
TEMA SUBTEMA PROPOSTA RECEBIDA NOME DO PROJETO DESCRIÇÃO

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Capacitar produtores 
rurais para o 

agronegócio e adquirir 
embriões bovinos para 

melhoramento 
genético

ORIENTAÇÃO AO 
AGRONEGÓCIO

Capacitação de 
produtores rurais

Capacitar pequenos produtores rurais, sejam eles pecuaristas, piscicultores ou 
agricultores.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Certificar produtos 
agropecuários e 
agroindustriais

Certificação de produção 
agropecuária e 
agroindustrial

Certificação de produção 
agropecuária e 
agroindustrial

Implementação do Programa de Certificação de Produtos Agropecuários e 
Agroindustriais - Certifica Minas em estabelecimentos rurais e agroindustriais 
visando garantir a qualidade da produção agropecuária e agroindustrial nos 
escopos Algodão, Azeite, Cachaça, Café, Carne Bovina, Frango Caipira, Frutas, 
Hortaliças, Leite, Mel, Ovo Caipira, Orgânicos, Queijo Minas Artesanal e SAT (Sem 
Agrotóxicos), e melhorar a competitividade.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Incentivar a produção 
agroecológica e 

comprar sementes 
para recuperar áreas 

degradadas

BIOFÁBRICA PARA A 
PRODUÇÃO DE INSETOS 

BENÉFICOS A 
AGRICULTURA

Complementação do 
projeto Biofábrica para 

produção de insetos 
benéficos à agricultura

Produzir insetos benéficos no combate às pragas e doenças como uma alternativa 
sustentável para reduzir o uso de agrotóxicos.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Investir em pesquisa e 
transferência de 
tecnologia para 

agropecuária

PESQUISA E 
TRANSFERÊNCIA DE 
TECNOLOGIA PARA 

AGROPECUÁRIA

Complementação projeto 
Pesquisa e Transferência 

de tecnologia para 
agropecuária

Complementar os investimentos em pesquisa e transferência de tecnologia para o 
desenvolvimento da agropecuária, a partir das necessidades do setor na região e 
dos saberes locais.



Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Incentivar a produção 
agroecológica e 

comprar sementes 
para recuperar áreas 

degradadas

(Aglutinação) 27-
AQUISIÇÃO DE SEMENTES 
DE ESPÉCIE DO GÊNERO 

BRACHIARIA DO TIPO 
Braquiarão PARA O 

PEQUENO PRODUTOR 
RURAL; 28-AQUISIÇÃO DE 
SEMENTES DE MILHO, DE 
FEIJÃO E DE SORGO PARA 
O PEQUENO PRODUTOR 

RURAL

Compra de sementes para 
o pequeno produtor rural

Comprar sementes diversas para os pequenos produtores rurais (Sementes de 
Feijão, Milho Híbrido, Sementes de Sorgo e Adubo).

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Apoiar a piscicultura 
com pesquisa, ensino 
e beneficiamento da 

produção

CONSTRUÇÃO E 
IMPLANTAÇÃO DE 

FRIGORÍFICO (COMPLETO) 
PARA BENEFICIAMENTO 

DE PESCADO COM 
CAPACIDADE DE ABATE 

DE ATÉ 20.000 KG DE 
PEIXE/DIA. UNIDADE DE 
PRODUÇÃO DE FARINHA 

DE PEIXE (GRAXARIA); 
CAMINHÃO PARA 

TRANSPORTE DE PEIXE 
VIVO; CAMINHÃO 

FRIGORÍFICO; FÁBRICA DE 
GELO.

Construção de frigorífico 
para tratamento de 

pescado

Construir frigorífico para tratamento do pescado na represa de Três Marias, 
distrito de São José do Buriti, no município de Felixlândia, proporcionando maior 
renda e segurança alimentar.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Fortalecer a produção 
de frutas e hortaliças: 
insumos, assistência 

técnica e 
equipamentos

Diversificação da atividade 
econômica por meio do 

fortalecimento da 
agricultura – Fruticultura 

e Olericultura 

Diversificação da atividade 
econômica por meio do 

fortalecimento da 
agricultura – Fruticultura 

e Olericultura 

O projeto consiste em disponibilizar aos produtores de frutas e hortaliças 
selecionados mudas de frutíferas, insumos, assistência técnica, equipamento de 
irrigação localizada, unidades de classificação de hortaliças, para que haja 
possibilidade de produção, na perspectiva da retomada das atividades produtivas. 
Objetivo: fortalecer e aprimorar a produção de frutas e hortaliças nos municípios 
atingidos.



Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Capacitar produtores 
rurais para o 

agronegócio e adquirir 
embriões bovinos para 

melhoramento 
genético

32-Aquisição de Embriões 
Bovinos e serviço de 

inoculação com garantia 
de prenhez positiva de no 

mínimo 40

Melhoramento Genético 
do rebanho - Compra de 

Embriões Bovinos e 
serviço de inoculação 

Comprar embriões bovinos e realizar serviço de inoculação, gerando 
melhoramento genético do rebanho dos pequenos produtores neste município.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Apoiar a piscicultura 
com pesquisa, ensino 
e beneficiamento da 

produção

46 - Projeto de 
modernização da Unidade 
de Piscicultura do Campo 

Experimental de 
Felixlândia - CEFX / 

EPAMIG: desenvolvimento 
e transferência de 

tecnologia em produção 
intensiva de peixes.

Modernização da Unidade 
de Piscicultura do Campo 

Experimental de 
Felixlândia 

Modernizar e melhorar as estruturas de apoio à pesquisa, extensão, produção, 
ensino e capacitação da Unidade de Piscicultura do Campo Experimental de 
Felixlândia - CEFX - EPAMIG.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Ampliar o acesso à 
internet e investir em 

tecnologias digitais 
para produção e 
segurança rural

MODERNIZAÇÃO DO 
CAMPO – REDE DE 

COMUNICAÇÃO MÓVEL 
PARA ÁREAS RURAIS

Modernização do Campo 
– Rede de Internet Móvel 

para Áreas Rurais

Expansão da cobertura de internet móvel com tecnologia 4G na zona rural, em 
regiões com potencial produtivo. Além disso, envolve outros 3 subprojetos: 
“Legado: Novas Gerações do Agro” que realizará capacitações para jovens rurais 
adaptadas ao contexto regional, focadas em tecnologias de produção sustentável 
e de gestão de negócios na agropecuária; “Assistência Técnica e gerencial 
continuada” que visa a geração de renda no campo através do uso de redes de 
relacionamento para serviços de assistência técnica e gerncial e uso de 
tecnologias digitais; “Fortalecimento da Segurança Rural em Municípios da Bacia 
do Rio Paraopeba”, que garantirá à Polícia Militar condições para reduzir a 
criminalidade na zona rural, utilizando a internet como meio de interação com a 
população.



Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Incentivar a produção 
agroecológica e 

comprar sementes 
para recuperar áreas 

degradadas

Plano de Ação em 
Educação Territorial 

Integrado ao Programa 
Agroecológico da Bacia do 

Rio Paraopeba

Plano de Ação em 
Educação Territorial

Criar um Plano de Educação Territorial ligado ao Programa Agroecológico da Bacia 
do Rio Paraopeba para pôr em prática processos agroecológicos que possam 
transformar a realidade local. O Plano de Educação Territorial será desenvolvido 
por meio da realização de ações educacionais de caráter técnico, sociopolítico e 
cultural, com destaque na qualificação de jovens e adultos e de coletivos já 
organizados (famílias acampadas e assentadas, grupos de mulheres, associações, 
cooperativas).

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Construir bacias de 
captação de água de 
chuva (barraginhas) e 
realizar terraceamento

Revitalização de Sub – 
bacias Hidrográficas 

tributárias do Rio 
Paraopeba 

Revitalização de Sub – 
bacias Hidrográficas 

tributárias do Rio 
Paraopeba 

Implementação de boas práticas de conservação dos recursos naturais para 
promover a Revitalização da Sub-bacias Hidrográficas tributárias do rio 
Paraopeba, por meio da construção e implantação de bacias de captação de água 
de chuva (barraginhas) e terraços em nível (terraceamento) em propriedades 
rurais.

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Construir Aterro 
Sanitário de pequeno 

porte

25-Aterro Sanitário de 
Pequeno Porte no 

Munícipio de Felixlândia 

Criação de Aterro 
Sanitário de Pequeno 

Porte

Criar um aterro Sanitário de Pequeno Porte para melhorar as condições sanitárias 
relacionadas aos descartes sólidos urbanos e para evitar os danos do seu descarte 
descontrolado.

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Realizar ações de 
conscientização sobre 
fossas sépticas e/ou 

ecológicas

FOSSAS ECOLÓGICAS
Fossas ecológicas: ações 

de conscientização
Realizar ações de conscientização e orientação sobre a instalação de fossas 
sépticas e/ou ecológicas.

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Ampliar o trajeto  da 
coleta de lixo, instalar 
caçambas e incentivar 

a coleta seletiva

INSTALAÇÃO DE 
CAÇAMBAS PARA 

ARMAZENAR LIXO E 
RECOLHIMENTO 

SEMANAL GRATUITO NA 
COMUNIDADE RIBEIRO 

MANSO

Instalação de caçambas 
para armazenezamento 

lixo e recolhimento 
semanal na comunidade 

Ribeiro Manso

Fornecer e instalar caçambas destinadas ao recolhimento de lixo e entulhos em 
pontos estabelecidos com distância máxima de 100 (cem) metros uma da outra. 
Além disso, recolher as caçambas todas as semanas, nesses pontos, para descarga 
em local correto.

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Realizar revitalização 
paisagística da 

comunidade Ribeiro 
Manso

REVITALIZAÇÃO 
PAISAGÍSTICA DA 

COMUNIDADE RIBEIRO 
MANSO

Melhoria da paisagem da 
comunidade Ribeiro 

Manso

Criar e colocar em prática um projeto de melhoria da paisagem da comunidade 
Ribeiro Manso. O projeto deve levar em conta todas as características do local e 
de sua população e precisa ter, no mínimo:  sinalização com placas educativas 
para preservação do meio ambiente ao longo de trilhas, caminhos e pontos de 
atracagem de barcos e canoas, fornecimento e instalação de lixeiras ao longo de 
trilhas, caminhos e pontos de atracagem de barcos e canoas, calçamento de uma 
faixa, entre outros. 



Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Realizar requalificação 
ambiental e urbana da 

Lagoa de Dejetos

26-Projetos de 
Requalificação Ambiental 
e Urbanistica para a Lagoa 
de Dejetos no Municipio 

de Felixlândia - Minas 
Gerai

Modernização da Lagoa 
de Dejetos

Modernização da parte urbana e ambiental da Lagoa de Dejetos após ser 
desativada por causa da instalação da rede de coleta e tramento de esgotamento 
sanitário na área urbana do município. 

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Ampliar o trajeto  da 
coleta de lixo, instalar 
caçambas e incentivar 

a coleta seletiva

COLETA DE LIXO NAS 
COMUNIDADES

Organização de coleta 
seletiva em pontos 

estratégicos

Orientar a comunidade rural sobre a importância da coleta de lixo; aumentar o 
itinerário de coleta pública; instalar kit de coleta seletiva em pontos estratégicos, 
incluindo as portarias dos condomínios.

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Perfurar poços 
artesianos

(Aglutinação) 42 - 
PERFURAÇÃO DE POÇOS 

ARTESIANOS NAS 
COMUNIDADES 

ATINGIDAS; ÁGUA NA 
ILHA; ÁGUA PARA TODOS; 
CONSERVAÇÃO DE POÇO 

ARTESIANO; PERFURAÇÃO 
DE NOVOS POÇOS 

ARTESIANOS COM REDE 
DE ARMAZENAMENTO E 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

PARA TODA A 
COMUNIDADE RIBEIRO 
MANSO; PERFURAÇÃO 

POÇO ARTESIANO

Perfuração de poços 
artesianos

Construir Poços Artesianos nas comunidades atingidas, com criação de 
reservatórios, possibilitando o abastecimento de água potável nas comunidades 
rurais do município.

Assistência Social, 
Esportes, Segurança 

e Gestão Pública

Ampliar a 
acessibilidade de 

escolas e CRAS/CREAS 
para pessoas com 

deficiência

Projeto de Ampliação da 
Acessibilidade e 

Tecnologias Assistivas nas 
Estruturas Públicas   

Ampliação da 
Acessibilidade e 

Tecnologias Assistivas nas 
Estruturas Públicas   

Realização de obras para ampliar a acessibilidade em escolas estaduais e em 
Centros de Referência da Assistência Social(CRAS) ou Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS). Também envolve o investimento em 
tecnologias assistivas, ou seja, em recursos e serviços que contribuem para 
proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, 
consequentemente, promover inclusão.



Assistência Social, 
Esportes, Segurança 

e Gestão Pública

Construir de espaços 
de atendimento da 

assistência social: sede 
do CRAS e do Serviço 

de Acolhimento 
Institucional

Construção da Sede de 
Acolhimento Institucional 

no Município de 
Curvelo/MG

Construção da Sede de 
Acolhimento Institucional

Construir Sede Própria para o Serviço de Acolhimento Institucional para 
assistência de crianças e adolescentes em situação de risco por violação de 
direitos.

Assistência Social, 
Esportes, Segurança 

e Gestão Pública

Construir e reformar 
quadras, pistas de 

skate, ginásio e praças

CONSTRUÇÃO DE 
COBERTURA METÁLICA 

PARA QUADRA 
POLIESTPORTIVA NO 

DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO 
BURITI

Construção de cobertura 
metálica - Quadra 

poliesportiva distrito de 
São José do Buriti 

Construir cobertura metálica para a quadra poliesportiva do distrito de São José 
do Buriti

Assistência Social, 
Esportes, Segurança 

e Gestão Pública

Construir de espaços 
de atendimento da 

assistência social: sede 
do CRAS e do Serviço 

de Acolhimento 
Institucional

Protçeão social básica 
para São José di Buriti

Construção de CRAS - São 
José do Buriti

Estruturação física de CRAS no distrito de São José do Buriti, para garantir 
atendimento contínuado e sistemático de famílias e indivíduos 

Assistência Social, 
Esportes, Segurança 

e Gestão Pública

Construir Pelotão da 
Polícia Militar e 

Guarita de Segurança

CONSTRUÇÃO DO 
PELOTÃO DE POLÍCIA 

        MILITAR EM FELIXLÂNDIA

Construção de espaço 
para Pelotão da Polícia 

Militar

Construir espaço para o pelotão de Polícia Militar em Felixlândia, gerando melhor 
atendimento à comunidade

Assistência Social, 
Esportes, Segurança 

e Gestão Pública

Construir e reformar 
quadras, pistas de 

skate, ginásio e praças

CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO 
POLIESPORTIVO NO 

MUNICÍPIO DE 
FELIXLÂNDIA

Construção de ginásio 
poliesportivo

Construir ginásio poliesportivo para oferecer à comunidade uma área para a 
prática de esportes e lazer

Assistência Social, 
Esportes, Segurança 

e Gestão Pública

Construir de espaços 
de atendimento da 

assistência social: sede 
do CRAS e do Serviço 

de Acolhimento 
Institucional

34 - Construção de sede 
própria do Centro de 

Convicência do CRAS - 
Centro de Referência de 

Assistência Social

Construção de sede 
própria do Centro de 

Convivência do CRAS - 
Centro de Referência de 

Assistência Social

Comprar ou conseguir terreno e construir sede própria do Centro de Referência 
de Assistência Social - CRAS. A construção de sede própria possibilitaria 
atendimento mais adequado, garantindo acessibilidade para os cidadãos, além de 
reduzir os custos de manutenção do espaço. Os recursos economizados poderiam 
ser destinados para o aumento e a melhoria da oferta dos serviços.



Assistência Social, 
Esportes, Segurança 

e Gestão Pública

Melhorar a estrutura 
do Corpo de 

Bombeiros Militar de 
Curvelo e Três Marias

(AglutinaçãoP) 
CONSTRUÇÃO DE SEDE 

PRÓPRIA, OPERACIONAL E 
ADMINISTRATIVA, DO 3º 
PELOTÃO DE BOMBEIROS 

MILITAR DE CURVELO; 
FORTALECIMENTO DA 

ESTRUTURA LOGÍSTICA DE 
ATENDIMENTO A 
OCORRÊNCIAS DE 

SALVAMENTO TERRESTRE, 
AQUÁTICO E EM ALTURA 

DO 3º PELOTÃO  DE 
BOMBEIROS MILITAR DE 

CURVELO        ; 
FORTALECIMENTO DA 

ESTRUTURA LOGÍSTICA DE 
ATENDIMENTO PRÉ-
HOSPITALAR DO 3º 

PELOTÃO DE BOMBEIROS 
MILITAR DE CURVELO        

; FORTALECIMENTO DA 
ESTRUTURA LOGÍSTICA DE 
COMBATE A INCÊNDIO DO 

3º PELOTÃO DE 
BOMBEIROS MILITAR DE 

CURVELO      ;  
FORTALECIMENTO DA 

ESTRUTURA LOGÍSTICA DE 
COMBATE A INCÊNDIO DO 

3º PELOTÃO DE 

Construção em sede 
própria para fortalecer a 
estrutura logística do 3º 
Pelotão  de Bombeiros 

Militar de Curvelo        

Construir e equipar uma sede própria do Corpo de Bombeiros Militar em Curvelo, 
e fortalecer a estrutura de atendimento nos seguintes eixos: Atendimento a 
ocorrências de salvamento terrestre, aquático e em altura;  Atendimento pré-
hospitalar; e Combate a incêndio. Além disso, comprar materiais, equipamentos, 
viaturas e  outros recursos necessários para esse fortalecimento.

Assistência Social, 
Esportes, Segurança 

e Gestão Pública

Revisar e atualizar as 
leis municipais

Contratação de Serviços 
de Revisão das Legislação 

do 
Município de Felixlândia

Contratação de Serviços 
de Revisão das leis 

municipais
Contratar consultoria jurídica para revisar as leis municipais.



Assistência Social, 
Esportes, Segurança 

e Gestão Pública

Melhorar a estrutura 
do Corpo de 

Bombeiros Militar de 
Curvelo e Três Marias

(Aglutinação) 
Estruturação logística de 

atendimento pré-
hospitalar do Pelotão de 
Bombeiros Militar a ser 

instalado em Três Marias - 
MG; Estruturação logística 

de atendimentos a 
ocorrência de salvamento 
terrestre, aquático e em 

altura do Pelotão de 
Bombeiros Militar a ser 

instalado em Três Marias - 
MG; Estruturação logística 
de combate a incêndio do 

Pelotão de Bombeiros 
Militar a ser instalado em 

Três Marias - MG

Fortalecimento da 
estrutura de atendimento 
pré-hospitalar do Pelotão 
de Bombeiros Militar a ser 
instalado em Três Marias - 

MG

Fortalecer a estrutura de atendimento do Pelotão de Bombeiros Militar a ser 
instalado em Três Marias, nos seguintes eixos: Atendimento a ocorrências de 
salvamento terrestre, aquático e em altura;  Atendimento pré-hospitalar; e 
Combate a incêndio. Além disso, comprar materiais, equipamentos, viaturas e  
outros recursos necessários para esse fortalecimento.

Assistência Social, 
Esportes, Segurança 

e Gestão Pública

Construir e reformar 
quadras, pistas de 

skate, ginásio e praças

Implementação de Pistas 
de Skate

Implementação de Pistas 
de Skate

Implementação de pistas de skate no município, visando o aumento da prática da 
modalidade esportiva, com a disponibilização dos materiais esportivos necessários 
e a oferta de aulas por profissional de Educação Física. O objetivo é proporcionar 
a integração social, a melhoria da qualidade de vida e o fortalecimento dos 
vínculos na comunidade através do uso dos espaços públicos pela população.

Assistência Social, 
Esportes, Segurança 

e Gestão Pública

Construir e reformar 
quadras, pistas de 

skate, ginásio e praças

Implementação 
de Quadras Poliesportivas

Implementação 
de Quadras Poliesportivas

Construção de quadras poliesportivas cobertas com estrutura adequada para a 
prática de 04 modalidades esportivas (futsal, basquete, vôlei e handebol), 
ampliando o acesso da população aos espaços públicos.

Assistência Social, 
Esportes, Segurança 

e Gestão Pública

Construir Pelotão da 
Polícia Militar e 

Guarita de Segurança
GUARITA DE SEGURANÇA

Instação de Guarita de 
Segurança

Instalar uma espécie de portaria com câmeras conectadas à polícia, para 
monitorar o fluxo de pessoas, promovendo segurança dos moradores do distrito, 
dificultando furtos e roubos de residências e promovendo o controle da entrada e 
saída de pessoas.



Assistência Social, 
Esportes, Segurança 

e Gestão Pública

Construir e reformar 
quadras, pistas de 

skate, ginásio e praças

Integração de esporte e 
lazer em São José do Buriti

Melhora do esporte e 
lazer em São José do Buriti

Refornar a quadra poliesportiva e construir campo de futebol de São José do 
Buriti.

Assistência Social, 
Esportes, Segurança 

e Gestão Pública

Realizar programas 
para prevenir a 
criminalidade

Prevenção à Criminalidade 
- Programa Selo 
Prevenção Minas 

Prevenção à Criminalidade 
- Programa Selo 
Prevenção Minas 

Consiste na implantação Unidade de Prevenção à Criminalidade - UPC de 
abrangência regional, para prestação de serviços de fortalecimento de políticas 
públicas direcionadas à prevenção da criminalidade por meio das seguintes linhas 
de atuação: atividades de formação para atores locais que atuam com os públicos 
mais vulneráveis; elaboração de diagnósticos e planos de ação de acordo com o 
cenário de segurança pública local; e criação de espaços multissetoriais de 
articulação de rede e participação social.

Assistência Social, 
Esportes, Segurança 

e Gestão Pública

Realizar programas 
para prevenir a 
criminalidade

Prevenção à Criminalidade 
- Programas Fica Vivo! e 
Mediação de Conflitos

Prevenção à Criminalidade 
- Programas Fica Vivo! e 
Mediação de Conflitos

Consiste na implantação de Unidades de Prevenção à Criminalidade - UPC de 
abrangência territorial, com prestação de serviços do Programa de Controle de 
Homicídios - Fica Vivo! e do Programa Mediação de Conflitos, e custeio das 
oficinas do Programa Fica Vivo!. O projeto contempla recursos para estruturação 
do espaço físico e para a contratação de profissionais para a execução das 
atividades previstas nas metodologias dos referidos programas.

Assistência Social, 
Esportes, Segurança 

e Gestão Pública

Construir e reformar 
quadras, pistas de 

skate, ginásio e praças

REFORMA DA PRAÇA DE 
ESPORTES DO BAIRRO 

GAMELEIRA NO 
MUNICÍPIO DE 

FELIXLÂNDIA/MG

Reforma da praça de 
esportes

Reformar e melhorar a praça de esportes do bairro Gameleira

Assistência Social, 
Esportes, Segurança 

e Gestão Pública

Construir e reformar 
quadras, pistas de 

skate, ginásio e praças

(Aglutinação) REFORMA 
DE QUADRA DE FUTSAL 

DO BAIRRO RIBEIRÃO DO 
BAGRE; REFORMA DE 

QUADRA DE FUTSAL NO 
DISTRITO DE SÃO 

GERALDO DO SALTO

Reforma de quadra de 
futsal

Reformar as quadras de futebol de salão do Bairro Ribeirão do Bagre e do Distrito 
de São Geraldo do Salto

Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Incentivar o 
empreendedorismo 

para alunos do ensino 
superior

PROGRAMA DE 
EMPREENDEDORISMO E 

INOVAÇÃO JOVEM

Empreendedorismo e 
Inovação Jovem

Gerar trabalho e renda para juventude rural, focando no 
empreendedorismo/economia popular solidária.



Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Oferecer cursos sobre 
educação financeira, 
empreendedorismo e 

carreira

PROJETO CAPACITAÇÃO 
PROFISSIONAL 
FINANCEIRA E 

EMPREENDEDORA

Capacitação em educação 
financeira, 

empreendedorismo e 
carreira

Capacitar trabalhadores e jovens, prioritariamente do ensino médio, em temas 
ligados a educação financeira, orientação profissional, empreendedorismo e 
habilidades socioemocionais. O projeto visa auxiliar na preparação para a 
(re)inserção no mercado de trabalho e estimular a geração de renda.

Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Implementar Centro 
de Capacitação 

Profissional para 
jovens e adultos

33 - Implementação de 
Centro de Capacitação 

Profissional

Criação de Centro de 
Capacitação Profissional

Criar Centro de Capacitação Profissional destinado ao atendimento de jovens e 
adultos da cidade e à sua preparação para o mercado de trabalho. Serão 
oferecidos cursos de profissionalização na área agrícola, mecânica, bombeiro 
hidráulico, eletricista e outros para capacitação de mão de obra.

Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Capacitar produtores 
locais e agricultores 

familiares em compras 
governamentais

DESENVOLVIMENTO 
LOCAL POR MEIO DE 
COMPRAS PÚBLICAS 

MUNICIPAIS

Desenvolvimento Local 
por meio de Compras 

Públicas Municipais

O projeto consiste na contratação de empresa de consultoria para fornecer 
capacitação aos pequenos produtores locais e agricultores familiares no âmbito 
das compras governamentais, com vistas a aumentar a participação e competição 
nos certames licitatórios. O projeto também prevê capacitação para os agentes 
públicos municipais de forma que eles possam realizar de forma mais adequada 
os processo de compras públicas e também possibilitar maior inserção do público 
citado (pequenos produtores e agricultores familiares) nestas.

Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Estruturar e fomentar 
de empreendimentos 
coletivos solidários, 

cooperativas e 
associações

Estruturação e Fomento 
aos Empreendimentos 

Coletivos

Estruturação e Fomento 
aos Empreendimentos 

Coletivos

Estimular a formação e o fortalecimento de grupos de pessoas que buscam 
produzir e vender seus produtos e serviços, especialmente no formato de 
cooperativas ou associações, impactando diretamente no nível de renda da 
população atingida e, ao mesmo tempo, gerando sua autonomia.

Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Constituir centros 
locais para a compra e 

venda da produção 
artesanal e agrícola 

local

(Aglutinação) 30-Centro 
de Comercialização de 

produtos associados ao 
turismo no Distrito de São 

José do Buriti em 
Felixlândia/MG; 31 - 

Construção do Galpão da 
Feira Livre na sede do 

Município de Felixlândia 

Organização de Centro de 
Comercialização de 

produtos associados ao 
turismo no Distrito de São 

José do Buriti e Sede

Criar e organizar Centro de Comercialização de produtos associados ao turismo no 
Distrito de São José do Buriti e Sede



Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Constituir centros 
locais para a compra e 

venda da produção 
artesanal e agrícola 

local

(Aglutinação) Implantação 
de centros de referência 
em comercialização de 
produção artesanal e 

agrícola das comunidades; 
IMPLANTAÇÃO DE 

CENTROS DE REFERÊNCIA 
EM COMERCIALIZAÇÃO 

DE PRODUÇÃO 
ARTESANAL E AGRÍCOLA 

DAS COMUNIDADES; 
Implantação de centros 

de referência em 
comercialização de 

produção artesanal e 
agrícola das comunidades

Organização de Centros 
de Referência em 

Comercialização de 
Produção Artesanal e 

Agrícola Das Comunidades

Organizar pontos fixos (feiras de produtos agrícolas, casas, mercado) de 
comercialização de produtos artesanais das comunidades (agrícolas, artesanato) 
como estratégia para facilitar a venda desses produtos 

Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Constituir centros 
locais para a compra e 

venda da produção 
artesanal e agrícola 

local

FEIRA DE PRODUTOS 
ARTESANAIS DO  BURITI

Organização de feira de 
produtos artesanais do 

Buriti

Doar equipamentos para a organização de feiras de produtos artesanais no 
distrito de S.J. do Buriti,  em local próximo à represa, favorecendo a 
comercialização com turistas.

Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Construir espaço para 
realizar feira de 

produtores e também 
eventos culturais

ESPAÇO CULTURAL E 
FEIRA DE PRODUTORES 

Reforma de Espaço 
Cultural e Feira de 

Produtores

Reformar um espaço público no munípio para que ele seja trnasformado em 
Espaço Cultural e Feira de Produtores. Este espaço será utilizado para promover a 
exposição e a comercialização de produtos, e também para a realização de 
atividades culturais.



Educação
Promover o cuidado 
com a saúde mental 

nas escolas

Atenção à saúde mental 
da comunidade escolar: 

Fortalecimento 
pedagógico, acolhimento 
e atenção à saúde mental 

da comunidade escolar. 

Atenção à saúde mental 
da comunidade escolar: 

Fortalecimento 
pedagógico, acolhimento 
e atenção à saúde mental 

da comunidade escolar. 

O projeto objetiva contribuir para a superação dos danos causados pela tragédia, 
atendendo às especificidades da região e potencializando o desenvolvimento do 
território por meio do incentivo à permanência dos estudantes nas escolas, com o 
fortalecimento da capacidade pedagógica dos profissionais da educação e escolas, 
na rede estadual dos municípios atingidos. O projeto envolverá as seguintes 
ações: formação em competências socioemocionais  (Ação Educativa); Formação 
em Justiça Restaurativa (para professores, gestores e comunidade escolar);  
aquisição de acervo temático para bibliotecas escolares; e garantia da 
infraestrutura necessária para a realização de trabalhos de campo pelas escolas 
de todo o território atingido. 

Educação
Comprar veículos e 

equipamentos para as 
escolas do município

(Aglutinação) 11-
AQUISIÇÃO DE 03 

VEÍCULOS DO TIPO VAN 
ESCOLAR; "12-Aquisição 

de Veículo com carroceria 
Fechada para entrega de 

alimentos escolares 
município de 

Felixlândia/MG. "

Compra de veículos 
escolares e de veículos 

para entrega de alimentos 
escolares

1) Comprar 03 veículos tipo Van Escolar  (01 Veículo para o distrito de São José do 
Buriti, 01 Veículo para a comunidade da Lagoa do Meio e 01 Veículo para a sede 
da Prefeitura Municipal) para atender às necessidades do município; 2) Comprar 
veículo com carroceria Fechada para entregar alimentos escolares, atendendo às 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de 
Felixlândia/MG.

Educação
Construir e/ou 

reformar unidades de 
ensino

9-CONCLUSÃO DA OBRA 
DE CONSTRUÇÃO DA 

ESCOLA PROINFÂNCIA E 
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E 
UTENSÍLIOS ESCOLARES

Conclusão de obra da 
Escola Proinfância e 
compra de mobiliário

Concluir a obra da Escola Municipal do bairro Gameleira e comprar mobiliário 
para esse espaço

Educação

Fortalecer vínculos 
com a escola: 
atividades no 

contraturno escolar

Fortalecimento de 
vínculos e reintegração à 

comunidade escolar

Fortalecimento de 
vínculos e reintegração à 

comunidade escolar

O projeto objetiva incentivar a permanência dos estudantes nas escolas por meio 
das seguintes ações: oferta de cursos técnicos no contraturno para estudantes do 
ensino médio regular; realização de projetos que incentivam o pensamento 
científico, crítico e criativo; capacitações que visam fortalecer a capacidade 
pedagógica escolar  para promover um ambiente inclusivo e acolhedor, entre 
outros.



Educação

Adequar a 
infraestrutura escolar 

para expansão da 
educação integral

Fortalecimento e 
Expansão da Educação 

Integral no Território

Fortalecimento e 
Expansão da Educação 

Integral no Território

Fortalecimento e expansão da Educação Integral nos municípios atingidos, 
especialmente o Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) e Educação Profissional, 
proporcionando a formação de cidadãos com competências e habilidades 
necessárias para a vida e o mercado de trabalho. Estão previstas as seguintes 
ações: obras para melhoria de infraestrutura nas escolas EMTI da região atingida; 
aquisição de mobiliários, equipamentos de tecnologia e laboratórios; ampliação 
de espaços para realização de esportes, lazer, recreação e cultura; ampliação dos 
espaços e acervos das bibliotecas escolares; ampliação dos laboratórios de 
informática; capacitação dos profissionais; entre outras.

Educação
Capacitar professores 

para uso de novas 
tecnologias

Polo Audiovisual para 
Juventude

Polo Audiovisual para 
Juventude

Ofertar cursos de capacitação para profissionais da educação para utilização dos 
recursos de mídia em suas práticas pedagógicas, incorporando tecnologias de 
informação e comunicação em suas aulas. Em seguida, os alunos irão vivenciar 
práticas da criação audiovisual, com a produção de uma série para ser exibida na 
programação da Empresa Mineira de Comunicação (EMC), divulgando o potencial 
turístico da região.

Educação

Fortalecer vínculos 
com a escola: 
atividades no 

contraturno escolar

PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO PARA 

AUTONOMIA

Programa de incentivo à 
prática esportiva e à 

práticas culturais na escola

Criar programa de incentivo à prática esportiva e à práticas culturais na escola, 
promovendo melhoria na formação educacional dos jovens.

Educação
Construir e/ou 

reformar unidades de 
ensino

Reestruturação das 
escolas estaduais da Bacia 

do Paraopeba

Reestruturação das 
escolas estaduais da Bacia 

do Paraopeba

O projeto prevê a reestruturação de escolas estaduais da Bacia do Paraopeba e 
Brumadinho, sendo possíveis os seguintes tipos de intervenções: construção, 
ampliação, ampliação e adequação, reforma, reforma e adequação, obras de 
acessibilidade e implantação de quadras.  Todas as ações serão precedidas de 
diagnóstico das necessidades e demandas do território do município.



Educação
Construir e/ou 

reformar unidades de 
ensino

(Aglutinação) 14-
REFORMA DA ESCOLA 
MUNICIPAL D. MARIA 

SOFIA C/ CONSTRUÇÃO 
DE COZINHA, BANHEIROS 

E QUADRA 
POLIESPORTIVA COM 

COBERTURA; 
Reestruturação das 

escolas municipais da 
Bacia do Paraopeba

Reforma das escolas 
municipais da Bacia do 

Paraopeba

Reformar escolas estaduais com as atividades de: construção, aumento, 
adequação, realização de obras de acessibilidade e construção de quadras. Será 
feito um diagnóstico das necessidades e demandas do território do município. 
antes de cada uma das ações. Além disso, o projeto também sugere melhoria do 
currículo e  renovação e aumento da quantidade de professores.

Educação
Construir e/ou 

reformar unidades de 
ensino

13-REFORMA DO CENTRO 
SOLIDÁRIO DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL COM 
CONSTRUÇÃO DE SALAS E 

QUADRA COBERTA

Reforma do Centro 
Solidário de Educação 

Infantil

Reformar, recuperar, aumentar e melhorar o Centro Solidário de Educação Infantil 
por meio da construção de salas e de quadra coberta, e da compra de mobiliário e 
equipamentos

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar 
planejamento urbano 
e territorial e realizar 

regularização fundiária 
urbana

Apoio ao Planejamento 
Urbano - Revisão de 

Planos Diretores 
Municipais

Apoio ao Planejamento 
Urbano - Revisão de 

Planos Diretores 
Municipais

Contratação de empresa especializada para elaborar ou revisar o Plano Diretor do 
município, de forma a  orientar a política de desenvolvimento econômico, social e 
sustetável, por meio do planejamento e ordenamento da expansão urbana 
municipal.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar 
planejamento urbano 
e territorial e realizar 

regularização fundiária 
urbana

Atualização Cadastral e 
Geração de Base 

Georreferenciada Digital

Atualização Cadastral e 
Geração de Base 

Georreferenciada Digital

O projeto consiste na contratação de serviços técnicos especializados em 
geoprocessamento para levantamento e atualização cadastral, geração de base 
georreferenciada digital e implantação de Sistema de Informações Geográficas. 
Com isso, objetiva-se assegurar ao administrador público o suporte necessário à 
tomada de decisões para uma gestão e planejamento urbano e territorial 
eficiente, eficaz e sustentável.



Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar a iluminação 
pública e o acesso à 
internet, investir em 

fontes alternativas de 
energia e implantar 

câmeras de segurança 

Cidades inteligentes: 
modernização da 

Iluminação Pública, acesso 
público a internet (rede 

de wi-fi) e implantação de 
câmeras de segurança

Cidades inteligentes: 
modernização da 

Iluminação Pública, acesso 
público a internet (rede 

de wi-fi) e implantação de 
câmeras de segurança

 Estruturação de projetos de cidades inteligentes com modernização da 
Iluminação Pública, acesso público a internet (rede de wi-fi) e implantação de 
câmeras de segurança para os municípios interessados (desenho de modelos 
econômico, jurídico e operacional/engenharia), por meio de fundo de concessão. 
Uma vez aprovados os projetos, prevê-se aporte de recursos, não reembolsáveis 
(ou seja, não é necessário devolução), para investimentos relacionados com os 
seguintes escopos: substituição da iluminação para LED, incluindo praças e pontos 
turísticos; ampliação da rede de IP; rede de segurança (implantação de câmeras e 
centro de controle operacional) e comunicação (hotspots WiFi e rede de fibra 
ótica interligando prédios públicos). Os recursos para desenho de projetos serão 
utilizados prioritariamente nos projetos de eficientização e, no seu retorno ao 
fundo em caso de êxito, poderão ser utilizados em outras áreas de estruturação 
de interesse dos municípios (postos de saúde, creches, escolas, entre outros).

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Comprar 
equipamentos 
voltados para a 

melhoria da 
infraestrutura urbana 

e rural

41 - AQUISIÇÃO DE 
CAMINHÃO PIPA

Compra de caminhão pipa
Comprar 01 veículo tipo Caminhão Pipa para controle de incêndios em matas do 
município.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar 
planejamento urbano 
e territorial e realizar 

regularização fundiária 
urbana

37 - Aquisição de Drone 
com capacidade RTK e 

Estação Base

Compra de equipamentos 
para gerar informações 

geoespaciais do território
Comprar drone e GPS para melhorar as informações geoespaciais do município.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Comprar 
equipamentos 
voltados para a 

melhoria da 
infraestrutura urbana 

e rural

10-AQUISIÇÃO DE 
MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS PARA O 
DEPARTAMENTO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Compra de Mobiliários e 
Equipamento para o 

Departamento Municipal 
de Educação

Comprar vários equipamentos e mobílias para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação do município.



Infraestrutura 
Urbana e Rural

Comprar 
equipamentos 
voltados para a 

melhoria da 
infraestrutura urbana 

e rural

29-Aquisição de Patrulha 
Mecanizada 

Compra de Patrulha 
Mecanizada

Comprar equipamentos para construir uma patrulha mecanizada para o município 
de Felixlândia/MG

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Comprar 
equipamentos 
voltados para a 

melhoria da 
infraestrutura urbana 

e rural

FORNECIMENTO DE UMA 
RETROESCAVADEIRA, 

ACOPLÁVEL COM 
CARRETA, PARA 

MANUTENÇÃO DAS VIAS 
DA LOCALIDADE, DENTRE 

A REALIZAÇÃO DE 
OUTROS SERVIÇOS, COMO 

TRANSPORTE DE CAIXAS 
D’ÁGUA, TUBOS, 

CASCALHOS

Compra de 
retroescavadeira para 

manutenção das vias da 
localidade e para a 

realização de outros 
serviços

Comprar uma retroescavadeira, acoplável com carreta, para fazer a manutenção 
das ruas e estradas de Ribeiro Manso, e para a realizar outros serviços, como 
transporte de caixas d’água, tubos, cascalhos.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Construir Balsas de 
Ligação entre 

Felixlândia - Pompéu e 
Felixlândia - Morada 

Nova de Minas

BALSA DE LIGAÇÃO 
FELIXLÂNDIA - POMPÉU

Construção de Balsa de 
ligação Felixlândia - 

Pompéu

Constuir uma balsa de ligação entre os municípos de Felixlândia e Pompéu,  
favorecendo o comércio e o turismo entre os dois municípios.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Construir Balsas de 
Ligação entre 

Felixlândia - Pompéu e 
Felixlândia - Morada 

Nova de Minas

TRAVESSIA DE SÃO JOSÉ 
DO BURITI À MORADA 

NOVA DE MINAS

Instalação de uma balsa 
que liga São José do Buriti 
até Morada Nova de Minas

Instalar balsa que liga São José do Buriti até Morada Nova de Minas, para 
possibilitar o transporte da produção de peixe e para permitir o acesso da 
população do distrito à rede bancária de Morada Nova de Minas.  Além disso, 
concluir a pavimentação da rodovia que liga o distrito de São José do Buriti a BR-
040 (trecho de  25 Km). 



Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar a iluminação 
pública e o acesso à 
internet, investir em 

fontes alternativas de 
energia e implantar 

câmeras de segurança 

20-INSTALAÇÃO DE USINA 
FOTOVOLTÁICA NA UBS 
24 HORAS( CONHECIDA 

COMO HOSPITAL DE 
FELIXLÂNDIA)

Instalação de Usina 
Fotovoltáica em Unidade 

Básica de Saúde (UBS)

Instalar usina fotovoltaica (luz solar) na Unidade Básica de Saúde (conhecida como 
Hospital de Felixlândia), com o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica 
da Unidade   

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar a iluminação 
pública e o acesso à 
internet, investir em 

fontes alternativas de 
energia e implantar 

câmeras de segurança 

(Aglutinação) 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA E 

ENERGIA ELÉTRICA 
RESIDENCIAL ; 

iNCREMENTO DA REDE 
ELÉTRICA, COM A TROCA 
DE TRANSFORMADORES 
DA CEMIG POR OUTROS 

MAIS POTENTES, DOAÇÃO 
E INSTALAÇÃO DE 

SISTEMA DE GERAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA SOLAR (PLACAS 
E O QUE MAIS FOR 

NECESSÁRIO); Instalação 
de energia elétrica 

residencial no condomínio 
naútico de tacunaré; 
MELHORIA DA REDE 

ELÉTRICA DO DISTRITO.

Instalação e manutenção 
da Rede de Energia 

Elétrica 

Garantir a qualidade e a constância no fornecimento de energia elétrica nas 
comunidades de Ribeiro Manso, S.J Buriti e Náutico Tucunaré. Para isso, instalar, 
aumentar ou reformar a rede de energia elétrica nessas localidades. 

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar estradas, 
vias urbanas e acessos 

rodoviários

Manuenção da estrada 
que liga o condomínio 
náutico de tucunaré à 

Felixlândia.

Manutenção da estrada 
que liga o condomínio 
náutico de tucunaré à 

Felixlândia

Realizar manutenção na estrada que liga o Condomínio Náutico de Tucunaré à 
Felixlândia, para facilitar o acesso dos moradores e incentivar o fluxo de turistas.



Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar a iluminação 
pública e o acesso à 
internet, investir em 

fontes alternativas de 
energia e implantar 

câmeras de segurança 

40 - Aquisição de 
Lâmpadas de Led, 

"braços" e 01 Veículo 
próprio/adaptado para 

manutenção períodica da 
rede de iluminação 
pública municipal.

Melhoria da Iluminação 
Pública - Compra de 

Lâmpadas de Led, braços 
e veículos

Melhorar a Iluminação Pública. Para isso, comprar Lâmpadas de Led, braços e 
veículos

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar estradas, 
vias urbanas e acessos 

rodoviários

Melhoria de 
infraestrutura de estradas

Melhoria de estradas
Melhorar a estrada rural que interliga Felixlândia (SEDE) ao Condomínio Lago dos 
Cisnes

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Ampliar o transporte 
público

Coletivo rural/transporte 
para todos/projeto 

popular

Oferecimento transporte 
seguro às comunidades 

rurais

Disponibilizar ônibus ou vans, no mínimo duas vezes por semana, para os 
moradores das comunidades rurais, com o objetivo de facilitar o acesso das 
comunidades com a sede do município.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar a iluminação 
pública e o acesso à 
internet, investir em 

fontes alternativas de 
energia e implantar 

câmeras de segurança 

AMPLIAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE ÁGUA E LUZ 

NO CAMPINA GRANDE

Oferta do serviço de 
fornecimento de energia 

elétrica para as ruas e 
casas do bairro de 
Campina Grande 

Oferecer o serviço de fornecimento de energia elétrica para as ruas e casas do 
bairro de Campina Grande ainda, que ainda não recebem esse serviço público.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar estradas, 
vias urbanas e acessos 

rodoviários

PAVIMENTAÇÃO DA 
ESTRADA QUE LIGA SÃO 
JOSÉ DO BURITI À BR 040 

E OUTRAS ESTRADAS 
VICINAIS DO DISTRITO.

Pavimentação da estrada 
que liga São José do Buriti 

à BR 040 e de outras 
estradas do Distrito

Pavimentar a estrada que liga São José do Buriti à BR 040. Pavimentar também 
outras estradas de terra do Distrito.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Realizar obra de 
grande porte: 

Pavimentação da 
rodovia estadual AMG 

930

Pavimentação da rodovia 
estadual AMG 930 

Pavimentação da rodovia 
estadual AMG 930 

Pavimentar a rodovia estadual AMG 930, que liga a BR 040 ao Distrito de São José 
do Buriti (Felixlândia).



Infraestrutura 
Urbana e Rural

Realizar obra de 
grande porte: 

Pavimentação da 
MG415 que liga a 
BR040 à cidade de 

Morada Nova de Minas

Pavimentação da rodovia 
estadual MG 415

Pavimentação da rodovia 
estadual MG 415

Pavimentar a MG415 que liga a BR040 à cidade de Morada Nova de Minas

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar estradas, 
vias urbanas e acessos 

rodoviários

(Aglutinação) 43 - 
Pavimentação em PMF de 

vias urbanas do Bairro 
Pioneiro no Município de 

Felixlândia; 44 - 
Pavimentação em CBUQ 
de vias urbanas do Bairro 
Centro no Município de 

Felixlândia; Pavimentação 
de diversas ruas no 

Município de Felixlândia ; 
Pavimentação das ruas de 

São José do Buriti

Pavimentação de ruas
Pavimentar as ruas dos Bairros Alto Social, Pioneiro, Buritis, Santo Antônio, 
Gameleira, Alto Pelame e Distrito de São José do Buriti.



Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar estradas, 
vias urbanas e acessos 

rodoviários

(Aglutinação) 43 - 
Pavimentação em PMF de 

vias urbanas do Bairro 
Pioneiro no Município de 

Felixlândia; 44 - 
Pavimentação em CBUQ 
de vias urbanas do Bairro 
Centro no Município de 

Felixlândia; Pavimentação 
de diversas ruas no 

Município de Felixlândia ; 
Pavimentação das ruas de 

São José do Buriti

Pavimentação de ruas
Pavimentar as ruas dos Bairros Alto Social, Pioneiro, Buritis, Santo Antônio, 
Gameleira, Alto Pelame e Distrito de São José do Buriti.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar estradas, 
vias urbanas e acessos 

rodoviários

REVITALIZAÇÃO DO 
ACESSO DA ILHA DO 

MANGABAL

Reforma da via de acesso 
à Ilha do Mangabal

Reformar a via de acesso à Ilha do Mangabal. 

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar 
planejamento urbano 
e territorial e realizar 

regularização fundiária 
urbana

Regularização Fundiária 
Urbana

Regularização Fundiária 
Urbana

O projeto consiste na contratação de empresa especializada para a execução de 
serviços técnicos destinados à regularização fundiária urbana no municípios, 
visando a incorporação de imóveis irregulares, inseridos em núcleos urbanos 
informais, ao ordenamento territorial urbano, com a titulação de seus ocupantes 
e garantindo a eles direitos e segurança jurídica sobre a propriedade de seus 
imóveis.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Ampliar o transporte 
público

TRANSPORTE COLETIVO 
RURAL

Transporte Coletivo Rural
Criar e permitir utilização de transporte coletivo terceirizado ou particular para 
realizar o trajeto da zona rural até o centro  do município. 

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Ampliar o transporte 
público

REVITALIZAÇÃO DA 
COMUNIDADE DE RIBEIRO 

MANSO - TRANSPORTE 
PÚBLICO E SANITÁRIO

Transporte público para a 
Comunidade de Ribeiro 

Manso

Investir em transporte público para que os habitantes da comunidade de Ribeiro 
Manso possam acessar os serviços escolares, de saúde, de assistência social, entre 
outros.



Saúde

Saúde Mental: investir 
nos Centros de 

Atenção Psicossocial, 
contratar e capacitar 

pessoal

Fortalecimento da Rede 
de Atenção Psicossocial: 
Política de Capacitação 

em Saúde Mental, Álcool 
e Outras Drogas

Capacitação em Saúde 
Mental, Álcool e Outras 

Drogas para os servidores 
para melhoria da 

qualidade do atendimento 
da população

Capacitar profissionais da Rede de Atenção Psicossocial, possibilitando ao 
município ter servidores mais qualificados para garantir o acolhimento e o 
atendimento especializado da população afetada.

Saúde

Fortalecer serviços de 
urgência: estruturação 

de UTI móvel e 
Unidades de Pronto 

Atendimento e 
aquisição de tanques 

de oxigênio

22-AQUISIÇÃO DE UM 
TANQUE DE OXIGÊNIO/ 

USINA DE OXIGÊNIO

Compra de Tanque de 
Oxigênio

Comprar tanque de oxigênio para atendimento das ações emergenciais em saúde 
do município

Saúde

Fortalecer serviços de 
urgência: estruturação 

de UTI móvel e 
Unidades de Pronto 

Atendimento e 
aquisição de tanques 

de oxigênio

AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL 
PARA O MUNICÍPIO DE 

FELIXLÂNDIA/M
Compra de UTI móvel Comprar ou conseguir uma UTI móvel para o município

Saúde

Garantir assistência 
farmacêutica: concluir 
obras da Farmácia de 

Minas

24-CONCLUSÃO DA 
FARMÁCIA DE MINAS 

Conclusão da construção 
da Farmácia de Minas

Concluir a construção da Farmácia de Minas

Saúde

Construir, reformar, 
equipar e ampliar 

equipes das Unidades 
Básicas de Saúde

CONCLUSÃO DE OBRAS DE 
UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE

Conclusão de obras de 
Unidades Básicas de Saúde

Construir ou concluir obras de Unidades Básicas de Saúde e contratar equipe 
capacitada para lidar com a realidade local da comunidade de Ribeiro Manso.

Saúde

Saúde Mental: investir 
nos Centros de 

Atenção Psicossocial, 
contratar e capacitar 

pessoal

23-CONSTRUÇÃO DA SEDE 
PRÓPRIA DO CENTRO DE 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

NO MUNICÍPIO DE 
FELIXLÂNDIA/MG

Construção de sede 
própria do Centro de 
Atenção Psicossocial 

(CAPS)

Construir uma sede própria do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no 
Município de Felixlândia/MG. 



Saúde

Construir, reformar, 
equipar e ampliar 

equipes das Unidades 
Básicas de Saúde

(Aglutinação) 19-
CONSTRUÇÃO DE 

UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE UBS (TIPO I) NO 

BAIRRO CAPITÃO 
CUSTÓDIO NO MUNICÍPIO 

DE FELIXLÂNDIA/MG; 
CONSTRUÇÃO DE 

UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE (TIPO I) NA 

COMUNIDADE RURAL DO 
DISTRITO DE SÃO 

GERALDO DO SALTO NO 
MUNICÍPIO DE 

FELIXLÂNDIA

Construção de Unidade 
Básica de Saúde

Construir Unidade Básica de Saúde no Bairro Capitão Custódio e na Comunidade 
Rural do Distrito de São Geraldo do Salto

Saúde

Saúde Mental: investir 
nos Centros de 

Atenção Psicossocial, 
contratar e capacitar 

pessoal

Fortalecimento da Rede 
de Atenção Psicossocial: 

Supervisão de Casos 
Clínicos - Brumadinho e 

municípios da Bacia 
doParaopeba

Contratação de 
profissionais supervisores 
clínicos para os Centros de 

Atenção Psicossocial - 
CAPS

Realizar investimentos financeiros destinado a contratação de profissionais de 
nível superior com formação em saúde mental para a supervisão de casos clínicos 
nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), objetivando ampliar o conhecimento 
técnico da equipe e oferta de atendimento  multidisciplinar qualificado à 
população.

Saúde
Construção de Centro 

de Fisioterapia
21-CONSTRUÇÃO DO 

CENTRO DE FISIOTERAPIA
Contrução de um Centro 

de Fisioterapia
Construir um Centro de Fisioterapia no município para cuidar da reabilitação física 
dos cidadãos

Saúde

Vigilância 
Epidemiológica e 

Sanitária: criar Centro 
de Controle de 

Zoonoses

CONTROLE DE ZOONOSES
Criação de Centro de 
Controle de Zoonoses

Criar um Centro de Zoonoses no distrito de São José do Buriti para atuar no 
controle de populações de animais domésticos (cães, gatos e animais de grande 
porte) por meio de esterilização cirúrgica (castração) e de controle de populações 
de animais sinantrópicos (ratos, baratas, escorpiões, Aedes aegypti, carrapatos, 
pombos, etc).

Saúde

Fortalecer serviços de 
urgência: estruturação 

de UTI móvel e 
Unidades de Pronto 

Atendimento e 
aquisição de tanques 

de oxigênio

UPA PARA SÃO JOSÉ DO 
BURITI E COMUNIDDES 

ADJACENTES

Criação de Unidade de 
Pronto Atendimento - São 

José do Buriti e 
comunidades adjacentes

Criar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na comunidade de São José do 
Buriti.



Saúde

Construir, reformar, 
equipar e ampliar 

equipes das Unidades 
Básicas de Saúde

Revitalização da 
comunidade de Ribeiro 
Manso- Atenção a Saúde

Equipe Saúde da Família 
na comunidade de Ribeiro 

Manso

Disponibilizar equipes de saúde da família volantes na comunidade de Ribeiro 
Manso

Saúde

Fortalecer os serviços 
especializados no 

atendimento à Saúde 
do Trabalhador

Fortalecimento da 
atuação dos Centros de 
Referência em Saúde do 
Trabalhador – CERESTs 

Regionais

Fortalecimento da 
atuação dos Centros de 
Referência em Saúde do 
Trabalhador – CERESTs 

Regionais

Fortalecer a atenção integral à saúde do trabalhador, por meio de ações de 
capacitação, assistência e vigilância em saúde do trabalhador e investimento em  
infraestrutura e aquisição de equipamentos.

Saúde

Fortalecer os 
Consórcios 

Intermunicipais de 
Saúde: disponibilizar 

carros e ampliar 
consultas e exames 

especializados

Fortalecimento do 
atendimento em saúde de 
média complexidade por 

meio dos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde 

que atendem os 
municípiosati ngidos – 

consultas e exames 
especializados

Fortalecimento do 
atendimento em saúde de 
média complexidade por 

meio dos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde 

que atendem os 
municípios atingidos  – 

consultas e exames 
especializados

Realizar investimentos financeiros para ampliação de consultas e exames da 
Média Complexidade Ambulatorial em Saúde oferecidas pelos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde (CIS). Também contempla a aquisição de equipamentos 
para melhorar a qualidade na oferta dos exames e resposta adequada conforme a 
necessidade de saúde.

Saúde

Fortalecer os 
Consórcios 

Intermunicipais de 
Saúde: disponibilizar 

carros e ampliar 
consultas e exames 

especializados

Fortalecimento do 
atendimento em saúde de 
média complexidade por 

meio dosConsórcios 
Intermunicipais de Saúde 

que atendem os 
municípios ati ngidos –

veículos para transporte 
depacientes

Fortalecimento do 
atendimento em saúde de 
média complexidade por 

meio dos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde 

que atendem os 
municípios atingidos - 

veículos para transporte 
depacientes

Adquirir veículos para o transporte de pacientes  para atendimento no âmbito da 
Média Complexidade Ambulatorial (consultas especializadas e exames) nos 
Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS).



Saúde

Saúde Mental: investir 
nos Centros de 

Atenção Psicossocial, 
contratar e capacitar 

pessoal

Fortalecimento da Rede 
de Atenção Psicossocial: 

Aporte de recursos 
financeiros para 

investimento nos Centros 
de Atenção Psicossocial 
(CAPS) - Brumadinho e 
Municípios da Bacia do 

Paraopeba

Incentivo financeiro 
destinado a investimento 

para compra de 
equipamentos, materiais, 

mobiliário  e obras nos 
Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS)

Realizar investimentos financeiros para fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial 
nos municípios atingidos, garantindo melhor infraestrutura dos serviços e melhor 
atendimento da população.

Saúde

Construir, reformar, 
equipar e ampliar 

equipes das Unidades 
Básicas de Saúde

MAIS SAÚDE

Mais Saúde - Investimento 
na Unidade de Básica de 

Saúde – UBS da 
comunidade de São José 

do Buriti

Investir na Unidade de Básica de Saúde – UBS da comunidade de São José do 
Buriti, com compra de equipamentos e de uma unidade móvel (ambulância), com 
a melhoria na infraestrutura e com o aumento da equipe de profissionais para 
atendimento à comunidade.

Saúde

Construir, reformar, 
equipar e ampliar 

equipes das Unidades 
Básicas de Saúde

MELHORIA DE ACESSO 
DAS COMUNIDADES 
TRADICIONAIS AOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE

Melhoria de acesso das 
comunidades tradicionais 

aos serviços de saúde

Realizar ações diversas para melhorar o acesso das comunidades tradicionais aos 
serviços de saúde. Algumas das ações seriam o investimento em Unidades Básicas 
de Saúde, compra de equipamentos e construção de obras pra melhoria de 
infraestrutura.

Saúde

Fortalecer serviços de 
urgência: estruturação 

de UTI móvel e 
Unidades de Pronto 

Atendimento e 
aquisição de tanques 

de oxigênio

ESTRUTURAÇÃO DAS 
UNIDADES DE PRONTO 

ATENDIMENTO-UPA

Organização de Unidades 
de Pronto Atendimento

Organizar Unidades de Pronto Atendimento (UPAs 24hr) no município de 
Felixlândia, para garantir melhoria nas condições de saúde da população da zona 
rural do município.



Saúde

Construir, reformar, 
equipar e ampliar 

equipes das Unidades 
Básicas de Saúde

(Aglutinação) 18-
REFORMA DA UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE CARLOS 
GUALBERTO NO CENTRO 

DO MUNICÍPIO DE 
FELIXLÂNDIA/M; 

REFORMA DA UNIDADE 
BÁSICA (TIPO I) NO DO 

DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO 
BURITI NO MUNICÍPIO DE 

FELIXLÂNDIA

Reforma de Unidade 
Básica de Saúde

Reformar a Unidade Básica de Saúde no distrito de São José do Buriti e a Unidade 
Básica de Saúde Carlos Gualberto da Fonseca, no Centro do município

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Desenvolver turismo 
de base comunitária

TURISMO DE BASE 
COMUNITÁRIA

Turismo de Base 
Comunitária

Desenvolver turismo de forma associativa, cooperativa e organizada 
coletivamente no território, possiblitando a convivência e trocas respeitosas entre 
os visitantes e os grupos comunitários receptores.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Construir Porto 
Balneário e camping, e 

divulgar o turismo 
náutico e pesqueiro

Camping São José do Buriti
Construção Camping São 

José do Buriti
Criar uma área de camping na comunidade de São José do Buriti, para 
desenvolver o turismo e a economia local.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Fomentar nova rota 
cultural criativa e 

estimular o turismo

CENTRO DE INFORMAÇÃO 
TURÍSTICA

Construção de Centro de 
Informação Turística

Construir um Centro de Informação Turística no município, com o objetivo de 
orientar o visitante sobre os pontos turísticos, hotéis, restaurantes e outros 
atrativos da cidade.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Construir Porto 
Balneário e camping, e 

divulgar o turismo 
náutico e pesqueiro

(Aglutinação)  35 - Porto 
Balneário 1 ( Lago dos 

Cisnes ); 36 - Porto 
Balneário 2 ( São José do 

Buriti )

Construção de Porto 
Balneário

Construir o Porto Balneário 1 em Lago dos Cisnes e o Porto Balneário 2 em São 
José do Buriti. Nos portos, construir espaços de lazer e cultura, ancoradouro para 
embarcações, praia artificial e área para realização de cursos e oficinas.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Fomentar nova rota 
cultural criativa e 

estimular o turismo

Corredor Criativo 
Paraopeba

Corredor Criativo 
Paraopeba

Estimular a vocação turística e cultural da região e fomentar a reestruturação dos 
arranjos produtivos locais, fomentando nova rota cultural criativa, denominada 
Corredor Criativo Paraopeba. A partir dos princípios da economia criativa, 
integrando tecnologia, inovação, cultura, criatividade e sustentabilidade, o 
projeto envolverá toda a produção de cultura, equipamentos culturais, fazedores 
de cultura, atividades e equipamentos turísticos e promoverá articulação entre 
agentes culturais, turísticos e o poder público. É composto pelos subprojetos: 
Diagnóstico do Corredor Criativo Paraopeba, Capacitação por Educação à 
Distância, Sinalização, Editais de Fomento à Cultura, Central de negócios e 
Estruturação do Cicloturismo.



Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Criar espaço para 
atividades culturais e 

troca de saberes 
populares e 
tradicionais

(Aglutinação) CORREDOR 
CRIATIVO PARAOPEBA; 
LUZ NO PATRIMÔNIO 

CULTURAL: CABEAMENTO 
SUBTERRÂNEO EM 

NÚCLEOS HISTÓRICOS E 
ÁREAS DE INTERESSE 

CULTURAL

Criação de Estação 
Cultural

Criar uma Estação Cultural que reúna as diversas áreas da arte como 
comunicação, música, dança, cinema, museologia e etc. 

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Construir Porto 
Balneário e camping, e 

divulgar o turismo 
náutico e pesqueiro

PESCA COMO ATIVIDADE 
ESPORTIVA

Divulgação da cidade de 
Felixlândia em atividades 
de navegação e de pesca

Divulgar a cidade de Felixlândia em atividades de navegação e de pesca, com foco 
na pesca esportiva do peixe tucunaré.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Formar agentes 
culturais para 
conservação e 

restauro do 
patrimônio e instalar 
sistema de segurança 

na Igreja Matriz

FORMAÇÃO DE AGENTES 
CULTURAIS PARA 
CONSERVAÇÃO E 

RESTAURO DO 
PATRIMÔNIO

Formação de agentes 
culturais para 

conservação e restauro do 
patrimônio

Realizar formação e qualificação profissional de jovens e adultos em Conservação 
e Restauro do Patrimônio Cultural. Faz parte do projeto ainda o restauro de peças 
de acervos comunitários durante as atividades de formação.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Fomentar nova rota 
cultural criativa e 

estimular o turismo

FORMAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS PARA 
GUIAS DE TURISMO

Formação de profissionais 
para guias de turismo

Formar jovens do município como guias de turismo. 

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Produzir materiais 
audiovisuais para 

preservar e divulgar a 
memória cultural da 

região

PRODUÇÃO E 
DIVULGAÇÃO DE 

CONTEÚDO AUDIOVISUAL 
ORIGINAL PARA A 
PRESERVAÇÃO DA 

MEMÓRIA CULTURAL DA 
BACIA DO PARAOPEBA

Formação em audiovisual 
e patrimônio - 
CineEducação

Realizar cursos de formação em audiovisual e patrimônio a partir do 
CineEducação. Além disso, realizar produções audiovisuais originais, voltados à 
preservação da memória cultural da Bacia do Paraopeba.



Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Realizar inventário e 
propor ações de 

salvaguarda dos bens 
culturais do Vale do 

Paraopeba

Inventário regional de 
bens culturais

Inventário regional de 
bens culturais

Elaborar Inventário Regional de bens culturais dos municípios atingidos, que 
consiste em um estudo com a participação das comunidades, que busca 
identificar, de forma colaborativa, os seus bens culturais. O projeto prevê o 
mapeamento do patrimônio cultural da região, isto é, os saberes tradicionais 
enraizados no cotidiano das comunidades; as estruturas arquitetônicas e 
arqueológicas, acervos documentais, os rituais e festas que marcam a vivência 
coletiva do trabalho, da religiosidade e do entretenimento; as manifestações 
literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; bem como os lugares de 
referência, tais como mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde 
se concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas. Ao final do estudo, 
serão identificadas junto às comunidades, as ações prioritárias no campo do 
patrimônio cultural. A organização do inventário estimulará o planejamento de 
políticas públicas de cultura, a elaboração de atividades de Educação para o 
Patrimônio, a formação profissional para atuação na área e o fortalecimento dos 
vínculos de pertencimento das comunidades com a região em que vivem, entre 
outros.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Criar espaço para 
atividades culturais e 

troca de saberes 
populares e 
tradicionais

MELHORIA DE 
INFRAESTRUTURA PARA 

COMUNIDADES 
TRADICIONAIS

Melhoria de acesso e 
produção de instrumentos 

culturais para 
comunidades tradicionais

Facilitar acesso e produção de bens e instrumentos culturais pelas comunidades 
tradicionais da Bacia do Paraopeba (grupos especiais como quilombolas, 
indígenas, etc). 

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Criar espaço para 
atividades culturais e 

troca de saberes 
populares e 
tradicionais

PESCADORAS DE SABER
Pescadores de Saber - 

Cursos e Oficinas

Realizar cursos e oficinas com foco nas trocas de saberes da cultura local e das 
tradições brasileiras, através da dança, do teatro, da música, da ginga, da 
capoeira, dos esportes e de outras atividades relacionadas.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Produzir materiais 
audiovisuais para 

preservar e divulgar a 
memória cultural da 

região

MEMÓRIA CULTURAL  - 
Programa de preservação 

cultural, retomada do 
turismo e geração de 
empregos na Bacia do 

Paraopeba

Produção e divulgação de 
conteúdo audiovisual 

original para preservação 
da memória cultural da 

Bacia do Paraopeba

Produzir conteúdo audiovisual e radiofônico original, a ser veiculado na Fundação 
TV Minas Cultural e Educativa e Rádio Inconfidência, visando a valorização e a 
preservação da memória cultural e do patrimônio das localidades da região da 
Bacia do Paraopeba. A produção desse conteúdo é uma forma de documentar e 
garantir a preservação das narrativas locais, do patrimônio, da cultura, suas 
histórias e memórias, e terá papel central na divulgação das belezas da região, 
seus potenciais turísticos e econômicos.



Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Preservar e fomentar 
o patrimônio 

imaterial: grupos de 
folia, tocadores e 

fazedores de viola, 
grupos de congado e 

reinados

Salvaguarda do 
patrimônio cultural 
imaterial acautelado

Salvaguarda do 
patrimônio cultural 
imaterial acautelado 

Identificar, planejar e executar ações de proteção e valorização para os grupos de 
folia, tocadores/as e fazedores/as de viola, grupos de congado e reinados nos 
municípios atingidos. Essas práticas culturais são reconhecidas como patrimônio 
cultural do estado de Minas Gerais e, por isso, devem receber ações que 
contribuam para sua continuidade.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Formar agentes 
culturais para 
conservação e 

restauro do 
patrimônio e instalar 
sistema de segurança 

na Igreja Matriz

Segurança contra Incêndio 
e Pânico em Edificações 

Protegidas

Segurança contra Incêndio 
e Pânico em Edificações 

Protegidas

Instalar sistema de prevenção e combate a incêndio em edificações reconhecidas 
como patrimônio cultural. O objetivo é preservar e resguardar edificações tais 
como igrejas, museus e centros culturais e seus acervos e elementos artísticos 
protegidos como patrimônio cultural mineiro. Além disso, espera-se melhorar a 
segurança dos usuários, com a instalação de extintores de incêndio, hidrantes, 
sinalização e demais equipamentos necessários.




