversar com amigos 

e até fazer caminhadas. A refor-
ma da praça também contribui 
para o aumento da sensação de 
segurança no bairro e dá mais 
tranquilidade aos moradores.

Prefeitura deu posse aos Conselheiros 
Comunitários



VocêSabia?
Em Contagem, as praças e parques são conquistas de todos os bairros. Nos 

últimos anos, a Prefeitura reformou ou reconstruiu mais de 80 praças em to-
das as regiões da cidade, garantindo espaços seguros para o lazer, o esporte, o 
descanso ou o namoro.
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O que são os conselhos comunitários
São uma forma de dividir responsabilidades com os cidadãos no cuidado 

com os espaços públicos da cidade.

Como funcionam
Através dos conselhos comunitários, as pessoas podem propor atrações e 

atividades para serem desenvolvidas nas praças e outros espaços públicos e 
ajudar na fiscalização e preservação dos equipamentos. 

Como são formados
Uma parte deles é indicada pela Prefeitura. A outra parte é eleita dire-

tamente pela comunidade, em reuniões especialmente chamadas com essa 
finalidade.

a importância dos conselhos comunitários
Ninguém melhor que a vizinhança para vigiar e zelar pelas praças, jardins 

e parques de um bairro. Isso afugenta os vândalos, pichadores e grupos de 
malfeitores. Outro problema é que a recuperação dos espaços depredados é 
cara. Quanto mais a Prefeitura tiver que consertar, menos recursos sobram 
para novos investimentos.

demOCraCia e PartiCiPaçãO POPular

A Prefeitura está iniciando uma experiência inédita no município. Tra-
ta-se da formação de conselhos comunitários para ajudar na preserva-
ção dos espaços públicos da cidade, como praças e parques. Com isso, 

Participação popular ajuda a preservar espaços públicos

mais participação com os 
Conselhos comunitários

a Prefeitura aumenta ainda mais os espaços de participação das comuni-
dades nas decisões, reforçando os Conselhos Municipais e o Orçamento 
Participativo. Confira aqui o que são e como funcionam estes conselhos.

Pichação na Praça Sô Teco no bairro Água branca. A parti-
cipação dos vizinhos pode evitar cenas como essa



 11demOCraCia e PartiCiPaçãO POPular

Conselhos despertam criatividade e novas propostas

População aprova os 
Conselhos Comunitários

"Estamos pensando em criar a 
guarda-mirim da praça, em que 
as crianças terão a tarefa e to-
mar conta do espaço para que 
não seja destruído. Elas serão 
acompanhadas e irão aprender 
sobre a importância de manter 
a praça limpa e conservada. 
Queremos trazer projetos 
sociais e educativos para os 
moradores para que este seja 
um ambiente familiar e tran-
quilo, afastando a ação de 
marginais".

“A criação dos Conselheiros 
Comunitários foi uma inicia-
tiva maravilhosa, muito boa. 
A praça hoje conta com três 
Conselheiros que trabalham 
nas proximidades. Isso facilita, 

pois a praça está sempre monito-
rada. Estamos discutindo uma 
agenda de projetos para a con-

servação da praça, pois além 
do interesse comercial, há 
também o interesse social e 
de cidadão”.

“ A criação do conselho Co-
munitário é uma inovação.  
Com eles, a Prefeitura ouve 
a população e discute com a 
comunidade formas para ma-

nutenção e conservação 
do espaço coletivo. É uma 
parceria importante.  No 
momento, estamos dis-
cutindo as estratégias e 
projetos para conserva-
ção e manutenção das 
obras.”

“A Criação dos Conselheiros Co-
munitários foi de grande impor-
tância. Ele permite buscar ideias 
para o crescimento e conservação 
do Parque Sapucaias. No momento, 
estamos fazendo, junto com 
a prefeitura, uma avaliação 
sobre as ações necessá-
rias para  conservação 
e vamos discutir esses 
projetos com a comu-
nidade.”

Marlúcia Caetano,
Conselheira eleita da Praça Marco 

Antônio do Espírito Santo, no Bairro 
Jardim Laguna, região ressaca

Antônio Cunha,
Conselheiro da Praça Presidente 
Tancredo Neves

Pastor Elias da Silva,
Conselheiro  do 
Bairro Santa Maria

Maria da Fé,
Conselheira do 

Parque Sapucaias

Os Conselhos Comunitários criados pela Prefeitura já estão funcionando 
na Praça Tancredo Neves, na Região da Sede; no Bairro Santa Maria, na 
Região Industrial; no Parque Sapucaias, na região Petrolândia e na Praça 

Marco Antônio do Espírito Santo, no Bairro Jardim Laguna, na Ressaca. A 
população aprovou a idéia e participa com novas propostas de atividades 
a serem realizadas. Confira aqui o testemunho dos conselheiros.



12 aCademias da Cidade

Serviço leva famílias para praças e promove mais saúde

aCademias da Cidade VãO COntar COm aPOiO dO PrOgrama mais saúde

mais três academias da 
Cidade são inauguradas

A Prefeitura inaugurou 
as Academias da Cidade da 
Praça Tancredo Neves (na Re-
gião Sede), do Jardim Riacho 
(Região Riacho) e do Parque 
Ecológico do Eldorado (Re-
gião Eldorado). Com isso, já 
são 14 Academias em funcio-
namento na cidade.

Além de ajudar quem não 
pode pagar academias pri-
vadas, esse serviço estimula 
as pessoas a saírem de casa, 
encontrarem vizinhos e fa-
zerem novas amizades. Isso 
reverte em espaços mais co-
loridos e alegres, mais segu-
rança e em melhor qualidade 
de vida. 

O programa Academias da 
Cidade foi criado em 2009. 
Nessas academias, os mora-
dores podem realizar ativida-
des físicas de forma regular e 
com orientação adequada.

Elas são ao ar livre, gratui-
tas, funcionam de segunda 
a domingo e possuem dez 
tipos de aparelhos próprios 
para ginástica.

Os usuários das Academias da Cidade 
passam a contar com mais um serviço 
implantado pela Prefeitura, dentro do 
Programa Mais Saúde. Técnicos da Secre-
taria de Saúde farão visitas mensais às 
academias para realizar exames básicos 
de saúde. Entre outros, serão feitos 
exames de medição de pressão arterial, 
glicose etc. Os usuários das academias 
já contam com o serviço de monitoria 
para exercícios de educação física, com 
orientação dada por profissionais espe-
cializados.

A Academia da Cidade do Parque Ecológico do Eldorado foi a décima segunda instalada pela Prefeitura



 13História e memória

Construído no século XIX, o casarão do Parque Gentil Diniz, 
tombado em 1998, está em obras para restauração

99Restauração do Parque Gentil Diniz e o casa-
rão histórico existente no seu interior (em an-
damento);

99Revitalização do Cemitério Bom Jesus (em an-
damento) e do Cemitério da Glória;

99Reforma do Cine Teatro Municipal;

99Reforma do Centro Cultural Prefeito Francisco 
Firmo Mattos Filho;

99Tombamento do Conjunto Arquitetônico da 
Prefeitura: Praça Presidente Tancredo Neves, 
Capela de Santa Helena e Prefeitura (2005).

algumas açÕes da PreFeitura 
em deFesa da memória de 

COntagem
"Eu, meus irmãos e parentes 
estamos agradecidos ao real 
reconhecimento do município 
pelo trabalho desenvolvido 
por ele em prol de Conta-
gem. Trata-se de um ato 
de justiça da prefeita 
Marília Campos e uma 
homenagem cheia de 
autenticidade à memó-
ria do meu pai".

Aloísio Belém,
filho do ex-prefeito 
Evaristo Belém

investimentos preservam 
memória do município

Ações da Prefeitura recuperam história da cidade
Manter viva a memória e a história da po-

pulação e da cidade. Essa é uma das metas da 
Prefeitura, que investe na recuperação do patri-
mônio histórico e cultural de Contagem.

Dentro das comemorações do Centenário 
de Contagem, mais dois importantes passos 

foram dados. O primeiro foi a reinauguração 
do auditório da sede da Prefeitura, que passou 
a se chamar Espaço Integrado Prefeito Evaristo 
Belém, em homenagem à administração do ex-
prefeito, que exerceu o cargo de 1953 a 1955. 
O segundo foi a inauguração de uma galeria de 

retratos, também no prédio da Prefeitura, recor-
dando todos os prefeitos da cidade.

Outras obras de conservação do patrimônio 
público estão em andamento, e a Prefeitura 
busca recursos para recuperar mais símbolos da 
história da cidade, como a Casa dos Cacos.



14 COleta seletiVa

Prefeitura inicia coleta 
seletiva de lixo na cidade

Serviço será gradualmente implantado em todas as regiões
Em parceria com a Associação de Catadores de Materiais Reci-

cláveis de Contagem – Asmac, a Prefeitura iniciou a implantação 
do Programa Municipal de Coleta Seletiva.

Atualmente, são atendidos pelo Programa sete prédios públi-
cos, quatro escolas municipais, 60 empresas e três condomínios 

PreFeitura qualiFiCa CatadOres

galPãO em COnstruçãO Pela PreFeitura Para a triagem
dO liXO da COleta seletiVa

residenciais que doam seus materiais recicláveis para a Asmac. 
Algumas residências também são atendidas pelos catadores cre-
denciados com carrinho de porta em porta. A meta é expandir 
gradativamente a coleta seletiva, até atingir a universalização do 
atendimento.

Em junho aconteceu a formatura 
dos catadores que vão trabalhar no 
galpão construído pela Prefeitura 
no Aterro Sanitário (bairro Perobas) 
para a reciclagem de materiais.  O 
galpão, com capacidade para 13 
toneladas por dia de materiais, foi 
construído em parceria com o Mi-
nistério das Cidades. Apenas serão 
credenciados catadores associados 
à Asmac.



 15qualiFiCaçãO PrOFissiOnal

a Prefeitura apoia quem 
quer trabalhar

Um dos fatores que levam uma empresa a se instalar numa cidade é 
a existência de mão-de-obra qualificada. Por isso, a Prefeitura de Con-
tagem investe cada vez mais em ações para promover a qualificação 
profissional de trabalhadores da cidade. 

Entre janeiro e junho deste ano, foram qualificados 571 profissionais 

Os programas de qualificação profissional oferecidos pela Prefeitura são realizados 
pelo Centro de Formação do Trabalhador (CEFORT), da Secretaria de Trabalho e Ge-
ração de Renda. Os cursos são realizados em parceria com setores públicos, privados 
e instituições educacionais do terceiro setor. Entre elas estão o Centro de Educação 
Comunitário São Gabriel, FUNEC, ESPRO, Instituto Yara Tupinambá, SENAI e SENAC. 

OS INTERESSAdOS dEvEM PROCURAR A SECRETARIA 
MUNICIPAL dE TRAbALhO E GERAçãO dE RENdA

Av. JOSé FARIA dA ROChA, 3.185, ELdORAdO, CONTAGEM

Mais 571 trabalhadores qualificados no 1° semestre

COnHeça Os PrOgramas de 
qualiFiCaçãO OFereCidOs Pela 

PreFeitura de COntagem

Em julho, mais 190 alunos receberam seus certificados de qualificação profissional

em diversos cursos oferecidos pela Prefeitura. A definição dos cursos 
acompanha as demandas e necessidades do mercado de trabalho e 
contempla áreas como corte e costura, estética, informática, gestão e 
empreendedorismo, entre outros. Os cursos são gratuitos para os traba-
lhadores e 100% financiados com recursos municipais.



16 COntagem 100 anOs

CO
N

TA
G

EM
 M

A
IS

 L
IM

PA
 - 

Co
la

bo
re

, n
ão

 jo
gu

e 
es

te
 jo

rn
al

 e
m

 v
ia

 p
úb

lic
a.

PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200, CAMILO ALVES, CEP 32.017-900, TEL (31) 3352-5000

PROJETO EDITORIAL E PRODUÇÃO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PRODUÇÃO DE TEXTO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PRODUÇÃO EDITORIAL: DANIEL RENNA | GILMAR CAMPOS | MÁRIO MOREIRA | RODRIGO PAIVA | WALLACE SOUZA
FOTÓGRAFOS: BENEDITO MAIA | ELIAS RAMOS | ODILON ROCHA | RICARDO LIMA | RONALDO LEANDRO
IMPRESSÃO: SEMPRE EDITORA

As comemorações ao Centenário de Contagem já estão acontecendo em todas as regiões da cidade. A 
alegria toma conta dos eventos. Não perca as próximas atividades. Confira a agenda e programe-se.

Contagem faz 100 anos 
com confiança no futuro




