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Município dá início 
à recuperação da 
Avenida Universal

Após meses de espera por causa da tramitação de 
processos burocráticos em Brasília, finalmente a 
Secretaria Nacional de Defesa Civil autorizou o início 
das obras de recuperação de um trecho da Avenida 
Universal sobre o Córrego Timotinho.

A inauguração da UBS Maria 
Raimunda Perdigão, no Bairro Ana 
Rita, marcou uma nova fase na 

área de saúde de Timóteo, em especial 
para os moradores da Regional Sul. 
Projetada para acolher cerca de 10 mil 
moradores, o número de atendimentos 
nos primeiros 90 dias de funcionamento 
da UBS, desde a sua inauguração, 
refletiu a decisão acertada em 
priorizar a conclusão desse importante 
equipamento público.

PÁG 03

Depois de 7 anos, obra da UBS na 
Regional Leste será retomada

Programa contempla 
moradores com 
escrituras de posse

As obras de construção da 
Unidade Básica de Saúde 
localizada no bairro Limoeiro 
serão retomadas no início do 
ano de 2022. Grande parte 
dos recursos foram garantidos 
pelo governo do Estado e o 
restante será complementado 
com recursos próprios do 
município. A próxima etapa é 
o processo de contratação da 
empresa para realizar a obra.  
Na nova UBS da Regional 
Leste estão previstas salas 
para vacinação, medicação, 
reuniões, acolhimento e 
curativos. Ainda, consultórios 
médicos e odontológicos, 
farmácia, setor de 
esterilização, escovário, copa, 
almoxarifado e os setores 
específicos para agentes e 
gerências.

A regularização de lotes em Timóteo avançou 
com a entrega de 89 escrituras de posse para os 
moradores dos bairros Novo Tempo e Bela Vista 
durante solenidade que contou com a presença do 
governador Romeu Zema.

PÁG 04

PÁG 05

UBS DO ANA RITA COMPLETA
90 DIAS DE FUNCIONAMENTO COM 
MAIS DE 12 MIL ATENDIMENTOS
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A legislação tributária em Timóteo está 
desatualizada há 24 anos o que tem gerado 
várias distorções, perda de arrecadação causando 
dificuldades em realizar investimentos com 
recursos próprios do Município.  

Em 2017, o Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais – TCE-MG realizou uma auditoria 
em Timóteo identificando uma série de 
problemas que têm impactado a sua capacidade 
financeira e administrativa. Em função dessas 
distorções foi sugerido pelo órgão de Estado a 
atualização do sistema tributário para promover 
justiça e isonomia tributária com geração de 
empregos, novos negócios e também para 
incentivar a regularização de imóveis.

O novo Código Tributário de Timóteo foi 
preparado visando o desenvolvimento 
econômico, redução de IPTU, ITBI, ISS para quem 
gerar empregos na cidade de acordo com o 
número de postos de trabalho criados. 

Código Tributário
de Timóteo é
atualizado

População de Timóteo indica demandas 
para os próximos quatro anos

PL da APA Serra do Timóteo é enviado 
para a Câmara

Concurso público já tem datas 
indicativas para realização

A discussão do Plano Plurianual (PPA) de 
Timóteo para o período de 2022 a 2025 
consolidou o processo democrático sobre 
a definição das principais demandas para 
o Município. Todo o processo foi realizado 

Um tema que também é aguardado com 
expectativa para destravar o desenvolvimento 
do Município é a aprovação do Projeto de Lei 
(PL) que estabelece o Plano de Manejo da Área 
de Proteção Ambiental (APA) Serra do Timóteo 
pela Câmara Municipal. Após a sua aprovação, 
o Município terá à disposição um instrumento 
para a retomada do desenvolvimento de 
forma sustentável e com responsabilidade 
ambiental. Com mais de 500 páginas, a íntegra 
do documento está disponível para consulta no 
sítio eletrônico da Prefeitura de Timóteo em: 
https://adminsite.timoteo.mg.gov.br/arquivos/
Imprensa/DownloadsDiversos/A0011382.pdf

Com a queda acentuada no número de 
contaminações e de óbitos por Covid-19 
no Município, a Prefeitura de Timóteo e a 
Fundação CefetMinas definiram a retomada 
do concurso público para o preenchimento 
de 269 vagas em diversos setores da 
Administração Pública. A previsão é que 
as provas ocorram no dia 30 de janeiro 
ou em 6 de fevereiro de 2022. Como o 
número de inscrições superou a marca de 
14 mil candidatos houve a necessidade de 
ampliar os esforços na questão de logística e 
definição de locais adequados para receber 
os candidatos.
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PPA 2022-2025 ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

por meio de uma consulta pública pela internet 
junto aos moradores no período de 25 de Junho 
a 25 de Julho. Para isso foi disponibilizado um 
formulário específico com 10 áreas de atuação 
com os subtemas a serem votados.

Gabinete do Prefeito - 3847-4712
Corregedoria-Geral - 3847-4754 
Ouvidoria-Geral - 3847-4780
Procuradoria-Geral - 3847-4704
Secretaria de Administração - 3847-4715
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 - 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
Subsecretaria de Comunicação - 3847-4720
Troca de Lâmpadas - 0800 276 2303
Recolhimento de Animais - 3847-4776
Obras Públicas - 3847-4778
Defesa Civil - 9 9499-2694 - 3847-4783

Telefones da Prefeitura 
Municipal de Timóteo

DEZ PROPOSTAS MAIS VOTADAS
1º - Concluir o centro de treinamento e base 
operacional do Corpo de Bombeiros no Bairro 
Cruzeirinho; 

2º - Recuperar, ocupar e usar o Forno 
Hoffman, no Bairro Novo Horizonte; 

3º - Realizar concurso público; 

4º - Manter o atendimento especializado no 
CREIA para as pessoas com deficiência; 

5º - Fomentar o Programa do Primeiro 
Emprego para adolescentes e jovens de baixa 
renda; 

6º - Ampliar o acesso da população ao 
esporte e lazer nas sete regionais; 

7º - Desenvolver a integração e cooperação 
com o Hospital e Maternidade Vital Brazil; 

8º - Estimular a iniciativa privada a apoiar 
e investir na cultural local e nas festas 
tradicionais; 

9º - Promover ações para ampliar a ocupação 
e o uso de espaços públicos; 

10º - Modernizar a gestão de processos e 
atendimento ao cidadão.
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A exemplo da entrega da UPA Geraldo 
dos Reis Ribeiro em 2020, a inauguração 
da UBS Maria Raimunda Perdigão, no 
Bairro Ana Rita, marcou uma nova fase 
para a área da saúde na Regional Sul 
onde ela está localizada. Iniciada em 
2014, a obra enfrentou uma série de 
problemas até ser concluída no primeiro 
semestre deste ano.

O fortalecimento das políticas públicas na área 
de saúde e a retomada das cirurgias eletivas 
foram discutidos em uma reunião envolvendo os 
gestores da Prefeitura de Timóteo e do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale 
do Aço (Consaúde).  

A retomada gradual das cirurgias eletivas 
e demais procedimentos como exames, 
ampliação da rede de prestadores de serviços 
aos usuários, além da ampliação de serviços 
ofertados pelo Hospital e Maternidade Vital Brazil 
(HMVB) à população estão entre as demandas 
apresentadas no período de pós-pandemia.

Em Timóteo, essa retomada está sendo feita de 

No mês de outubro, o Município de Timóteo 
alcançou a marca de 100% de vacinação em 
primeira dose da população que optou por 
tomar a vacina contra a Covid-19. A vacinação 
em primeira dose também avançou entre os 
adolescentes com idade entre 12 e 14 anos e 
segunda dose para aqueles que haviam recebido 
a primeira em Agosto.  Até a data de 26 de 
Outubro, a Secretaria de Saúde e Qualidade já 
havia aplicado 66.309 vacinas em primeira dose; 
38.978 segunda dose; 1.515 doses únicas; e 
2.136 doses de reforço.

A sede do Grêmio Recreativo da Associação 
dos Aposentados e Pensionistas de Timóteo 
(AAPT) foi palco da assembleia do Conselho 

Inauguração da UBS marca um 
novo ciclo na área de saúde

Município retoma cirurgias de catarata
Timóteo completa 
vacinação de primeira 
dose em pessoas acima 
dos 12 anos

Plano Municipal fortalece as políticas 
públicas de saúde em Timóteo

Propostas aprovadas:

A inauguração da unidade ocorreu no dia 
29 de julho com a presença do governador 
Romeu Zema, de autoridades federais, 
estaduais e municipais. Projetada como 
referência para acolher cerca de 10 mil 
moradores nos 90 dias de funcionamento, a 
UBS realizou 12.242 atendimentos diversos, 
1.119 consultas médicas e outras 815 
consultas odontológicas.

ANA RITA

Como parte do esforço da administração em 
revitalizar as unidades de saúde, a UBS do bairro 
Novo Tempo passa por uma ampla reforma que 
contempla a alteração de layout da edificação 
e de salas de consultas e administrativas, 
renovação da pintura, substituição de telhado 
com construção de laje, além da troca das 
instalações elétricas e hidráulicas. A obra está 
orçada em R$ 312.952,95.

Unidade de Saúde está 
ficando de cara nova

NOVO TEMPO

forma gradativa, sobretudo, em relação às cirurgias 
de catarata. Segundo dados da Secretaria de 
Saúde, a previsão é realizar até o fim deste ano 
aproximadamente 400 intervenções cirúrgicas.

- Ampliação da oferta de serviços 
especializados; 

- Ampliação gradativa de equipes de saúde 
da família e de saúde bucal;

-Implantação do Programa Saúde Integral 
da Mulher;

- Implantação do Núcleo de Educação em 
Saúde;

- Construção do Centro de Atenção 
Psicossocial Infantil (CAPSi);

- Implantação da sala sensorial para 
tratamento do transtorno do espectro 
autista;

- Reestruturação do serviço de fisioterapia;

- Construção e estruturação do Centro 
Municipal de Zoonoses.

Municipal de Saúde Timóteo, na qual foram 
debatidas as diretrizes para a formatação do 
Plano Municipal de Saúde 2022-2025.
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Programa Conversa com Prefeito é retomado 
pelos Bairros Quitandinha e Alegre

Regularização 
Fundiária contempla 
moradores dos Bairros 
Jardim Vitória e Ana 
Rita / Esplanada

Ruas do Jardim Vitória passam a contar com CEP

Moradores do Novo Tempo e do
Bela Vista recebem escrituras de lotes

A Administração Municipal retomou, no 
mês de Agosto, o programa “Conversa com 
Prefeito”, iniciativa que tem por finalidade 
ouvir dos moradores os seus anseios, 
dúvidas, além de repassar informações sobre 
os projetos em andamento e investimentos 
na cidade. 

Iniciado em 2019, o programa foi suspenso 
temporariamente por causa da pandemia 
e já havia sido realizado nos bairros Novo 
Tempo, Limoeiro, Ana Moura, Macuco, Bela 
Vista, João XXIII, Bromélias, Primavera e no 
distrito de Cachoeira do Vale.

Com o avanço da vacinação e a redução 
dos casos de contaminação pelo vírus, os 
encontros foram retomados pelos Bairros 
Quitandinha e Alegre, respectivamente. Na 
oportunidade a comunidade apresentou 
demandas como a pavimentação de vias 
públicas, organização do trânsito, combate 
à poluição do ar, a retomada de consultas e 
exames eletivos, entre outros.

O ano de 2021 tem sido muito produtivo 
para a regularização fundiária. Foram 
realizadas diversas audiências públicas e 
teve início os processos de legalização de 
lotes nos Bairros Macuco, Bela Vista, Ana 
Rita / Esplanada e Jardim Vitória, por meio 
do Programa Viver Legal de Regularização 
Fundiária numa parceria com a Agência de 
Desenvolvimento da Região Metropolitana 
do Vale do Aço (ARMVA). 

No mês de Julho foi realizada uma 
audiência pública para prestar 
esclarecimento aos moradores dos Bairros 
Ana Rita / Esplanada e que contemplará a 
regularização de 240 lotes. E, no mês de 
Agosto, foi a vez dos moradores do Jardim 
Vitória participar de uma audiência para 
esclarecer os trâmites para a legalização 
de 180 lotes.

Com a presença do governador do Estado de Minas, Romeu Zema, 89 moradores dos bairros 
Novo Tempo e Bela Vista receberam títulos de regularização fundiária urbana, o que garante 
a propriedade do imóvel pelas famílias. A solenidade, realizada no auditório da Prefeitura 
de Timóteo, faz parte do Programa Viver Legal de Regularização Fundiária e beneficiou 
moradores das avenidas Ana Moura e Universal e Ruas do Luar, Centauro, Mercúrio e Estrela 
no bairro Novo Tempo. Sete escrituras foram repassadas aos moradores das ruas Sabará, São 
Salvador, Cuiabá, Manaus e Beco Porto Alegre, no bairro Bela Vista.

Uma antiga demanda dos moradores 
do Jardim Vitória para que as ruas 
e becos dessa antiga ocupação na 
Regional Leste contassem com código 
de endereçamento postal (CEP) se 
tornou realidade. A medida faz parte 
do esforço da administração em dotar 
a comunidade com infraestrutura 
urbana. Para que essa solicitação fosse 
viabilizada desde 2019 o município 
tem providenciado o arruamento com 
instalação de meio fio; instalação de 
postes de iluminação com lâmpadas de 
LED e rede elétrica.

“Estou muito feliz de conquistar minha 
escritura e ter a garantia da propriedade de 
meu imóvel, o que permitirá que eu possa 
fazer novos investimentos”

“Nunca perdi a esperança de ver esse sonho 
se tornar realidade”

Ivânia Neves da Cruz Bicalho dos Santos, moradora da Rua 
Centauros.Ângelo Vieira dos Santos, morador da Avenida Universal

DEPOIMENTOS

Locais onde aconteceram
o Programa Conversa com Prefeito
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Município viabiliza 
recuperação da 
Avenida Universal

Rua Beta ganha 
área de lazer 
com academia 
de ginástica e 
parquinho

Depois de muita análise e de idas e vindas 
aos gabinetes em Brasília, finalmente 
a Secretaria Nacional de Defesa Civil 
autorizou, em 23 de Setembro, o início 
das obras de recuperação da Avenida 
Universal, no Bairro Novo Tempo. A via 
afundou com as fortes chuvas que caíram 
no Município em fevereiro deste ano. 

A obra é executada pela empresa Civic 
Plan Engenharia e Consultoria Ltda 
(vencedora da Tomada de Preços nº 
12/2021) no valor de R$ 370.033,32. As 
intervenções preveem a substituição dos 
tubulões de metal por bueiros duplos de 
concreto celular, recomposição de talude 
e restabelecimento do asfalto sobre o 
Córrego Timotinho.

Uma das demandas apresentadas pela 
população durante a consulta pública do 
Plano Plurianual 2022-2025 em Timóteo 
é a utilização dos espaços públicos 
para o lazer. Essa reivindicação vai ao 
encontro do planejamento da Prefeitura 
de Timóteo em dotar os espaços públicos 
de academias de ginástica e parquinho, 
como no caso da pracinha no Bairro 
Nova Esperança, que já conta com os 
equipamentos.

NOVO TEMPO

NOVA ESPERANÇA

Construção de vestiário melhora 
qualidade de praça esportiva

Reformas valorizam trabalho de 
organizações sociais

Antiga área de estação de tratamento de 
esgoto vai ser transformada em praça

Os desportistas da Regional Leste 
comemoraram a construção dos vestiários 
do campo de futebol do Bairro Alphaville. A 
obra, foi viabilizada por meio do convênio 
nº 831377/2016 do Município de Timóteo 
com o Ministério do Esporte no valor de 
R$ 123 mil. Esse investimento dotou a 
praça esportiva com uma estrutura mais 
adequada, levando conforto e comodidade 
aos esportistas.

Com o objetivo de fortalecer e estimular o 
trabalho das organizações da sociedade civil 
(OSC´s) dos Bairros Ana Moura e Bela Vista, 
a Prefeitura autorizou a reforma de dois 
espaços onde são desenvolvidas atividades 
comunitárias.

A primeira ordem de serviço (PG 226/2021) 
vai beneficiar a comunidade do Bairro Ana 
Moura por meio da reforma do centro 
comunitário (antiga Escola Ana Moura). O 
valor do contrato é de R$ 53.036,69 e foi 

A área onde funcionou uma estação de 
tratamento de esgoto, também conhecida 
como “pinicão”, na Rua Rio Corrente, 
no Distrito de Cachoeira do Vale, vai se 
transformar em uma praça ao lado do campo 

ALPHAVILLE

ANA MOURA / BELA VISTA

CACHOEIRA DO VALE

destinado por meio de emenda parlamentar. 
No local funciona o Projeto Humanizar, 
a ONG Engenho do Saber, a catequese e 
escolinha de futebol.

A outra ordem de serviço é referente ao contrato 
nº PG 225/2021, no valor de R$ 55.071,95, para 
a revitalização do salão localizado no Bairro 
Bela Vista (prédio do antigo sopão) onde são 
desenvolvidas atividades pelo projeto Hinene 
que atua com ações de educação, esporte e 
assistência social.

de futebol. No mês de setembro, o antigo 
pinicão, construído em concreto armado, foi 
demolido e o projeto arquitetônico da praça 
já está sendo elaborado pela equipe da 
Secretaria de Planejamento da Prefeitura.
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Em setembro, aconteceu o projeto Itinerário Cultural, realizado ao longo 
de três dias no hall principal do Terminal Rodoviário da cidade.

O projeto incluiu a Mostra de Arte denominada “Um Brasil de 
Esperança”, que reuniu desenhos dos alunos da rede municipal de 
ensino e cuja exposição permaneceu no local durante todo o mês de 
Setembro; uma exposição de artesanato da Assoart (Associação de 
Artesãos do Município de Timóteo); além de apresentações culturais e 
musicais com grupos e artistas do Município.

Itinerário Cultural reúne exposição e 
manifestações culturais na Rodoviária

Biblioteca Pública Raquel Pacífico Drumond 
completa 50 anos de existência

Passeio ciclístico abre Semana do 
Trânsito em Timóteo

A Biblioteca Pública Municipal 
Raquel Pacífico Drumond completa 
50 anos em Novembro com uma 
série de ações. A Biblioteca foi 
criada por meio da Lei Municipal 
nº 348, de 11 de novembro de 
1971, e recebeu este nome em 
homenagem a uma das primeiras 
professoras do município. Além 
de empréstimos, pesquisa e 
telecentro, a biblioteca tem à 
disposição dos seus frequentadores 
livros infantojuvenis, didáticos 
e literatura diversa, assinatura 
de jornal, revistas, hemeroteca, 
internet e exemplares em Braille. O 
local conta ainda com um cantinho 
infantil com gibis, joguinhos e livros 
para esse público.

Para marcar o início da Semana Nacional 
do Trânsito, que ocorreu entre os dias 18 
a 25 de Setembro, o Município de Timóteo 
sediou um passeio ciclístico pelas ruas 
da cidade. A campanha municipal foi 
organizada por grupos de ciclistas, Polícia 
Militar e Prefeitura de Timóteo. Além do 
passeio ciclístico, que teve como tema 
“Respeito e responsabilidade: pratique 
no trânsito”, também foram realizadas 

Educação retoma aulas 
presenciais da rede 
municipal de ensino

Dia 13 de Setembro marcou a volta das aulas 
presenciais para os alunos dos anos iniciais 
e finais do Ensino Fundamental de Timóteo 
e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A 
decisão ocorreu em função dos números 
favoráveis da pandemia em Timóteo, da 
autorização por parte do Comitê Municipal 
de Enfrentamento à Covid-19 e das 
orientações recebidas do governo federal. 
Ao todo, voltaram à rotina escolar 2.148 
alunos de anos iniciais (97 turmas) e 2.263 
de anos finais (82 turmas) em 15 escolas de 
Ensino Fundamental.  As aulas da Educação 
Infantil, por sua vez, permaneceram no 
modelo híbrido com aulas presenciais e 
remotas e alternância semanal das turmas.

Secretaria inicia processo 
de certificação para eleição 
direta de diretores escolares
A Secretaria Municipal de Educação 
publicou o Edital nº 001 para a certificação 
de diretores e vice-diretores escolares da 
rede municipal de ensino para a eleição 
direta. O mandato é para o período de 
2022 a 2025. Após a certificação dos 
candidatos, eles participarão de um 
processo de eleição direta pela própria 
comunidade escolar. 

O processo de certificação está a cargo da 
Fundep Gestão de Concursos e obedece 
algumas etapas. Após a inscrição do 
interessado, haverá uma prova escrita 
no dia 7 de Novembro com questões 
objetivas, exigindo-se para a aprovação o 
mínimo de 60% de acerto do questionário.  
A divulgação do resultado final ocorre no 
dia 23 de Novembro. Após a conclusão 
dessa etapa de certificação, será marcada 
a data das eleições escolares.

UPA de Timóteo implanta programa 
5S de qualidade em gestão
A UPA Geraldo dos Reis Ribeiro concluiu 
a implantação do Programa 5S, também 
conhecido como os cinco sensos, com a 
finalidade de introduzir a metodologia da 
qualidade total em sua gestão. O objetivo 
do programa 5S é tornar o local de trabalho 
melhor, padronizando processos para 
aumentar a eficiência, buscar a satisfação 
dos colaboradores e a produtividade 
da organização o que vai se refletir no 
atendimento aos usuários. Para marcar a 
conclusão desse processo de implantação 
do método, a UPA recebeu o Troféu Top 
Quality Ouro da MFC Consultoria, empresa 
responsável pela implantação do programa.

blitz educativas em diversos pontos do 
Município.
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Conferência defende SUAS contra 
retrocesso nas ações das políticas sociais

ASSISTÊNCIA SOCIAL

BEM ME QUER

Sob o tema “Assistência Social: Direito 
do povo e dever do Estado com 
financiamento público para enfrentar as 
desigualdades e garantir proteção social”, 
o município de Timóteo realizou, nos 
dias 26 e 27 de Agosto, a 14ª Conferência 
Municipal de Assistência Social. Na 
oportunidade também foram eleitos os 
seis representantes para a Conferência 
Regional e aprovadas as propostas para 
aperfeiçoar as políticas públicas nesta 
área.

Organizada pelo Conselho Municipal 
de Assistência Social em parceria com 
a Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, a conferência 

Uma demanda que vai refletir positivamente 
na formação de jovens com qualificação 
profissional em Timóteo vai se tornar 
realidade. Durante uma reunião na sede da 
Federação das Indústrias de Minas Gerais 
(FIEMG), em BH, foi confirmada a destinação 
de uma emenda parlamentar no valor de R$ 
500 mil para melhorar a estrutura do Senai 
do Bairro Olaria. Com isso será possível 
ampliar o número de cursos voltados para 
o setor metalomecânico assegurando 
formação técnica a centenas de jovens.

Estrutura do Senai 
no Bairro Olaria será 
ampliadaTimóteo adota programa de acolhimento 

familiar de crianças e adolescentes

CRAS SUL está em novo endereço

Com o objetivo de acolher crianças 
e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade e que precisem de um 
lar provisório, foi lançado em Timóteo 
o Programa Bem Me Quer – Família 
Acolhedora. O acolhimento provisório é 
realizado por um período de no máximo 18 
meses, após a autorização da Justiça. 

Para participar do programa, a família 

Buscando mais conforto e 
comodidade para os usuários 
da Política de Assistência Social, 
a Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social promoveu a mudança de 
local do CRAS SUL. 
O equipamento que funcionava no 
bairro São José passou a atender 
na Rua Suécia, nº 15, bairro Ana 
Rita, no prédio onde funcionava o 
PSF do Ana Rita. Contatos: 3847-
7641 / 99332-0703

Município faz adesão ao 
Programa Nacional de 
Prevenção à Corrupção

O Município de Timóteo aderiu em 20 
de Setembro ao Programa Nacional 
de Prevenção à Corrupção (PNPC), 
coordenada pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU) e pela Controladoria-Geral da 
União (CGU).  O Município já desenvolve 
uma série de ações de transparência como 
a transmissão em tempo real de todas 
as licitações públicas para a aquisição de 
insumos e serviços por meio das redes 
sociais oficiais; a ampliação da equipe 
da Corregedoria Geral do Município 
para o acompanhamento de processos 
administrativos; o aprimoramento da 
fiscalização na gestão de contratos; além 
do projeto de modernização da Ouvidoria-
Geral e do controle interno, dentre outras 
ações que estão em andamento.

ocorreu de forma virtual e foi marcada 
pela defesa do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) contra o 
retrocesso nas ações de políticas 
sociais vigentes que tem resultado no 
agravamento da fome, da pobreza e no 
aumento das desigualdades sociais.

interessada pode se inscrever por meio 
do portal da Prefeitura de Timóteo. 
Após ser selecionada, ela passa por 
uma capacitação quando estará apta 
para receber a criança e/ou adolescente 
por meio de um termo de guarda. Cada 
família participante tem direito a receber 
uma bolsa auxílio no valor de um salário 
mínimo que deve ser usada exclusivamente 
nas despesas com os menores.
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Programa 
moderniza 
iluminação 
pública em 
todas as 
praças de 
Timóteo
A Prefeitura deu início ao Programa “LED 
nas Praças” para substituir a iluminação 
pública de todos os espaços públicos de lazer, 
complementando assim a modernização de 
todo o sistema de iluminação no Município. A 
primeira a ter todas as luminárias trocadas foi 
a Praça 1º de Maio (Praça do Coreto), um dos 
principais cartões-postais localizado no Bairro 
Centro Norte.  

O programa vai ao encontro do 
desejo manifestado pela população 
na consulta pública realizada pela 
Administração municipal para o Plano 
Plurianual 2022-2025, reivindicando a 
ampliação e a ocupação dos espaços 
públicos incluindo no período noturno.

LED NAS PRAÇAS

ANTES DEPOIS

ANTES DEPOIS

PRAÇA 29 DE ABRIL

ANTES DEPOIS

PRAÇA 1º DE MAIO

ANTES DEPOIS

PRAÇA DO TIMOTINHO

PRAÇA DO FUNCIONÁRIOS


