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obras retomadas

Obra da UPA entra
na etapa final

PÁG 03

PMT regulariza situação
administrativa com realização
de processos seletivos
A Prefeitura de Timóteo promoveu, em novembro, dois
processos seletivos para o preenchimento de vagas na
Administração Municipal.
O processo seletivo nº 001/2018 prevê a contratação de 99
servidores, enquanto o edital nº 002/2018, estabelece a
admissão de 223 servidores no serviço público. Cerca de três
mil candidatos se inscreveram para os dois processos.

PÁG 02

Município viabiliza obras de
infraestrutura

PÁG 05

A rua Viçosa, no bairro Ana Malaquias, foi contemplada com
obras de drenagem, instalação de meio fio e pavimentação,
que totalizam R$ 354.262,32. As obras já haviam sido licitadas
em 2015, mas a vencedora do pleito iniciou os serviços e os
abandonou em seguida. Após dois meses de serviços, a obra
foi finalizada.

Espera de três décadas
para pavimentação de vias
chega ao fim

Eleição de diretores
e vices mobiliza
comunidade escolar
A prova de certificação dos profissionais da
Educação, realizada em outubro no Cefet-MG, foi a
primeira etapa do processo em que a comunidade
escolar vai eleger os futuros diretores e vices da
rede municipal de ensino no mês de dezembro. A
organização da seleção foi conduzida pela Fundep.

PÁG 06

PÁG 04

Revitalização dos
Conselhos Municipais
Uma das ações da atual gestão municipal é
o estímulo ao fortalecimento dos conselhos
municipais. O Conselho e o Fundo Municipal do
Turismo foram reativados, assim como o Conselho
Municipal de Esporte e Lazer que está em vias de
entrar em funcionamento, se juntando assim aos
demais conselhos já existentes.

PÁG 07

Ações do Programa Cidade
Limpa são reforçadas por
meio de campanha
A Prefeitura de Timóteo intensificou as ações de
limpeza, capina, pintura de meio fio, desobstrução
de bocas de lobo e desassoreamento de córregos.
Foi criado um cronograma para as equipe da
Secretaria de Obras atenderem a todos os bairros
do Município.

PÁG 08
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PALAVRA DO

PREFEITO

Seis meses após assumirmos a Prefeitura
Municipal de Timóteo reafirmamos o nosso
compromisso de devolver a estabilidade
administrativa e política ao município.
Fazer Timóteo retomar a normalidade
institucional e oferecer à população uma
prestação de serviços públicos de qualidade
é a nossa missão, haja vista os muitos
problemas que encontramos .
Desde o princípio dessa gestão, a
nossa postura foi a de olhar pra frente
e implementar uma nova dinâmica na
gestão pública, ajustando a máquina
administrativa, finalizando as obras já
iniciadas e adotando a transparência em
todos os atos, ações e decisões de governo.
O mais importante, em nossa opinião, é o
respeito e diálogo franco com a Câmara de
Vereadores, todos os cidadãos timotenses,
entidades organizadas e instituições, a
valorização permanente do funcionalismo
e a seriedade com a administração e
aplicação dos recursos públicos.
Dessa forma, acreditamos que vamos
resgatar a credibilidade e a dignidade do
nosso município, pois construímos nesta
cidade laços fraternos e vivemos aqui com
as nossas famílias.
Douglas Willkys – Prefeito de Timóteo

Complementação
PMT acerta complementação de servidores
inativos
A Prefeitura de Timóteo retomou o
pagamento das complementações dos
servidores públicos municipais aposentados
e pensionistas. Os pagamentos são feitos
no quinto dia útil de cada mês desde o mês
de outubro deste ano.

acatada pela Justiça de 1ª instância.
Posteriormente, numa Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo
Tribunal Federal, entendeu-se que o direito
dos servidores estava assegurado para
quem se aposentou até julho de 2016.

Uma Ação Civil Publica do Ministério
Público da comarca de Timóteo
contestou, em 2016, o pagamento
das complementações aos servidores
aposentados do município, ação

A partir de outubro cerca de 400 servidores
inativos e pensionistas foram beneficiados,
ampliando os gastos com a folha de
pagamento em aproximadamente R$ 800
mil por mês.

Município regulariza situação
administrativa para contratação
de servidores públicos
A Prefeitura de Timóteo deu início em
setembro a dois processos seletivos para a
contratação de pessoal para a Administração
pública.
O processo seletivo nº 001/2018, resultado de
um acordo judicial, prevê a contratação de 99
pessoas, sendo que destas 6 são destinadas
para deficientes. A contratação será por um
período de seis meses.
Foram registradas cerca de 900 inscrições para

Telefones da Prefeitura Municipal de Timóteo
Assessoria de Comunicação Social
3847-4710/4720
Contoladoria Geral - 3847-4738
Gabinete do Prefeito – 3847-4712
Ouvidoria-Geral – 3847-4780
Procuradoria-Geral – 3847-4704
Secretaria de Assistência Social – 3847-7640
Secretaria de Educação – 3847-4763
Secretaria de Fazenda - 3847-4736
Secretaria de Governo – 3847-4602
Secretaria de Obras – 3847-4773
Secretaria de Planejamento - 3847-4751
Secretaria de Saúde - 3847-7632
Praça Cidadã – 3847-4700

Expediente
Informativo oficial da Prefeitura
Municipal de Timóteo, produzido pela
Assessoria de Comunicação da Secretaria
Municipal de Governo e Comunicação.
Jair Eduardo Ribeiro (Secretário
Municipal de Governo e Comunicação)
Fernando Alves
Karine Borges
Diego Nielsen
Gualter Lopes
Lúcia Ferreira
Kenya Azevedo Ferreira
Júlio César Nascimento
Letícia Barros (Estagiária)
Izabella Paola Garcia Martins (Estagiária)
Oscar Fernández Llorente
Lídia dos Santos Silva Fernandes
Sempre Editora Ltda
CNPJ: 26.198.515/0004-84 | Tiragem 20 mil

pROCESSO SELETIVO

preencher vagas nas Secretarias de Assistência
Social, Obras e Saúde.
Para o edital nº 002/2018, o período
de contratação é de um ano para o
preenchimento de 223 vagas, das quais
28 são destinadas a deficientes físicos.
Aproximadamente 1,9 mil candidatos se
inscreveram para esse processo.
As provas foram realizadas nos dias 24 e 25 de
novembro de 2018.

GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
FGV apresenta proposta para PMT
Com a finalidade de dar sequência às
tratativas em torno da organização e gestão
de Recursos Humanos da Prefeitura de
Timóteo, foi realizada, em outubro, uma série
de reuniões com o coordenador da Fundação
Getúlio Vargas (FGV) Projetos, José Eduardo de
Vasconcelos Quintella.
Ao longo do dia, ele apresentou a proposta
técnica ao prefeito Douglas Willkys e

secretariado, ao Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais (Sinsep) e realizou uma
visita de cortesia ao Ministério Público ao lado
do procurador-geral, Humberto Abreu.
O trabalho prevê a auditoria da folha de
pagamento dos servidores ativos e inativos,
a organização administrativa, a realização
de concurso público e a revisão do Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos.

saúde
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UPA Primavera

Obra no bairro Primavera será entregue em dezembro de 2018
Parada há vários anos, a Prefeitura de
Timóteo retomou, em outubro, as obras
de construção da Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) do bairro Primavera.
A estimativa é concluir os serviços
estruturais até dezembro deste ano e
entregar o equipamento público em
funcionamento para a população ainda

no primeiro semestre de 2019.
A construção da UPA foi iniciada em
2014, com previsão de entrega em 2015.

Em fevereiro de 2018, foi assinada uma
nova ordem de serviço para o reinício das
obras, porém não houve continuidade
dos serviços até a sua retomada em
outubro.

Unidade Móvel
realiza 950 exames

Nesse período, foram disponibilizados 950
exames para mulheres com idade entre
50 e 69 anos, previamente cadastradas
nas unidades de saúde. Com esses exames
de mama, a Prefeitura de Timóteo zerou
a demanda atual por esse exame na rede
municipal de saúde para esta faixa etária.

A UPA de Timóteo é classificada como
tipo 2 e contará com 12 leitos de
observação e capacidade para atender
até 300 pacientes por dia.

Vacinação protege
crianças contra o
sarampo e a polio

mamografia

Por meio de uma parceria entre a
Prefeitura de Timóteo e a Secretaria de
Estado da Saúde, o município recebeu
no período de 12 de novembro a 7
de dezembro, a Unidade Móvel de
Mamografia (Caminhão da Mamografia),
que ficou estacionado na Praça 1º de
Maio.

A construção da UPA representa
investimentos de R$ 2,6 milhões, sendo
R$ 846 mil de contrapartida de recursos
próprios do município.

Mutirão beneficia
timotenses com
cirurgias de catarata
A Secretaria Municipal de Saúde
disponibilizou dezenas de cirurgias
de catarata por meio de um mutirão,
beneficiando aproximadamente 150
pacientes. As intervenções foram
realizadas em três etapas: no Hospital e
Maternidade Vital Brazil; na cidade de
Sabinópolis e em Rio Piracicaba. No caso
das cirurgias fora do Timóteo, o Município
custeou o transporte e a hospedagem.
O objetivo da Secretaria de Saúde foi
zerar a fila de pessoas que precisavam
da cirurgia. Foram priorizados pacientes
idosos, pessoas que aguardavam há até
dois anos, além de emergências médicas
em oftalmologia.

A mobilização promovida pela Secretaria
de Saúde de Timóteo em torno da
Campanha de Vacinação contra a
poliomielite (paralisia infantil) e sarampo
nos meses de agosto e setembro, para
imunizar crianças com idade de 1 a 4 anos.
Foram vacinadas 3.681 (88,7%) crianças
contra poliomielite e 3.707 (89,5%) contra
sarampo.
A campanha iniciou no dia 6 de agosto e
foi prorrogada até o dia 14 de setembro,
com a realização de duas mobilizações do
chamado “Dia D”, nos dias 18 de agosto e
1º de setembro. Em Timóteo, a campanha
foi encerrada no dia 28 de setembro.
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ana malaquias

alvorada

Mais uma obra de infraestrutura é
retomada na rua Viçosa
Um antigo sonho dos moradores do
bairro Ana Malaquias, na regional sul,
saiu do papel com a assinatura das
Ordens de Serviços nº 011/2018 e nº
012/2018.

A obra já havia sido licitada em 2015,
mas a vencedora do pleito iniciou os
serviços e os abandonou em seguida.
Parte do trabalho executado foi
perdido por causa da chuva.

Os contratos assinados com a
empresa vencedora da licitação,
Agostinho F. Pereira, totalizam R$
354.262,32 e prevê serviços de
drenagem, instalação de meio-fio e
pavimentação.

O município vai arcar com o montante
de R$ 279.991,69 de recursos próprios
e outros R$ 74.270,63, por meio de
um convênio com o Ministério das
Cidades.

macuco

Ruas e avenida
recebem melhorias

Um convênio entre a Prefeitura de
Timóteo e o Ministério das Cidades
assegurou várias intervenções no
bairro Macuco. O pacote de obras que
prevê drenagem, recomposição de

córrego do caçador
Município retoma
programa habitacional
A construção de 44 casas no
Córrego do Caçador, paralisada há
quatro anos, foi retomada no mês
de setembro, após a assinatura
da Ordem de Serviço nº 14/2018.
Prevista para ser entregue em
dezembro, a obra tem um custo de
R$ 1.107.869,44 e é executada pela
Século Engenharia, vencedora do
processo licitatório.

pavimentação, construção de escola e
de muro de arrimo está orçado em R$
2,69 milhões, divididos em três etapas.
Estão em andamento as obras
de drenagem e recomposição de
pavimentação na avenida Patativa e
rua Águia, executadas pela Construtora
Andrade e Teixeira Ltda.

COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA
- A comunidade do bairro Alvorada
bem como os estudantes foram
beneficiados com a construção da
cobertura da quadra do bairro.
O investimento no valor de
R$144.935,61 foi feito pela Prefeitura
de Timóteo em parceria com o
Ministério da Educação.

Cachoeira do Vale
terá capela velório
O distrito de Cachoeira do Vale vai
receber, num prazo de até três meses,
uma capela velório, antiga demanda
dos moradores. A Ordem de Serviço
nº 16/2018, viabilizada por meio de
um convênio entre a Prefeitura de
Timóteo com o Governo de Estado,
prevê a execução da obra pela
Construtora Silva & Lopes num prazo
de três meses. O valor do contrato é
de R$ 126.401,30.

No total, os serviços de drenagem
compreendem investimentos da
ordem de R$ 719 mil e abrangem as
ruas Maritaca, Patativa, Curió, Galo do
Campo, Bem-Te-Vi, Pitangol, Águia e
Pavão.
Também está programada a construção
de uma escola, que será executada pela
Construtora Silva & Lopes Ltda, no valor
R$ 1,75 milhão.

Reforma de
quadra no bairro
dos Vieiras está
assegurada
A quadra esportiva situada na
rua Bahia, no bairro dos Vieiras,
distrito de Cachoeira do Vale, foi
contemplada com R$ 84.384,44 em
recursos para a sua reforma. Por
meio da Ordem de Serviço de nº
13/2018, a obra foi autorizada a ser
executada pela Opção Engenharia e
Construção, numa parceria entre o
Município e a Secretaria de Estado
do Esporte. A previsão é que o
serviço esteja concluído em dois
meses.

obras
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fundo de vales

Projeto técnico vai
permitir programa de
infraestrutura

alegre

A elaboração do projeto executivo
para a viabilização do programa
de Fundos de Vales de Timóteo
começou a se tornar realidade
com a assinatura da Ordem de
Serviço nº 15/2018, no valor de R$
1.384.225,18.
A contratação do serviço, por meio de
licitação pública, prevê a elaboração
de projeto com diagnóstico, obras
de drenagem, saneamento, sistema
viário e Fundos de Vale no córrego
Timotinho, interligando os bairros
Alvorada, Santa Maria e Eldorado.

eldorado

Ruas 140, 141 e 147
serão pavimentadas

Um antigo sonho da comunidade do
bairro Eldorado vai ser concretizado,
após a liberação de recursos para a
execução das obras de pavimentação
das ruas 140, 141 e 147, no Eldorado.
O valor a ser investido é da ordem
de R$ 445.8690,00 e inclui a
pavimentação da rua Alpercata, no
Ana Malaquias. Os recursos são de
um convênio do Município com o
Ministério das Cidades.

Pavimentação nas ruas 9 e 12 acaba com
espera de três décadas
Demorou, mas uma reivindicação de
cerca de três décadas começou a se
materializar para os moradores das ruas
9 e 12, no bairro Alegre, em Timóteo.
No dia 10 de setembro deste ano, uma
segunda-feira, teve início às obras de
asfaltamento dessas duas vias, por
meio de investimentos da ordem de
R$ 401 mil, sendo que R$ 394 mil são

verbas do governo federal e os outros
R$ 5 mil, contrapartida do Município.
O serviço, cujo contrato era de 2015,
estava parado e foi retomado pela
Engepav no mês passado. O contrato
também previa a pavimentação das
ruas 8, 12, Limeira e Coqueiros, mas já
foram realizadas.

alphaville

joão xxiii

Quadra Poliesportiva
é entregue à
comunidade
Novembro marcou a inauguração
da Quadra Poliesportiva Benjamin
Faustino, no bairro João XXIII. A obra
era uma antiga reivindicação da
comunidade, que sentia a ausência
de um espaço para a prática de
esporte e lazer.

O novo equipamento público
mede 600 metros quadrados e
teve investimentos da ordem de
R$ 207.786,75, por meio de um
convênio com a Secretaria de Estado
de Governo com contrapartida de R$
7.786,75 do Município.

Campo e Praça valorizam espaços de lazer
no bairro Alphaville
Duas importantes obras que eram
aguardadas há anos serão destinadas
para a prática de esporte e lazer de toda
a comunidade no bairro Alphaville e
regional leste.
O primeiro é o campo de futebol que
ocupa a antiga área da estação de
tratamento de esgoto.Essa era uma
antiga demanda dos moradores que se
transformou em realidade. O campo
murado, que já está concluído, vai
contar também com vestiários. A obra

foi executada pela J. Torres Ltda., a um
custo de R$ 172.407,54.
Outro importante investimento do
Município naquela comunidade é
a construção de uma praça. Serão
construídos uma quadra de peteca,
bancos e mesas, cobertura da área
de tênis de mesa, banheiros e área
de brinquedos para as crianças com
balanço, gangorra e escorregador. O
valor do investimento será de R$ 93 mil.
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Eleição de
diretores e vices
democratiza
processo de
escolha
Um dos compromissos da atual
gestão do Município é a eleição
direta para diretor e vice das escolas
da rede municipal de ensino. Em
setembro foi aberto um processo
de certificação dos interessados em
disputar os cargos. Esse processo de
certificação dos candidatos foi feito
pela Fundação de Desenvolvimento
da Pesquisa, ligada a Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) no
dia 27 de outubro no Cefet-MG.

Olimpíadas Escolares movimentam
Timóteo
As Olimpíadas Escolares de Timóteo,
realizadas em outubro, foram um
momento de confraternização e
valorização da prática desportiva no
município. Depois de dez anos sem a
atividade, o evento reuniu neste ano
1.300 alunos, na faixa etária de 11 a 17
anos, que disputaram 11 modalidades
esportivas.
O evento, que era uma reivindicação
da comunidade escolar, foi feita pela

Merenda escolar
é enriquecida com
ingredientes da
agricultura familiar
O município de Timóteo retomou
na segunda quinzena do mês de
agosto a aquisição de alimentos mais
saudáveis para a merenda escolar.
Os ingredientes são fornecidos por
pequenos produtores rurais do
município.
Por meio do Programa Nacional
de Alimentação Escolar (Pnae), do
governo federal, a iniciativa atende
a aproximadamente 7.000 alunos de
creches, escolas de Educação Infantil,
Ensino Fundamental, Educação de
Jovens e Adultos (EJA) e a Associação
de Pais e Amigos do Excepcional
(Apae).
A aquisição dos gêneros alimentícios
da agricultura familiar rural para a
merenda escolar é feita por meio de
um chamamento público realizado pela
Secretaria Municipal de Educação.
A iniciativa beneficia 13 pequenos
produtores ligados a Associação de
Agricultores Familiares de Timóteo
(Agrifat) que reúne empreendedores
dos bairros Licuri e Celeste.

Secretaria Municipal de Educação e
Cultura. O objetivo foi o de fomentar
o esporte, estimulando a formação de
valores e a cidadania.
As Olimpíadas Escolares também
são um instrumento pedagógico que
agregam valor à prática desportiva e
à atividade física na escola, ajudando
na formação do caráter dos jovens,
formando cidadãos mais críticos e
conscientes.

limoeiro

Creche do
Proinfância vai
atender até 60
crianças
A unidade escolar do Proinfânca do bairro
Limoeiro vai ser entregue à comunidade
em fevereiro de 2019.
A unidade se tornou realidade após a
assinatura de contrato para a execução
da obra neste ano. Licitada em 2011, a
obra sofreu várias interrupções ao longo
dos últimos anos, na maioria das vezes
por falta de repasses do governo federal.
Depois de pronta, a unidade escolar do
Proinfância do Limoeiro, que está orçada
em R$ 117.152,83, terá capacidade para
atender até 60 crianças de 0 a 3 anos, em
período integral.

Ao todo, 115 profissionais se
inscreveram para participar da
habilitação. As eleições estão
marcadas para 9 de dezembro.
Timóteo conta com 16 escolas
municipais. O futuro mandato dos
diretores e vices, será de três anos.

dia da pátria

Desfile de 7 de
setembro resgata
tradição na Alameda
31 de Outubro
Com o tema “Resgatando a Ética nas
Relações”, o Município realizou no Dia 7
de Setembro, um dos mais tradicionais
eventos realizados na Alameda 31 de
Outubro, no Centro Norte. O Dia da
Independência reuniu uma multidão de
pessoas para assistir ao desfile cívico de
escolas da rede pública e particular de
ensino, creches, UMEI´s, representantes
de entidades, da Polícia Militar, Corpo
de Bombeiros, bandas de músicas, entre
outros.
O objetivo da Administração Municipal
foi o de valorizar o sentimento cívico
e a cidadania além de promover uma
cultura de paz e harmonia, resgatando
a autoestima da população por meio
das suas várias expressões artísticas e
culturais.

C u lt u r a e
Esporte
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futebol amador
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turismo

Circuito
Gastronômico
agita Praça 1º
de Maio
Workshops, shows musicais, barracas
com tira-gostos e muita descontração.
Foi nesse clima que o Circuito
Gastronômico de Timóteo, realizado
em setembro, foi um sucesso de
público na Praça 1º de Maio.

Prefeitura é parceira da LAD na
realização do Campeonato Acesitano
A Prefeitura de Timóteo é a principal
parceira da Liga Acesitana de Desportos
(LAD) na realização do campeonato de
futebol amador nas categorias Juniores e
Adulto.
Para celebrar essa parceria, foi feita uma
solenidade no dia 31 de agosto para a
entrega do material esportivo para as
equipes que disputarão a competição.

Timóteo retoma
Conselho de Turismo
O dia 24 de outubro marcou a
composição do novo Conselho
Municipal de Turismo de Timóteo,
durante encontro realizado na sede da
Associação Comercial e Empresarial
(ACE) e que reuniu representantes da
Prefeitura, da Câmara de Vereadores,
do setor hoteleiro, fundações,
Instituto Estadual de Florestas (IEF) e
Circuito Turístico da Mata Atlântica de
Minas.
A nova diretoria é composta pelo
presidente Ernani José Bitencourt,
Rodrigo Vieira Ribeiro (vice) e Fábio
Campos da Costa (secretário).
Em seguida, foi formada e eleita a
chapa do Fundo Municipal de Turismo
(FUMTUR) que terá como presidente
Hiler Feliz da Silva; como vice, Heine
Stuart Moura Quintão; e secretaria,
Kelly Cristina Almeida Soares. A posse
foi automática.

Após 4 meses de competição, o São
Francisco se sagrou campeão nos juniores
e o Industrial conquistou o título no
amador.
O Município apoia o campeonato por meio
de um termo de fomento que repassou
recursos para a LAD para a aquisição de
camisas, calções, meia, chuteiras e bolas,
além do pagamento da taxa de arbitragem.

Conselho de Expansão
define estratégias
para Distrito Industrial
Como forma de apoiar a promoção de
políticas públicas para o desenvolvimento
econômico do Município, com geração
de emprego e renda, foi reativado na
atual gestão o Conselho Municipal de
Expansão, que é voltado para as áreas
industriais e comerciais e prestação de
serviços de Timóteo. O conselho foi
criado pela Lei Municipal 1.271/1993 e
reativado por meio do decreto 5.080, de
10 setembro de 2018.
O colegiado atua como órgão de
aconselhamento do poder público e
reúne representantes da Administração
Municipal, especialmente das Secretarias
de Planejamento e Fazenda e Gerência de
Desenvolvimento Econômico, da Câmara
de Vereadores, da Associação Comercial
e Empresarial (ACE) e da Aperam
South America, maior empregadora do
município.

Programação comemora Dia do Idoso
com passeio e atividades variadas
O Dia do Idoso (1º de Outubro) não passou
em branco no Município de Timóteo. Por
meio do Programa Humanizar, desenvolvido
pela Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, 600 pessoas participaram de uma
extensa programação ao longo do mês.
As atividades culminaram com o tradicional
“Passeio na Lagoa Silvana” no dia 4 de
outubro. Entre as atrações estavam a
apresentação da Banda Sem Censura,

O evento, promovido com o apoio
da Prefeitura de Timóteo, foi
importante para estimular a vocação
do Município para a realização
de grandes eventos, oferecendo
momentos de lazer para a população
timotense e de todo o Vale do Aço.

melhor idade

show de humor, homenagens aos alunos
mais idosos de cada núcleo, gincanas com
atividades relâmpagos e brincadeiras
variadas. O Humanizar existe há 25 anos e
conta atualmente com 1.600 participantes.
No Sodalício Tio Questor também foi
comemorado o Dia do Idoso com um culto
ecumênico. Sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal de Assistência social, o
Sodalício é um abrigo de longa permanência.

Conselho
Municipal de
Esporte e Lazer
é reativado em
Timóteo
Um dos principais compromissos
da atual gestão é o incentivo aos
conselhos municipais e estimulo à
participação da população nesses
colegiados. Um dos conselhos que foi
reativado é o de Esporte e Lazer de
Timóteo (COMEL).
Depois de abrir consulta pública
para ouvir as lideranças esportivas
e da área de lazer, bem como
a comunidade com o objetivo
de reformular a legislação do
Conselho Municipal de Esporte
e Lazer de Timóteo (COMEL) , a
Gerência de Cultura e Esporte, da
Secretaria Municipal de Educação
está reestruturando o Conselho
que tem como objetivo definir as
políticas públicas voltadas para a
democratização da prática do esporte
e lazer em Timóteo.

8

governo

www.timoteo.mg.gov.br | Whatsapp da Prefeitura 31. 9 9499.0084

Limpeza pública:
uma das prioridades
da Administração
Municipal

cidade limpa

A Prefeitura Municipal de Timóteo
está implantando um novo formato de
limpeza pública com a finalidade de
manter a cidade limpa. Os moradores
devem prestar atenção, pois o descarte
de restos de construção, de pequenas ou
médias intervenções devem ser feitos em
caçambas. A contratação fica por conta do
morador.

Blitzen inicia oficialmente ações do Cidade
Limpa
Uma série de blitzen educativas
realizadas em várias avenidas e ruas da
cidade reforçou as ações da Prefeitura
de Timóteo para manter a cidade limpa.

urbana e capina em todos os bairros da
cidade, promovendo o desassoreamento
de córregos e redefiniu uma nova rota
de coleta de lixo doméstico.

Denominada “Praticar cidadania é
fazer a sua parte”, a iniciativa distribuiu
panfletos informativos, sacolinhas de
lixo para veículos e fixação de cartazes
em repartições e espaços públicos,
ônibus, entre outros. Aliado a isso, a
Prefeitura vem realizando a limpeza

A conscientização dos moradores para
evitar a deposição de entulho nas ruas
também faz parte da iniciativa. A ação,
que será levada a todas as regionais do
Município, conta com o apoio da Polícia
Militar.

Secretaria define
cronograma
permanente para
capina e varrição
A Administração Municipal retomou a
capina e varrição sistemática em todos
os bairros de Timóteo, serviço que
era alvo de muitas reclamações por
parte da população e que não eram
executados há muito tempo: antes o
serviço era concentrado nos principais
corredores viários, o que prejudicava
grande parcela da população. Uma
equipe fixa foi montada para percorrer
a cidade fazendo esse serviço.

Limpeza de
córregos previne
enchente e
transtornos
A prevenção é a melhor estratégia
para evitar transtornos à população,
especialmente no período de chuva. É
pensando e agindo a partir dessa premissa
que a Administração municipal desenvolve
um amplo trabalho permanente em toda
a cidade de limpeza de córregos e cursos
d´água.
É importante, no entanto, que a população
dê a sua parcela de contribuição evitando
jogar lixo e entulho nesses locais.

Até então a entrada em vigor da Lei 3.457,
em fevereiro de 2016, o município era
responsável pelo recolhimento do entulho,
situação que foi mudada. Timóteo era uma
das poucas cidades de Minas Gerais que
ainda fazia esse serviço.

Lei estabelece multa
para quem jogar
entulho nas ruas
Para fazer valer a Lei municipal 3.457, de
22 de Dezembro de 2015, a atual gestão
municipal está desenvolvendo uma
série de ações educativas para chamar
a atenção dos moradores a não jogar
entulhos e galhadas em vias públicas.
Trata-se de uma questão de saúde pública,
haja vista que o acúmulo de resíduos
sólidos contribui para o criatório de
mosquitos do Aedes aegypti, responsável
pela dengue, zika vírus e chikungunya.
A lei conhecida como Zero Entulho prevê
a aplicação de multas no valor de R$
2.650,00 - R$ 26,50 por metro cúbico de
entulho e galhadas jogados na via pública.
A iniciativa estimula a prática de cidadania
e para o fato de que se cada um fizer a sua
parte a cidade vai ficar mais bonita. Por
isso, qualquer reclamação, flagrante ou
denúncia de depósito irregular de resíduos
sólidos, como restos de construção,
entre outros, pode ser comunicado pelo
WhatsApp 99499-0084.
Monitoramento
A prefeitura está monitorando pontos
e áreas que têm recebido a deposição
irregular de entulho, galhadas e demais
resíduos sólidos. Esses pontos receberão
placas proibindo a destinação e alertando
para a aplicação de multas.

