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ACIDADE

Prestação de Contas do novo governo reforça 
os grandes desafios e comprova os avanços 
de Nova Lima em apenas um mês de gestão

30dias
de

 gestão
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MuIto tRAbAlho
E AuStERIDADE
pARA noVA lIMA

Ao assumir a Prefeitura, a gestão encon-
trou obras paralisadas, como a de estabi-
lização de taludes e drenagens na Rua G e 
Travessa G, no Bairro Chácara Bom Retiro 
e a de drenagem e pavimentação no Bair-
ro nossa Senhora de fátima. o pátio de 
obras está em situação precária (foto): 
equipamentos e veículos sucateados; fal-
ta de materiais e recursos para execução 
dos serviços de manutenção do município. 
Além disso, foi constatada a inexistência 
de uma gestão com planejamento e con-
trole dos trabalhos, gerando desperdício 
de materiais e de mão de obra. 

setor sucateado e obras paralisadas

nova lima vai ganhar 
centro de referência em oncologia

Foi concedida, nesta semana, a li-
cença para ampliação do Biocor 
instituto. o pedido para construção 
desse novo espaço estava parado há 
tempos na Prefeitura. no local, está 
prevista a construção de um Centro 
de referência em oncologia. 

Além da estrutura moderna, da tec-
nologia de ponta, da gestão profis-
sional e de equipe competente, a 
ampliação da oferta de atendimento 
em oncologia e hematologia reafir-
mará o reconhecimento nacional do 
Biocor Instituto como referência no 
tratamento. 

Cidade

Regional Noroeste

Obras inacabadas, poucos investimen-
tos em segurança e servidores desmo-
tivados. esse foi o passivo deixado na 
Regional Noroeste, apesar do volumo-
so orçamento destinado à área e das 
medidas compensatórias que poderiam 
alavancar investimentos na região com 
o maior número de empresas da cidade. 

Nesse primeiro momento, foi extinta 
uma diretoria e dois cargos de altos va-
lores, economizando aos cofres pú-
blicos, cerca de r$20.000,00 com os 
encargos e benesses que geravam. 

Além disso, os contratos de aluguéis 
estão sendo revistos e serão negocia-
dos descontos pertinentes com a rea-
lidade financeira não só da Prefeitura, 
mas do mercado local.

reconstrução é a palavra 
chave para a região noroeste
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a administração Municipal vem 
trabalhando com austeridade 
para promover uma gestão só-
lida e transparente. devido à 
crise financeira que se instalou 
na prefeitura, estamos seguin-
do critérios rigorosos para ana-
lisar a situação do município e 
atender às necessidades da ci-
dade sem perder de vista a ur-
gência de redução de custos. a 
palavra em Nova lima hoje é: 
‘Reconstrução’: tanto na saúde, 
quanto na educação, na parte 
ambiental, segurança e cultu-
ral. Todos esses setores, após 
período de 12 anos, precisam 
de ações urgentes.

Com esse propósito, montamos 
um quadro de secretários com 
capacidade técnica e seriedade 
para estruturar e priorizar as 
demandas emergenciais. além 
disso, estamos focados no corte 
de gastos e na redução do qua-
dro de funcionários, valorizando 
o servidor concursado. 

Exemplo disso são as reuniões 
previamente agendadas que es-
tão acontecendo com os funcio-
nários de todas as secretarias 
com o propósito de ouví-los e 
esclarecer dúvidas quanto à nova 
forma de gestão e à necessidade 
de enxugar a máquina pública. 

Resta-nos dizer que, mesmo 
com pouco tempo para colocar 
a cidade nos eixos, vamos pro-
mover um governo transparente, 
com austeridade e que atenda as 
reais necessidades da população.

pREfEItuRA DE noVA lIMA 

AuStERIDADE 
pARA pRoMoVER 

uMA GEStão SólIDA 
E tRAnSpAREntE

Comunicação

Obra da policlínica do Jardim Canadá está abandonada

Policlínica, creche e ginásio poliesportivo. esses três 
espaços importantes para qualquer comunidade es-
tavam parados com obras inacabadas. a Policlínica 
do Jardim Canadá foi uma medida compensatória 
pela implantação da Mina Capão Xavier da empresa 
vale e o esqueleto da obra encontra-se completa-
mente abandonado e servindo de ponto de uso de 
drogas. outras obras também inacabadas são as 
do ginásio poliesportivo que, apesar de se en-
contrar em melhor situação, está paralisado há 
mais de um ano, e a creche construída na região 
que está deteriorada sem nunca ter sido aberta. 

Agora, a Prefeitura vai trabalhar para colocar essas 
obras em dia e em pleno funcionamento para aten-
der aos moradores. 

obras inacabadas 
vão ser retomadas 
e entregues para 
a comunidade

nova marca para uma nova cidade
Nova Lima já foi reconhecida pela qualidade de vida ofertada à 
população. uma cidade que nasceu com a corrida pelo ouro e se 
transformou com o suor e trabalho de sua gente. É essa constru-
ção coletiva da cidade que a Prefeitura quer 
resgatar por meio da união e participação das 
pessoas e instituições. a nova marca da ad-
ministração Municipal representa a diversida-
de, a valorização da nossa história e a preser-
vação dos nossos recursos naturais. tudo isso, 
focado na organização, força e modernidade 
que vão trazer Nova Lima de volta ao cami-
nho do desenvolvimento e da sustentabilidade. 
enfim, uma nova marca para uma nova cidade que se inicia!
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SERVIdORES MOTIVAdOS, 
RESuLTAdOS ALCANçAdOS
Após as primeiras medidas serem tomadas, os servido-
res já se sentiram mais motivados e estão empenhados 
nos projetos para otimização do atendimento. a nova 
gestão atua ainda para acelerar, dentro da legalidade, 
as liberações de alvarás de funcionamento, construção 
e também mudar a forma pedagógica como vêm sendo 
tratadas as pendências, a fim de se solucionar, e não 
criar entraves para os empresários locais. 



educação nos trilhos certos
A educação de Nova Lima precisa de 
uma guinada para voltar a ser des-
taque no estado e no país. o objetivo 
é reconstruir um projeto sólido com 
inclusão para garantir o direito da 
criança em todas as suas esferas, a 
volta das escolas em tempo integral, 
o atendimento completo na educa-
ção infantil e a vinda do cefet. além 
disso, a Prefeitura trabalha para a 
aprovação e ampliação do Plano Mu-
nicipal de educação. outra proposta, 
é a volta dos cursos de Formação 
continuada para os professores. 

Para que os pais passem a ter mais 
participação na vida escolar dos fi-
lhos, no início do próximo ano leti-
vo, um sistema informatizado esta-
rá disponível para que os mesmos 
acessem as notas dos alunos. essa 
é uma forma de aproximar os pais 
da comunidade escolar para o bom 
desenvolvimento da criança.

uma das primeiras medidas da atual administra-
ção será finalizar a obra da creche municipal, 
no Jardim canadá, para atender crianças de 0 a 
3 anos. a obra estava parada e agora se encontra 
em fase final de acabamento. 

creche do Jardim 
canadá será finalizada

Educação

Ao assumir a Prefeitura, a atual ad-
ministração se deparou com algumas 
escolas que careciam de limpeza geral, 
pintura, manutenção e materiais. Houve 
casos de aparição de bichos peçonhen-
tos, que colocaram a saúde e a segu-
rança dos estudantes e de toda a classe 
escolar em risco. imediatamente foi feita 
dedetização em todas as escolas, bem 
como a organização do ambiente.

Outra ação importante foi a visita de 
uma equipe técnica da Prefeitura às uni-
dades educacionais para fazer levanta-
mento de obras emergenciais.  a equi-
pe se deparou com situações precárias, 
como o caso de algumas escolas infantis 
que não possuem portas nos banheiros e 
sem bancadas adequadas nos fraldários. 
Essa é uma demanda prioritária que a 
prefeitura já está solucionando.

mudanças urgentes para estruturar 
as unidades educacionais

ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
No início do próximo ano letivo, algumas escolas – as 
que têm espaço físico – serão revitalizadas parcial ou 
totalmente para funcionar em tempo integral.

MERENdA ESCOLAR 
Criança sem alimentação devida não se desenvolve 
física e intelectualmente. com esse foco, a Prefeitu-
ra realizou o retorno do almoço no cardápio das 
escolas após levantamento feito pela educação. de 
acordo com estudos elaborados pela equipe de nutri-
ção, existia uma real necessidade de aumento calóri-
co, pois o município não estava atendendo a deman-
da alimentar dos alunos de acordo  com a lei. 
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saúde

unidades de saúde precisam 
de reestruturação urgente

Para trabalhar com eficácia, a 
Prefeitura tem realizado ajustes 
de medicamentos e insumos as-
sistenciais que estão sendo ad-
quiridos pela Comissão de Far-
mácia, diagnóstico e terapêutica. 

O Governo Municipal identificou 
algumas medidas necessárias 
que devem ser realizadas de for-
ma geral na área da saúde. nesse 
primeiro momento, já estão em 
andamento as seguintes ações: 

reordenamento da gestão 
e parcerias são o foco inicial

otimização dos 
serviços com 
resultados
Com a reorganização da lista de insumos 
laboratoriais, de assistência e de medi-
camentos, mais de R$20 mil reais foram 
economizados. além disso, já estão pro-
gramadas a realocação de serviços que 
impactarão positivamente no orçamento. 
para o ano de 2017, essa redução ul-
trapassa r$ 360 mil. 

A Prefeitura tem realizado um diagnóstico aprofunda-
do de todas as áreas da saúde com foco na redução 
de custos e melhoria no atendimento. um dos grandes 
desafios já encontrados é a fila de procedimentos e exa-
mes de média e alta complexidade – que hoje somam 
10.000 pessoas. além disso, as unidades de saúde pre-
cisam de reestruturação urgente. um exemplo é a obra 
da ubs cristais (foto), que precisa ser finalizada.

• mais agilidade para o usuário e melhor controle dos re-
cursos por meio da implantação de sistema de disposição 
de medicamentos, de acesso e marcação de exames e con-
sultas nas UBss.
• mais segurança e agilidade no atendimento de urgência 
que contará com sistema informatizado, com prontuário 
integrado com os hospitais do sUs e com a central de exa-
mes e internações.
• aproveitamento dos espaços obtidos a partir da implanta-
ção da Upa e demais serviços lá disponibilizados. 
• funções e serviços da área de vigilância em Saúde serão 
transferidos para o antigo laboratório.
• Serviço Social em Saúde descentralizado para as unidades 
Básicas e Regionais.

Redução da frota de veículos com 
economia próxima a R$25 mil 
mensais, totalizando 
R$ 300 mil, em 2017.
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administração

inchaço da máquina pública é 
um desafio do governo municipal

a lei de Responsabilidade Fiscal estabelece 
um gasto máximo de 54% da arrecada-
ção com o funcionário público. para atin-
gir essa meta, a prefeitura tem atuado em 
diversas frentes. somente nesse primeiro 
mês de gestão, a redução no quadro 
de funcionários comissionados foi de 
cerca de 160%, como pode ser observa-
do no gráfico. se, em setembro, o quadro 
de servidores municipais contava com 389 
pessoas em cargo de confiança (número 
chegou a 619 na gestão anterior), em ou-
tubro, a prefeitura conseguiu enxugar esse 
número para 157 profissionais. Tudo isso 
otimizando a gestão e sem perder a quali-
dade dos serviços prestados. 

adMiNisTRaçãO FOCada 
Na OTiMizaçãO dO 
TRaBalhO dO sERvidOR

Ao assumir a Prefeitura, a primeira constatação do novo go-
verno foi o inchaço da maquina pública e o alto gasto com 
o pagamento dos servidores, o que inviabiliza importantes in-
vestimentos em outros setores. Para se ter um panorama da 
situação encontrada em setembro, foram deixadas cinco folhas 
de pagamento a serem pagas, até o fim do ano, (contando com 
o 13º salário dos servidores), além de, praticamente, dois perío-
dos de férias vencidas de 1.840 funcionários, em média.  

• redução do quadro de servidores comissionados;
• retorno da obrigatoriedade do ponto para todos 
os servidores, visando melhorar a gestão e atender 
a legislação vigente;
• extinção da Jucof com a criação da Central de 
Compras e licitações, com objetivo de garantir 
mais rapidez e segurança na aprovação das com-
pras;
• levantamento junto às secretarias municipais dos 
servidores ali lotados, averiguando suas atribuições 
e a real necessidade dos mesmos naqueles locais, a 
fim de coibir o desvio de função;
• limitação da execução indiscriminada da sobre-
jornada laboral por parte do servidor público, exce-
tuando os casos urgentes e realmente necessários, 
com autorização expressa do secretário municipal 
da respectiva pasta;
• interlocução com todas as secretarias municipais 
a fim de viabilizar a melhoria dos serviços públicos 

prestados aos munícipes, simultaneamente à redu-
ção de custos;
• Constituição de novas comissões: sindicante 
e de processo administrativo disciplinar, a fim 
do cumprimento dos ritos e prazos dispostos na lei 
municipal;
• mudança urgente do arquivo dos documentos Pú-
blicos Municipal que se encontra em situação de 
calamidade.

confira as seguintes medidas internas tomadas:

um dos gargalos do serviço público estava no inchaço 
da frota de veículos, muitas vezes parados ou qua-
se sem utilização. Para sanar a questão, a Prefeitura 
está realizando o reparo e manutenção da frota de ve-
ículos públicos oficiais, a fim de propiciar a adequada 
prestação de serviço com dispêndio econômico menor. 
Além disso, foi feita centralização no departamento de 
Transporte de todos os veículos que prestam serviço 
para a administração municipal.
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É notório o excessivo número de aluguéis 
pagos pela Prefeitura, muitos, inclusive, 
sem uso. Para acabar com esse alto custo, 
a nova gestão está realizando o levanta-
mento dos contratos de locações vigentes, 

a fim de readequação de estrutura e re-
negociação de valores dos aluguéis. além 
disso, estão sendo notificados os imóveis 
com contratos vencidos e sem utilização 
para imediata devolução.

número e valores de aluguéis 
serão reduzidos drasticamente 

pASSIVo GIGAntESCo DEIxADo 
pElA AntIGA GEStão

para exemplificar, cada folha de pagamento com en-
cargos, gera um custo em torno de R$ 25 milhões, 
totalizando mais de R$ 125 milhões a serem pagos 
até o fim do ano. além disso, a prefeitura terá que 
arcar com cerca de 50 milhões em férias vencidas, 
aproximadamente R$ 40 milhões em ações trabalhis-
tas já julgadas e uma dívida renegociada com o iNss 
em torno de R$ 52 milhões. 

cargos comissionados 
por governo 

governo 
atual: 220*
* dados de 24/10/2016

governo 
anterior: 619*
* pico de número de
  cargos em comissão 
  em 2013

24%

76%

frota de 
veículos e 
contratos 
são revistos

hoje, a prefeitura gasta R$ 5,5 milhões com 
aluguéis. para se ter uma ideia, somente o local 
em que está abrigada a secretaria de desenvol-
vimento social, o aluguel mensal chega a R$ 
37 mil por mês. O governo Municipal já está em 
busca de outro local para a secretaria.
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prefeitura dá importantes passos 
na reestruturação da área social

social

como ficam as pessoas em 
situação ou traJetória de rua?
esse é um dos maiores questionamentos dos nova-limenses. 
Para tratar esse desafio, está em andamento o mapeamento 
e identificação de todas as pessoas em situação ou trajetória 
de rua de nova lima. a Prefeitura instituirá, ainda, o “grupo 
técnico de discussão” para buscar soluções para a questão.  

Com a devolução de um imóvel alugado, parado 
há pelo menos três meses, r$ 3.300,00 men-
sais ficarão disponíveis no orçamento do desen-
volvimento Social para atendimento de outras 
demandas. a área foi entregue com dívi-
das acumuladas estimadas em mais de r$ 
14.000,00 com a prestação do serviço fu-
nerário. Com a nova gestão, essas dívidas serão 
sanadas e uma reorganização na prestação des-
se serviço foi instituída. neste momento, a Pre-
feitura tem trabalhado para reestruturar e apri-
morar os benefícios sociais como, por exemplo, 
o Passe Estudantil e estabelecer fluxo de diálogo 
permanente com o Conselho Municipal de Assis-
tência Social, alavancando as políticas públicas 
essenciais no município. outra ação urgente é 
a fiscalização do conteúdo e da quantidade das 
cestas de legumes fornecidas aos servidores e 
às pessoas em vulnerabilidade social, uma vez 
que os alimentos eram repassados fora dos pa-
drões da contratação ou danificados. 

Trabalho e Renda

Com a reorganização da equipe na área de desenvolvimento, 
trabalho e renda, houve redução de 48% de mão de obra 
comissionada, o que impactou na redução global de 21% 
dos custos da folha de pagamento da secretaria. está em 
andamento, um estudo de viabilidade de redução de 100% 
dos imóveis alugados (com remanejamento) para acomo-
dação de quatro telecentros. o valor desses aluguéis hoje é 
de r$5.216,00 mensais. o fim deles representará uma 
redução de r$ 62.592,00 anuais para a prefeitura.

reorganizar para trazer novas 
empresas e intermediar empregos

situação recorrente
Está em andamento, ainda, a conferência do inventá-
rio patrimonial em que já foram identificadas algumas 
não conformidades. essa é uma situação recorrente 
que a Prefeitura tem máxima urgência em resolver. 

segurança

segurança para a comunidade 
escolar e para toda a população

A Prefeitura está se inteirando de todo o fun-
cionamento dos setores da Segurança, Trân-
sito e Transportes Públicos para promover as 
modificações necessárias.  ainda que o espaço 
físico seja adequado para o funcionamento 
dos trabalhos, requer melhorias e economia 
para o bom funcionamento de todos os ser-
viços.

Para mais segurança das comunidades, a 
nova gestão estabeleceu o patrulhamento dos 
bairros, propiciando o contato dos guardas 
civis municipais com os moradores. a Prefei-
tura realiza diálogo com a Polícia Militar para 
viabilizar o retorno do Patrulhamento Misto 
(Policia Militar e Guarda Municipal), o que 
será possível tão logo as viaturas estejam em 
boas condições de uso.

segurança nas escolas 
e reuniões com as comunidades
A primeira demanda realizada pela 
nova gestão foi o retorno da presença 
da Guarda Municipal nos horários de 
entrada e saída das escolas municipais, 
em regime de rodízio, para garantir a 
segurança de toda comunidade escolar.

Além disso, o Governo Municipal par-
ticipou de reunião com lideranças da 
Associação do Bairro Água Limpa, jun-
tamente com a Guarda Civil Municipal e 
a Polícia Militar, para traçar planos de 
segurança no bairro, em que os mora-
dores reclamam há anos dos vários ti-
pos de violência que convivem no local.

SInAlIzAção
Também foi realizado um levantamento da 
situação de contratos vencidos e dos que já 
estão para vencer com o objetivo de viabilizar 
a renovação ou tomar outras providências 
cabíveis. Um dos contratos se refere à em-
presa responsável pela sinalização de trânsito 
da cidade.

volta do patrulhamento nas escolas é uma demanda da população

fRotA pRECáRIA
a atual administração encontrou a guarda Civil Municipal 
em condições difíceis de atuar na segurança, pois das nove 
viaturas da corporação, apenas quatro funcionam, porém, 
em situação precária. para complicar ainda mais, 13 já ha-
viam sido devolvidas pelo fim do convênio firmando 
em outra gestão.

Publicação da Prefeitura de nova lima • EspECial 30 dias dE gOvERNO 9

em busca de novos proJetos para 
alavancar o desenvolvimento

Nesse primeiro momento, foi realizado um levantamento de 
indicadores para a implementação de novas metodologias de 
atendimento ao público alvo (empreendedores e profissionais 
em busca de oportunidades de emprego). atualmente, ape-
nas dois programas estão em funcionamento formalmente na 
área de “desenvolvimento, trabalho e renda”: os convênios 
uaitec e Sine. a proposta é oferecer cursos mais demandados 
e eficazes na qualificação de mão de obra local. a Prefeitura 
tem trabalhado num novo projeto que visa aumentar a capta-
ção de oportunidades de emprego e, assim, intermediar 100% 
da mão de obra demandada para os moradores da cidade.

imóvel onde se encontra a secretaria de desenvolvimento custa cerca de R$ 37 mil por mês. 
a prefeitura já está em busca de um novo espaço para reduzir drasticamente esse custo.
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Cultura

resgate dos bens culturais é 
prioridade para preservar a história
Recursos não aplicados e 
bens patrimoniais em situa-
ção precária. essa é a histó-
ria que Nova Lima vai deixar 
para trás com a nova gestão. 
Nesse um mês de governo, a 
área tem passado por uma 
minuciosa análise que já 
detectou, além da necessi-
dade urgente de redução de 
número de servidores, in-
tervenções de manutenção, 
conservação e compra de 
materiais, como, por exem-
plo, na Casa de Cultura, no 
Centro Cultural, Teatro Mu-
nicipal e escola de música. 

um importante pilar de 
Nova Lima perdeu o bri-
lho nos últimos anos: a 
escola casa aristides. a 
escola está sem funciona-
mento para a realização 
de reforma – conquistada 
com recursos do Ministério 
Público, contudo, o patri-
mônio da instituição está 
espalhado. 

cine ouro
A obra inacabada do Cine 
Ouro (contemplada pela Lei 
Rouanet, em meados de 
2009, e iniciada em 2011) 
completa sete anos. a Pre-
feitura vai trabalhar para 
que essas obras sejam efe-
tivadas e os locais possam 
ser utilizados por toda a 
população.

novo fôlego para os palcos da cultura 
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Meio ambiente

Preservar, garantir a proteção e conservação ambien-
tal de nova lima. É desta forma que a administração 
municipal vai desenvolver uma nova proposta com-
prometida com a sustentabilidade. nesse momento, a 
Prefeitura tem realizado um diagnóstico específico e 
trabalhado no desenvolvimento de propostas como a 
Reestruturação da Regularização Ambiental para que 
o município tenha autonomia no licenciamento e se 
torne mais atrativo do ponto de vista na área de in-
vestimentos.

preservação dos recursos 
naturais e desenvolvimento sustentável

Nova Lima tem sérios problemas de animais de rua e a castra-
ção é uma das medidas para redução desses números. a ação, 
que ocorrerá entre os dia 21 e 23 de novembro, conta com um 
Castra Móvel, três veterinários, equipamentos e medicamen-
tos necessários. a equipe trabalhará dez dias na cidade, per-
correndo os bairros onde existem os maiores registros. Serão 
castrados entre 40 e 50 cães e gatos por dia, totalizando 
cerca de 500 animais atendidos. O trabalho será realizado 
sem custo para os proprietários dos animais. a iniciativa será 
desenvolvida pelo Governo do Estado em parceria com Secreta-
ria municipal de Saúde, especializada em controle de zoonoses.

castração móvel beneficiará cães e gatos

banqueta
Promover capina, melhoria na iluminação, paisagismo e 
infraestrutura de saneamento. essas são algumas ações 
que a Administração Municipal promoverá por meio pro-
jeto de reurbanização da banqueta do rego Grande. 

O Saneamento Básico é um grande problema no Brasil e, 
em nova lima, não é diferente. o Governo municipal iden-
tificou que será preciso aumentar o percentual de esgoto 
tratado no município e propõe garantir com a Copasa o 
abastecimento público de água com qualidade para toda 

a população, além de atacar os problemas de drenagem 
urbana. nova lima já conta com um Plano municipal de 
Saneamento que, mediante atual análise do Governo Mu-
nicipal, deve ser revisado e colocado em prática para a 
melhoria da qualidade de vida dos nova-limenses.

plano municipal de saneamento básico na prática

estrutura do meio ambiente será revista
Será preciso uma reestruturação em toda a 
área de meio ambiente. Para isso, a Prefeitura 
vai firmar um convênio com o Estado para li-
cenciamento ambiental classes 1 a 4. além dis-
so, a nova gestão identificou a necessidade de 
reformas no prédio da secretaria que está com 
infiltrações em diversas paredes e pintura em 

péssimo estado de conservação e já conseguiu 
negociar a redução do valor do aluguel da sede 
em aproximadamente r$ 1.000,00. a admi-
nistração municipal pretende utilizar os recur-
sos oriundos do licenciamento ambiental para 
construção de uma sede própria e aquisição de 
estrutura física e de profissionais.

PROJETOS quE PASSARÃO 
POR MANuTENçÃO:
teatro municipal, casa de cultura Prof. Wil-
son Chaves, Projeto Sexta na Feira, Cavalhada 
de São José Operário, Arquivo Público Munici-
pal, Escola Municipal de Ballet Clássico, Cen-
tro Cultural de Nova Lima, Escola Municipal 
de música, cia. Quik de danças, cavalhada de 
São Jorge e outros.

PROJETOS PARAdOS ATuALMENTE: 

Centro de Informações Folclóricas, Convênio com a Comis-
são Mineira de Folclore, Galeria de Arte da Casa de Cultura 
Prof.  Wilson chaves, cooperativa de arte e artesanato – 
“minas artes Gerais” – Jardim canadá, atelier de artes do 
Jambreiro, Convênio com as Corporações Musicais, Projeto 
“Seresta na Praça”, Projeto “corais na igreja”, escola casa 
Aristides, Projeto CEACOM – Cultura, Festival de Inverno 
da Escola Casa Aristides, Núcleo de Iniciação Teatral, de-
partamento de Memória e Patrimônio, Convênio com as 
Guardas de marujos de nova lima, entre outros.

hoje, já são diversos 
projetos parados e com 
necessidade de manutenção 
e análise de convênios. 
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confiram apenas alguns exemplos de 
situações precárias encontradas na cidade

arquivo dos documentos públicos em estado de calamidade
Materiais de obras mal acomodados

Biblioteca pública completamente deteriorada. Enquanto isso, a prefeitura es-
tava pagando aluguel no valor mensal de r$ 7.089,50 para um local não 
adequado, localizado na Rua Coronel Joaquim Marcelino, 26, Centro

Entulho no Centro de Memória

Equipamentos da academia ao ar livre quebrados

Esqueleto do ginásio inacabado no fim da avenida

Bocas de lobo degradadas em toda cidade

praças sem manutenção e descuidadas
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