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Remodelação de praça no São José 
garante nova alternativa de lazer 
para a comunidade

Como parte de uma política pública municipal em promover investimentos 
em espaços públicos, campos de futebol e quadras esportivas a Praça Rozalita, 
localizada no bairro São José, foi totalmente remodelada o que possibilita mais 
uma alternativa de lazer para as famílias daquela comunidade.

NOVA UBS DA REGIONAL LESTE BENEFICIA 
MAIS DE 10 MIL MORADORES

Foram necessários oito anos até que a inauguração 
da UBS Ailton Ferreira Bomfim, no Bairro 
Limoeiro, fosse uma realidade na Regional Leste 
da cidade. No início de dezembro a unidade 
foi incorporada à rede de assistência à saúde e 
atenderá cerca de 10 mil moradores do Limoeiro, 
Recanto Verde e comunidade Jardim Vitória.

Emoção e muita festa marcam 
entrega de novo prédio da 
Escola do Macuco

A inauguração do novo prédio da Escola Municipal Clarindo Carlos Miranda, no 
Bairro Macuco, encerrou uma espera de aproximadamente 20 anos pela comunidade 
escolar e pelos moradores da comunidade. A entrega da nova unidade foi realizada 
num clima de muita festa e emoção por quem aguardou com muita expectativa a 
realização de um sonho.
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Processo seletivo 
preencherá 153 
vagas no serviço 
público
Com a finalidade de promover o preenchimento 
de vagas e formação de cadastro de reservas 
para atendimento de programas das Secretarias 
Municipais de Saúde, Assistência Social e 
Educação, a Prefeitura de Timóteo vai realizar 
um processo seletivo. A organização de todo 
o processo está a cargo do  IMAM Concursos 
Públicos e as provas estão agendadas para os 
dias 4 e 5 de fevereiro de 2023. Ao todo são 
oferecidas 153 vagas para o preenchimento de 
44 cargos, com jornada que varia de 20 a 40 
horas semanais.

A Prefeitura de Timóteo, por meio da Secretaria 
de Administração e Gestão, realizou no dia 5 de 
Dezembro mais uma cerimônia de posse de 32 
servidores aprovados no Concurso nº 001/2019. O 
evento ocorreu no auditório do Paço Municipal. 
Os empossados fazem parte da sétima lista 
de convocação de aprovados no certame, que 
foi organizado pela Fundação CEFETMINAS 
e realizado no primeiro semestre deste ano. 
Totalizando 294 empossados.
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Andrade - Filipe Moura Martins. - Impressão: Sempre Editora LTDA - Av. Babita Camargos, 1645 - Cidade Industrial Contagem/MG - CNPJ: 26.198.515/0004-84 | Tiragem 25 mil.

A Secretaria Municipal de Fazenda realizou o pagamento 
retroativo do piso do Magistério em 14 de novembro. O 
benefício contemplou educadores infantis e professores 
PI e PII e alcançou a cifra de R$ 2,1 milhões para o 
pagamento aos profissionais da Educação que aguardavam 
pelo cumprimento a adequação do piso do magistério.

PMT realiza 
pagamento retroativo 
do piso do Magistério

Prefeitura de Timóteo 
empossa mais 32 
novos servidores 
públicos municipais

ADMINISTRAÇÃO

Valor acumulado até 13/12

IMPOSTÔMETRO
MUNICIPAL

Milhões Mil Reais Centavos
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A Prefeitura de Timóteo entregou as novas 
instalações do Procon de Timóteo, localizado 
no espaço do Terminal Rodoviário, no Centro 
Norte. A sede do órgão passou por uma ampla 
reforma. Essas intervenções que ampliaram as 

O dia 29 de Novembro deste ano registrou um momento 
importante na vida de 162 servidores públicos municipais 
com a realização da cerimônia de reenquadramento 
desses profissionais no auditório da Prefeitura. A 
assinatura da portaria resolve um antigo imbróglio 

Reforma valoriza trabalho dos servidores e 
amplia o atendimento humanizado no Procon

Reenquadramento de servidores do concurso de 
1998 e da FAST se torna realidade em Timóteo 

Gabinete do Prefeito - 3847-4712
Corregedoria-Geral - 3847-4754 
Ouvidoria-Geral - 3847-4780
Procuradoria-Geral - 3847-4704
Secretaria de Administração - 3847-4715

Telefones da Prefeitura Municipal de Timóteo
Secretaria de Assistência Social - 3847-7640
Secretaria de Des. Econômico - 3847-4708
Secretaria de Educação - 3847-4763
Secretaria de Fazenda - 3847-4736
Secretaria de Governo e Comunicação - 3847-4602

Secretaria de Obras - 3847-4773
Secretaria de Planejamento - 3847-4751
Secretaria de Saúde - 3847-7632
Praça Cidadã - 3847-4727
UPA - Geraldo dos Reis Ribeiro - 3848-7232

Sine Timóteo - 3849-3905
Troca de Lâmpadas - 0800 276 2303
Recolhimento de Animais - 3847-4776
Obras Públicas - 3847-4778
Defesa Civil - 9 9499-2694 - 3847-4783

instalações do Procon possibilitaram a oferta de 
um melhor atendimento para as demanda dos 
munícipes nos processos de mediação de conflitos, 
nas relações de consumo, além de contar com uma 
acessibilidade mais facilitada.

envolvendo os servidores efetivos admitidos no serviço 
público pelo concurso realizado no ano de 1998 e da 
extinta Fundação de Ação Social de Timóteo (FAST). 
Dessa forma foi corrigida uma antiga distorção existente 
no quadro funcional da Prefeitura de Timóteo.
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Após oito anos de espera, a Administração 
Municipal entregou no dia 2 de dezembro a 
Unidade Básica de Saúde (UBS) Ailton Ferreira 
Bomfim que irá atender a cerca de 10 mil 
moradores dos Bairros Limoeiro, Recanto 
Verde e comunidade Jardim Vitória.  O evento 
de inauguração contou com o secretário de 
Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, deputados, 
representantes da Gerência Regional de Saúde, 
do Conselho Municipal de Saúde, vereadores e 
membros da comunidade da Regional Leste.

Anunciada em 2014, a construção da UBS chegou a 
ser iniciada, mas posteriormente foi interrompida 
com apenas 15% do seu cronograma físico por 
gestões anteriores. A obra foi retomada em 2022 

Prefeitura entrega Unidade de Saúde beneficiando 
cerca de 10 mil moradores da Regional Leste

LIMOEIRO

Evento em alusão ao Dia da Pessoa 
com Deficiência

INCLUSÃO SOCIAL

Para marcar o Dia Internacional da Luta das Pessoas com Deficiência, celebrado em 3 de 
dezembro, entidades e poder público de Timóteo realizaram um encontro para debater a 
superação de barreiras e a garantia da inclusão. O auditório da Prefeitura de Timóteo foi 
o palco desse encontro realizado no dia 2 de dezembro. Dentre os avanços foi lembrada a 
implantação do Centro Dia, inaugurado no início deste ano para atender jovens e adultos 
com idade entre 18 e 59 anos, que tenham algum grau de dependência de cuidados. 
O evento contou também com palestra e apresentações da Banda da Associação dos 
Deficientes Visuais (ADEVITA) e da Banda Brasil Excepcional da APAE de Timóteo.

após assinatura de ordem de serviço realizada no 
dia 21 de fevereiro deste ano.  A UBS do Limoeiro 
é do Tipo III e conta com duas equipes de Programa 
Saúde da Família (PSF), atendimentos médico e 

de enfermagem, salas odontológicas, de vacinas, 
curativos, medicação, desenvolvimento de ações 
dos programas voltados para a saúde da criança, da 
mulher, do homem, entre outras atividades.
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Ordem de serviço autoriza reforma em imóvel 
que abrigará creche no Bairro Primavera

Sob um clima festivo, os moradores do bairro Novo Tempo receberam no mês 
de agosto a nova Unidade Básica de Saúde (UBS), que foi totalmente reformada 
e ampliada. Desde 2018 foi constatado que a sede da UBS do Novo Tempo estava 
em situação precária, por isso a prefeitura priorizou as obras de recuperação do 

Comunidade comemora reforma 
e ampliação de UBS 

NOVO TEMPO

A comunidade do Bairro Primavera vai contar 
com uma creche na Rua Crisandalia, 451. Com 
a assinatura da ordem de serviço nº 21/ 2022, 
realizada em novembro, foi autorizada a reforma 
de um imóvel que, depois de pronta, abrigará uma 
creche para atender entre 60 e 80 crianças com 
idades variando de 0 a 3 anos e onze meses. A obra, 
que está orçada em R$ 208.368,38, prevê serviços 
de limpeza, remoção de reboco e de alvenaria, 
reforço estrutural, construção de mais um banheiro, 
substituição das instalações elétricas e hidráulicas, 
pintura e cobertura.

Administração adquire áreas para 
construção de UBS no Ana Moura

A Administração Municipal de Timóteo adquiriu dois lotes na Rua 
Santo Amaro, no Bairro Ana Moura, onde pretende construir uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS) Tipo 1. A partir de agora o esforço da 
Administração é buscar recursos junto ao governo federal e do Estado 
para viabilizar esse importante empreendimento.

equipamento. A revitalização da unidade incluiu a melhoria geral da estrutura do 
imóvel, a troca da cobertura com rebaixamento do forro, troca de pisos e azulejos, 
reforma da rede elétrica, lógica e hidráulica, além da construção de muros e gradis, 
conferindo maior conforto e segurança para a população atendida.
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A inauguração da cobertura da quadra esportiva 
Pastor José Batista Gonçalves na Escola Municipal 
Infantil João Bolinha, no distrito de Cachoeira 
do Vale, no dia 26 de novembro, reuniu diversas 
lideranças comunitárias, religiosas, políticas, pais, 
alunos e professores. Segundo a comunidade escolar 
foram 20 anos de espera por essa intervenção que 
vão incrementar as atividades físicas e psicomotoras 
dos 164 alunos com idades entre 3 e 5 anos. A quadra 
esportiva também é utilizada para as atividades 
comunitárias.

O fim do ano letivo para professores, alunos e 
profissionais da Educação na Escola Municipal Clarindo 
Carlos Miranda, no Bairro Macuco, foi na nova sede da 

Cobertura de quadra 
esportiva da E.M.I 
João Bolinha marca 
mais um importante 
investimento na área 
educacional

CACHOEIRA DO VALE

Após 20 anos de expectativa, escola no Bairro 
Macuco é entregue à comunidade

unidade escolar. No dia 18 de Novembro foi inaugurado 
o prédio que iniciou as atividades com mobiliário e 
equipamentos modernos. A entrega da nova unidade 

escolar, realizada num clima de emoção e muita festa, 
encerrou uma longa espera, haja vista que a nova escola 
era aguardada há pelos menos vinte anos.
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Quadras esportivas dos bairros Alphaville, Novo 
Tempo e Centro Norte recebem coberturas
As quadras esportivas dos bairros Alphaville, Novo 
Tempo e do CMEI/EJA, no Centro Norte, recebem 
investimentos para a instalação de cobertura o que 
garante a utilização desses espaços para a prática 

ALVORADA

Município de Timóteo investe 
em extensão de rede elétrica 
na cidade
O trecho final da Rua Rio Doce, no bairro Alvorada, foi contemplado com postes 
de concreto, em substituição aos postes improvisados de eucalipto instalados no 
local de forma provisória pelos próprios moradores. Além dos postes foi feito o 
cabeamento, colocadas hastes, lâmpadas de LED e transformador. Além da Rua 
Rio Doce outras regiões também vão receber extensão de rede elétrica e novas 
luminárias como a Avenida São João, no Bairro São José,  e no trecho de acesso a 
BR-381, no bairro Santa Terezinha.

esportiva e de lazer independentemente do clima. 
Essas intervenções qualificam ainda mais esses espaços 
esportivos além de atender a um antigo desejo das 
respectivas comunidades.

Comunidade do 
Jardim Vitória terá 
acesso à rede de água 
e esgoto

Ruas próximas ao 
campo de futebol do 
Macuco contarão com 
drenagem pluvial 

Os trabalhos de implantação de infraestrutura na 
comunidade do Jardim Vitória, na Regional Leste 
da cidade, continuam. Depois da numeração dos 
imóveis, instalação de meio fio e iluminação publica, 
a rede de abastecimento de água está 95% concluída. 
Após a interligação e a realização de testes finais serão 
instalados os cavaletes e feitas as ligações domiciliares.

Cerca de 90 famílias de uma antiga ocupação 
existente nas proximidades do campo de futebol 
do Bairro Macuco foram beneficiadas com a 
assinatura da ordem de serviço nº 21/2022 que 
prevê a instalação de rede de drenagem pluvial 
em várias ruas daquela comunidade que ainda 
não conta que esse serviço. Essa obra era uma 
demanda de mais de 10 anos, data da ocupação 
da área próxima ao campo de futebol, haja vista 
que no período chuvoso o local era impactado 
por graves problemas como enxurrada, 
alagamentos e enchentes. O serviço está orçado 
em R$ 281.075,66 com recursos próprios.

Quadra do Centro Norte

Quadra do Novo Tempo

Quadra do Alphaville
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Praça Rosalita passa por 
completa revitalização

Praça José Lucílio 
Alvarenga será reformada

SÃO JOSÉ

BROMÉLIAS

Prefeitura entrega praça nova 
com playground e academia de 
saúde na Rua 95

JOÃO XXIII

Os investimentos em praças e espaços públicos de Timóteo têm sido uma das marcas 
da gestão do município, pois proporciona mais qualidade de vida aos moradores. No 
mês de novembro foi entregue uma praça na Rua 95, no bairro João XXIII, construída 
ao lado da quadra esportiva.
A nova praça, que era uma antiga demanda dos moradores conta com bancos, 
playground, academia de saúde e rampa de acesso para pessoas deficientes, idosos, 
entre outros. Antes o local era um ponto de descarte de lixo e com a nova estrutura 
cerca de 300 crianças do bairro e seus familiares estão sendo beneficiados.

O Distrito de Cachoeira do Vale vai ganhar uma praça novinha em folha a partir do 
próximo ano. A Ordem de Serviço nº 22/2022 autorizou a construção de uma praça 
na Avenida Minas Gerais, próximo ao nº 400. O projeto prevê a construção de um 
espaço de lazer em uma área de 12m x 25m, instalação de playground de eucalipto 
tratado para a criançada, uma academia de saúde, bancos e ajardinamento.

A Praça Rozalita, localizada entre as Ruas Marliéria, Mateus Araújo Silva, Sebastião 
Malaquias e Avenida Castelo Branco, no bairro São José, em Timóteo (MG), passou por 
uma completa remodelação. Com as intervenções a praça passou a contar com bancos e 
mesas, equipamentos para ginástica e um playground para as crianças.

Uma reunião envolvendo lideranças comunitárias e representantes da 
Prefeitura definiram pela construção de uma praça pública na Avenida 
Ana Moura, próxima ao número 5264, resolvendo assim uma demanda 
que era reivindicada pelos moradores.

A Praça José Lucílio Alvarenga, no Bairro Bromélias, está passando por uma ampla 
reforma que contempla a mudança do seu layout, revitalização e a instalação de um 
playground para a criançada. Segundo a presidente da Associação de Moradores do Bairro 
Bromélias, Cléria Maria Oliveira Costa, a revitalização do espaço público era um desejo 
antigo dos moradores haja vista que a praça nunca passou por uma reforma, embora seja 
bastante utilizada pelos moradores.

Cachoeira do Vale contará
com uma praça nova em 2023

PMT e lideranças 
comunitárias definem 
construção de praça 
no Ana Moura
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Escolas Municipais terão projeto de Educação 
Empreendedora em parceria com o SEBRAE

A Prefeitura de Timóteo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, firmou parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae) para a implantação de um projeto de Educação 
Empreendedora na rede municipal de ensino a partir do ano letivo de 2023.  Essa 
iniciativa atenderá cerca de 6000 mil alunos de 15 escolas de Educação Infantil e 
Ensino fundamental do Município.

Milhares de crianças participam da 
Tenda Literária na Praça 1º de Maio

No mês de novembro a Praça 1º de Maio ficou ainda mais colorida com a realização 
do festival itinerante Tenda Literária que reuniu, durante três dias, mais de cinco 
mil pessoas, entre as quais alunos de 16 escolas da rede de ensino pública e privada. 
Realizado com patrocínio da Aperam South America, por meio da Lei Federal 
de Incentivo à Cultura e apoio da Fundação Aperam Acesita, Secretaria Especial 
da Cultura, Ministério do Turismo e Prefeitura de Timóteo, o festival teve livros, 
contação de histórias, brincadeiras e muita diversão para a criançada. A iniciativa é 
uma idealização da Criativo Produções.

Creche do Macuco começa a 
funcionar no ano letivo de 2023

Finalmente, no início do ano letivo de 2023, 
o Bairro Macuco vai contar com um Centro 
Municipal de Educação Infantil (CMEI). Essa 

creche é mais uma obra encontrada paralizada 
por administrações anteriores. A novela se 
arrasta desde 2011, quando foram autorizadas 

várias obras de infraestrutura no bairro, 
incluindo a edificação desse educandário, que 
será concluída pela gestão.
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Poeira, buracos e pedras soltas era uma realidade de 
diversas ruas do Distrito de Cachoeira do Vale que, após 
intervenção da Administração Municipal, passaram a 
viver em outro contexto com mais qualidade de vida. 
Esse é o caso das Ruas Espírito Santo, Guanabara, Tupis 
e Carijós que foram asfaltadas na atual gestão.

Quatro ruas do distrito 
são beneficiadas com 
recapeamento em 
asfalto

CACHOEIRA DO VALE

A instalação de duas plataformas elevatórias no 
Paço Municipal e no Terminal Rodoviário de 
Timóteo vai garantir a acessibilidade de pessoas 
deficientes, idosos e com dificuldades de locomoção 
a importantes departamentos e órgãos do serviço 
público municipal. A previsão e que esse acesso esteja 
disponível no início de 2023.

Plataformas elevatórias 
garantem acessibilidade 
no serviço público 
municipal

A melhoria da infraestrutura urbana de Timóteo tem 
sido prioridade. Uma das ruas que também recebeu 
asfalto foi a Rua 106, no Bairro Cruzeirinho. A via de 
235 metros lineares que era de bloquete foi recapeada 
e teve o meio fio reformado em alguns pontos. O 
investimento de aproximadamente R$ 200 mil é 
resultado de um convênio com o Governo Federal.

Rua 106 recebe melhorias 
de infraestrutura viária

Os investimentos realizados na Rua Santa Margarida 
transformaram a vida dos moradores que antes 
tinham que conviver com a lama quando chovia e 
com poeira em dias de sol, pois a via era de terra. 
Por meio de política pública de pavimentar as ruas 
regularizadas que ainda são de terra no Município, 
a Rua Santa Margarida, além do asfalto, também foi 
contemplada com drenagem pluvial.

Asfalto na Rua Santa 
Margarida transforma 
para melhor a vida dos 
moradores

CRUZEIRINHO

Garantir conforto, segurança, valorização dos imóveis, 
inclusão social e qualidade de vida para a população. 
Essas conquistas chegaram para centenas de moradores 
da parte de baixo e de cima da Rua Maria Teodoro de 
Jesus, no Bairro Nossa Senhora das Graças, após anos de 
expectativa. A rua de cerca de 570 metros lineares era 
de terra e recebeu meio fio, passeio, sarjeta e asfalto em 
investimentos que somam mais de R$ 484 mil.

Pavimentação da Rua 
Maria Teodoro de 
Jesus leva dignidade a 
centenas de moradores

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

O tão esperado sonho de ver as ruas do Bairro Santa 
Rita, no Distrito de Cachoeira do Vale, com calçamento 
está prestes a ser concretizado integralmente. Das cinco 
ruas existentes no bairro, as Ruas Santa Tereza, José de 
Assis e Joaquim Moreira já estão concluídas, restando 
finalizar os trabalhos na Avenida Dom Helvécio e na 
Rua Braz Moreira.

Calçamento de ruas avança 
no Bairro Santa Rita

A conclusão do pavimento das Ruas Rosa e Buganvílea 
foi outro avanço no desenvolvimento do Bairro 
Primavera melhorando as condições de tráfego das duas 
vias, proporcionando facilidade no acesso, comodidade 
e segurança para todos.

Ruas Rosa e Buganvílea 
recebem obras de 
pavimentação

PRIMAVERA

A pavimentação, drenagem e instalação de meio 
fio na Rua D foi uma conquista muito aguardada 
pelos moradores dessa via do Bairro Ana Moura. Os 
40 metros de serviços executados garantiram mais 
dignidade àquela comunidade.

Asfalto, drenagem pluvial 
e meio fio valorizam 
moradias da Rua D

ANA MOURA
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Inox Bike retoma 
tradição das 
competições de 
ciclismo em Timóteo
O ano de 2022 marcou a retomada das competições de 
ciclismo em Timóteo com a realização da “Inox Bike 
Timóteo 2022”, iniciativa realizada na Praça 1º de Maio 
e que foi  um completo sucesso.  Além de se destacar 
no calendário esportivo estadual e do Vale do Aço com 
a presença de 260 atletas, divididos em 25 categorias, 
a prova de mountain bike (MTB) refletiu também um 
incremento no setor de lazer e turismo regional. O 
evento foi uma realização da Kom Sports com o apoio 
da Prefeitura de Timóteo e já está previsto no calendário 
esportivo de Timóteo para 2023 e também da Federação 
Mineira de Ciclismo (FMC).

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Reforma de capela e ampliação de cemitério 
entram na pauta da Administração Municipal
Os cemitérios Recanto da Paz, localizado 
no Bairro Bela Vista, e Jardim da Saúde, 
no Santa Maria, vão passar por amplas 
intervenções num projeto de médio a longo 
prazo no qual a atual gestão do Município 
já vem trabalhando há algum tempo. No 
caso do cemitério do Bela Vista que é 
mais antigo, a proposta é fazer uma ampla 
reforma da capela velório.  
 
O Jardim da Saúde, por sua vez, será 
ampliado e ainda receberá obras para 
resolver o problema de drenagem e 
recapear todo o pavimento interno. 
No caso da ampliação, o Município já 
desapropriou 35.296 metros quadrados ao 
lado da estrutura atual. O projeto é fazer 
um cemitério vertical; ampliar a área de 
estacionamento; e ainda reservar uma 
parte do terreno para a construção futura 
de um crematório.
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Este é um programa oferecido pelo Município de 
Timóteo no qual famílias se apresentam como 
voluntárias para receber e acolher crianças e 
adolescentes que foram afastados da família 
de origem por decisão judicial. Trata-se de um 
serviço de alta complexidade da proteção social 
especial, dentro do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS). As famílias que queiram fazer 
parte do serviço de Família Acolhedora podem 
entrar em contato pelo telefone: (31) 3847-7635; 
(31) 9.7306-2413 (whatsApp) ou por e-mail: 
familiaacolhedoratimoteo@gmail.com

3º Festival Gastronômico potencializa Município 
para a realização de grandes eventos

Costelinha com quiabo, feijão tropeiro, massas, 
hambúrguer artesanal, doces variados, bebidas variadas 
e muita música de qualidade foram a base do cardápio 
do 3º Festival Gastronômico de Timóteo, realizado no 

Torcedores lotam Praça 1º de Maio 
em dias de jogos do Brasil na Copa

A cada quatro anos a Copa do Mundo de futebol 
mobiliza milhões de torcedores em todo o planeta.  
Em Timóteo, os jogos do Brasil no Catar foram 
embalados por uma grande festa dos torcedores na 

Praça 1º de Maio, Centro Norte. O local recebeu 
ornamentação especial da Prefeitura de Timóteo 
que, por meio de uma parceria com a InterTV dos 
Vales, apoio técnico da Intersat e autorização da 

Crianças de Timóteo 
aproveitaram com muita 
festa o Dia 12 de Outubro
A Festa das Crianças reuniu as famílias timoteenses na 
Praça 1º de Maio para o dia 12 de Outubro, uma data que 
ficou marcada por muita diversão e muitas brincadeiras. 
Atividades como desenho, pintura, bambolê, brinquedos 
pula-pula, piscina de bolinhas, trenzinho da alegria e 
uma “chuva” improvisada pelo Corpo de Bombeiros deu 
um refresco ao forte calor e fez a alegria da criançada e 
também dos adultos.

FIFA, realizou as transmissões dos jogos do Brasil ao 
vivo em um telão gigante. A iniciativa foi um sucesso 
ao reunir as famílias de Timóteo em um evento tão 
grandioso como a Copa do Mundo.

mês de agosto na Praça 1º de Maio. Com o sucesso do 
evento, o Município se consolidou mais uma vez como 
um polo de referência para a realização de grandes 
eventos no Vale do Aço.
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Audiência pública conclui etapa de discussões 
da revisão do Plano Diretor de Timóteo 

Trabalho finalizado com mais de mil páginas de propostas 
e projetos de lei será entregue até o dia 16 de dezembro; 
previsão da Administração Municipal é encaminhar o 
Projeto de Lei para Câmara no início de 2023. 
 
A Prefeitura de Timóteo finalizou, na noite de quinta-
feira (8/12), as audiências públicas para a revisão do Pano 
Diretor Participativo do Município.  Foi a terceira audiência 
conduzida pelo arquiteto Walter Gustavo Linzmayer, 
coordenador da equipe responsável pelo desenvolvimento 
dos trabalhos do Consórcio Ecotécnica/Detzel. A audiência 
foi realizada no auditório da Prefeitura e transmitida ao vivo 
pelo Youtube oficial da PMT. 
 
A previsão do Consórcio é entregar todo o trabalho revisado 
na segunda quinzena de dezembro. Em seguida o documento 
seguirá para a Procuradoria-Geral do Município que formatará 

Conferência define diretrizes para a 
política de assistência às crianças e  
adolescentes de Timóteo

Iluminação especial e decoração 
reavivam espírito de Natal

O espírito natalino foi renovado neste ano em Timóteo por meio da programação 
“Timóteo em Tempos de Luz” com o acendimento da iluminação especial e decoração de 
Natal nas Praças 1º de Maio, 29 de Abril e Gustavo Ferreira da Cruz, no Bairro Olaria.  O 
objetivo dessa programação é valorizar a participação e a presença das famílias nas praças, 
além de contribuir para fomentar e estimular as vendas no comércio local.

A 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Timóteo, realizada entre os dias 7 e 8 de Dezembro 
no auditório da Prefeitura, definiu as diretrizes para as políticas 
públicas do Município e ainda elegeu os delegados que representarão 
a cidade na Conferência Estadual.

o Projeto de Lei para enviar à Câmara de Vereadores. 
 
O resultado final do levantamento resultou em nove 
minutas de projetos de lei. Ao todo, segundo explicou 
Walter Linzmayer, foram 45 eventos ao longo do processo, 
incluindo a audiência deste dia 8 de dezembro, entre 
reuniões setoriais e virtuais com as equipes da Prefeitura, 
do Consórcio e do grupo de acompanhamento; audiências; 
consultas comunitárias e seminários. “Ao todo foram 11 
documentos elaborados, cada um com cerca de 150 páginas, 
sendo que a revisão do Plano deve ter mais de mil páginas, 
sendo que cerca de 800 são referentes às leis propostas, com 
545 contribuições recolhidas ao longo do processo”, reiterou 
o coordenador. 
 
A revisão do Plano Diretor estabeleceu sete eixos para o plano 
de ação: promoção da qualidade ambiental; estruturação 

territorial; promoção da mobilidade sustentável; promoção 
da qualidade de vida e bem-estar social; desenvolvimento 
econômico; estruturação do turismo; fortalecimento 
institucional e reestruturação legislativa.  
 
O novo Plano propôs 244 ações para os próximos dez 
anos e prevê a criação do Conselho da Cidade formado 
por representantes do poder público e da sociedade civil 
organizada. De acordo com o secretário de Planejamento, 
Urbanismo e Meio Ambiente, Eduardo Henrique Pereira, 
a ideia é encaminhar as minutas do projeto de lei no início 
próximo ano para serem apreciadas pelos vereadores.  
 
Todos os documentos, atas, mapas, relatórios, fotos de 
audiências e propostas de leis podem ser acessadas no site 
da Prefeitura de Timóteo em https://www.timoteo.mg.gov.
br/69/plano-diretor.


