
TEMA SUBTEMA PROPOSTA RECEBIDA NOME DO PROJETO DESCRIÇÃO

Acessibilidade, 
Esportes, Meio 

Ambiente e 
Segurança 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.

Acessibilidade, 
Esportes, Meio 

Ambiente e 
Segurança Pública

Construção do Centro 
de Referência de 
Assistência Social 

(CRAS)

Construção do Centro de 
Referência de Assistência 

Social (CRAS) e da 
Secretaria Municipal de 

Assistência Social (SMAS) 
da cidade Florestal-MG.

Construção do Centro de 
Referência de Assistência 

Social (CRAS) e da 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social (SMAS

Construir/ampliar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e adquirir veículos (2 carros e 1 van), as 
mobílias, os materiais e equipamentos necessários para que os mesmos possam 
funcionar de maneira eficaz.

Acessibilidade, 
Esportes, Meio 

Ambiente e 
Segurança Pública

Criar centro integrado 
para para Esportes, 

Lazer e Cultura

Centro de esportes, lazer, 
turismo e cultura de 

Florestal

Construção de Centro de 
esportes, lazer, turismo e 

cultura

Reestrutura um antigo espaço esportivo e cultural da cidade, para que esse possa 
voltar a oferecer opções de espaços para a prática esportivas e de lazer, culturais 
e turísticas para a cidade, além de implementar projetos de preservação de 
recursos ambientais.

Acessibilidade, 
Esportes, Meio 

Ambiente e 
Segurança Pública

Criar parques 
ecológicos e de lazer

Projeto paisagístico e 
arquitetônico e criação de 
espaços verdes (parques) 
no município de Florestal

Criação de projeto 
paisagístico e 

arquitetônico e criação de 
espaços verdes (parques) 
no município de Florestal

Criar um projeto paisagístico e criar parques verdes no município de Florestal. 
Como Florestal não possui esse tipo de espaço, seria importante ter projetos 
nessa linha para atrair turistas e ter um local de lazer para a população 
florestalense.



Acessibilidade, 
Esportes, Meio 

Ambiente e 
Segurança Pública

Estruturar Patrulha Rural
PATRULHA RURAL 

(viaturas circulando e 
telefone para contato)

Compra de veículos para 
patrulhamento rural pela 

Polícia Militar (PM)

Compra de veículos adequados ao trânsito nas estradas e realização 
treinamento/capacitação dos policiais, possibilitando a ampliação da área de 
atuação da Polícia Militar de Minas Gerais para a zona rural do município de 
Florestal, garantindo a segurança para os moradores do campo com 
patrulhamento preventivo e ostensivo.

Acessibilidade, 
Esportes, Meio 

Ambiente e 
Segurança Pública

Instalar espaços para 
esporte: quadras e 

pistas de skate

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.

Acessibilidade, 
Esportes, Meio 

Ambiente e 
Segurança Pública

Instalar espaços para 
esporte: quadras e 

pistas de skate

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.

Acessibilidade, 
Esportes, Meio 

Ambiente e 
Segurança Pública

Investir em câmeras 
de monitoramento e 

ampliar cobertura 
policial

Instalação de sistema de 
olho-vivo, câmera de 

monitoramento, além de 
reforma e ampliação dos 

prédios da polícia militar e 
civil

Instalação de sistema de 
olho-vivo, câmera de 

monitoramento e reforma 
e ampliação dos prédios 
da polícia militar e civil

Comprar equipamentos para o sistema de olho-vivo e melhoria das instalações da 
polícia militar e civil, para aumentar a segurança pública de Florestal.

Acessibilidade, 
Esportes, Meio 

Ambiente e 
Segurança Pública

Realizar Programas de 
prevenção à 
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.

Acessibilidade, 
Esportes, Meio 

Ambiente e 
Segurança Pública

Realizar Programas de 
prevenção à 
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.



Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Adquirir implementos 
agrícolas e realizar 
capacitações para 

trabalhadores rurais

Aquisição de implementos 
agrícolas

Compra de materiais 
agrícolas

Incentivar os agricultores familiares de Florestal por meio da compra de materiais 
agrícolas. Esses implementos contribuem para a condução de culturas de forma 
mais eficiente e qualificada.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Adquirir implementos 
agrícolas e realizar 
capacitações para 

trabalhadores rurais

CURSOS, OFICINAS E 
CAPACITAÇÃO 

PROFISSIONAL A 
PRODUTORES E 

TRABALHADORES RURAIS

Cursos, Oficinas e 
Capacitação Profissional 

para Trabalhadores Rurais

Ofertar cursos, oficinas e capacitações técnicas com prioridade para pessoas 
residentes em comunidades atingidas pelo rompimento da barragem B-I 
relacionados a temas voltados para agricultura, agropecuária, manuseio e preparo 
de alimentos, especialmente sob os preceitos da agroecologia. Além disso, ofertar 
temas referentes a especializações em outros campos produtivos e profissionais, 
com destaque para capacitação financeira, a fim de desenvolver a habilidade de 
realizar gestão de finanças pessoais com noções sobre orçamento financeiro, 
ordenação de despesas e receitas.

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

Apoiar ao pecuarista 
com a instalação de 

estruturas coletivas e 
capacitações

CURSO DE CONSTRUÇÃO 
DE CURRAIS PARA 

BOVINOS

Curso de Construção de 
Currais para Bovinos

Capacitar produtores e trabalhadores rurais para construção e reformar currais de 
manejo de bovinos de leite e corte a partir de parcerias com Embrapa, 
universidades e EMATER.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Apoiar ao pecuarista 
com a instalação de 

estruturas coletivas e 
capacitações

INSTALAÇÃO DE 
BIODIGESTORES PARA 

TRATAMENTO DE 
DEJETOS, GERAÇÃO DE 

ENERGIA E 
BIOFERTILIZANTE

Construção de 
biodigestores para 

tratamento de dejetos, 
geração de energia e 

biofertilizante

Construir biodigestores para o tratamento de dejetos agropecuários, produção de 
biofertilizante e geração de energia térmica e elétrica para as propriedades da 
comunidade Ribeirão do Ouro, município de Florestal.



Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Apoiar ao pecuarista 
com a instalação de 

estruturas coletivas e 
capacitações

CURRAL COLETIVO DE 
MANEJO ANIMAL COM 

BALANÇA

Construção de um curral 
de manejo coletivo com 

balança e embarcador de 
bovinos, entre outros 
animais de médio e 

grande porte

Contribuir com a estrutura para o manejo sanitário e comercialização destes 
animais na comunidade, garantindo o bem estar animal e a segurança durante o 
manejo, assim como melhores condições de trabalho dos(as) manejadores(as), 
contribuindo para melhores resultados para os(as) pecuaristas.

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

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.

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 

Fortalecimento da 
agricultura para a 

diversificação da atividade 
econômica - 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

Realizar formação em 
agroecologia e 

incentivar à produção 
agroecológica e 

orgânica

Implantação de programa 
de incentivo à produção 
orgânica e agroecológica 

em Florestal

Criação de programa de 
incentivo à produção 

orgânica e agroecológica

Fortalecer o pequeno produtor rural, promover a preservação ambiental e 
fornecer alimentos de qualidade. O projeto também busca preservar os 
mananciais hídricos, o que contribui para a despoluição do Rio Paraopeba.



Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Realizar formação em 
agroecologia e 

incentivar à produção 
agroecológica e 

orgânica

Plano de Ação em 
Educação Territorial 

Integrado ao Programa 
Agroecológico da Bacia do 

Rio Paraopeba

Criação de um Plano de 
Ação em Educação 
Territorial junto ao 

Programa Agroecológico 
da Bacia do Rio Paraopeba

Criação de um Plano de Educação Territorial com a finalidade de contribuir para a 
construção de processos agroecológicos visando transformar a realidade local. O 
Plano de Educação Territorial será desenvolvido através da realização de ações 
educacionais de caráter técnico, sociopolítico e cultural, com destaque na 
qualificação de jovens e adultos, bem como de coletivos já organizados (famílias 
acampadas e assentadas, grupos de mulheres, associações, cooperativas).

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Ampliar e readequar o 
gerenciamento dos 

resíduos sólidos

Ampliação e readequação 
do Gerenciamento 

Integrado dos Resíduos 
Sólidos Urbanos no 

município de Florestal

Ampliação e readequação 
do Gerenciamento 

Integrado dos Resíduos 
Sólidos Urbanos

Realização de diagnóstico a situação do gerenciamento integrado dos resíduos 
sólidos de Florestal, incluindo a Usina de Triagem e Compostagem, a coleta dos 
resíduos em toda a área territorial, cercamento e demais infraestruturas 
necessárias para o aterro e a disposição adequada no município de Florestal e 
realizar as ações necessárias para adequá-lo.

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Ampliar e readequar o 
gerenciamento dos 

resíduos sólidos

GESTÃO INTEGRADA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS

Criação de uma Gestão 
Integrada de Resíduos 

Sólidos

Elaborar e implantar, de forma participativa, um programa de gestão integrada de 
resíduos sólidos voltado para o território atingido da zona rural do município, por 
meio planos e infraestruturas adequadas para coleta, destinação, tratamento, 
reciclagem e reaproveitamento dos resíduos sólidos gerados.

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Ampliar e readequar o 
gerenciamento dos 

resíduos sólidos

PROJETO DE RECICLAGEM: 
COLETA SELETIVA, 

TRIAGEM DE RESÍDUOS, 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 

USINA DE RECICLAGEM

Reciclagem: coleta 
seletiva, triagem de 
resíduos, educação 

ambiental e usina de 
reciclagem

Construção de unidade de reciclagem destinada à coleta seletiva, triagem de 
resíduos, educação ambiental e usina de reciclagem, além da realização de 
educação ambiental da população e a criação de uma cooperativa de reciclagem 
para destinação correta dos resíduos solidos por meio da coleta seletiva no 
Município de Florestal.

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Apoiar a fiscalização 
de queimadas e lotes 

sujos e ligações 
clandestinas de esgoto 

Aquisição de 
equipamento que auxilie 

na identificação de 
ligações clandestinas de 

rede de esgotamento 
sanitário e rede de águas 

pluviais

Compra de equipamento 
que ajudem na 

identificação de ligações 
clandestinas de rede de 
esgotamento sanitário e 
rede de águas da chuva

O projeto  tem como objetivo adquirir equipamentos que identifcam as ligações 
clandestinas de rede de águas pluviais nas redes de esgotamento sanitário e vice-
versa.

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Apoiar a fiscalização 
de queimadas e lotes 

sujos e ligações 
clandestinas de esgoto 

Aquisição de veiculos para 
fiscalização de queimadas 

e lotes sujos

Compra de veículos para 
fiscalização de queimadas 

e lotes sujos

Compra de veículo para fiscalização de queimadas e lotes sujos, gerando maior 
efetividade nas ações de fiscalização



Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Captar e distribuir 
água nas comunidades 

rurais

Sistema de Captação e 
distribuição de água nas 

comunidades rurais

Construção do sistema de 
captação e distribuição de 

água nas comunidades 
rurais

Melhoria da captação de água nas áreas rurais por meio de perfuração de um 
poço artesiano e aquisição de tubulações e caixa d'agua para armazenar a água.

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Criar e demarcar 
espaços verdes 

Cercamento das áreas 
verdes no município de 

Florestal

Cercamento das áreas 
verdes no município

Realizar cercamento de todas as áreas verdes que estão sob responsabilidade da 
Prefeitura Municipal de Florestal, aumentando a preservação das áreas verdes do 
município, por meio da redução de incêndios, invasões, disposição inadequada de 
resíduos, preservação da flora local, sobretudo de espécie de significativo valor 
ambiental.

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Criar e demarcar 
espaços verdes 

Implantação de uma 
Unidade de Conservação 

na área onde está 
localizada a Antiga Usina 
Hidrelétrica de Florestal.

Construção de Unidade de 
Conservação

Implantação de uma Unidade de Conservação na área onde está localizada a 
Antiga Usina Hidrelétrica de Florestal, por meio da realização de estudos e 
projetos necessários.

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Criar e demarcar 
espaços verdes 

Projeto paisagístico e 
arquitetônico e criação de 
espaços verdes (parques) 
no município de Florestal

Projeto para melhoria da 
paisagem e da arquitetura 
do município e criação de 
espaços verdes (parques)

Construção de projeto para reformar a paisagem e criação de parques verdes no 
município, com o objetivo de atrair turistas e ter um local de lazer para a 
população florestalense.

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Executar soluções de 
saneamento básico na 
zona rural e atualizar o 

Plano Municipal

Apoio na atualização do 
Plano Municipal de 

Saneamento Básico de 
Florestal

Apoio na atualização do 
Plano Municipal de 

Saneamento Básico de 
Florestal

O projeto propõe a contratação de uma empresa de consultoria para realizar a 
atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico que encontra-se defasado, 
requerendo atualização (elaborado no ano de 2015)

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Executar soluções de 
saneamento básico na 
zona rural e atualizar o 

Plano Municipal

Implantação de soluções 
adequadas de 

saneamento básico nas 
propriedades localizadas 
nas áreas rurais dispersas 
no município de Florestal.

Construção de soluções 
adequadas de 

saneamento básico nas 
áreas rurais

Realização de ações para proporcionar soluções adequadas de saneamento básico 
nas propriedades situadas nas áreas rurais dispersas no município de Florestal.



Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Executar soluções de 
saneamento básico na 
zona rural e atualizar o 

Plano Municipal

SOLUÇÕES VIÁVEIS PARA 
O ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO

Construção de soluções 
adequadas para  a rede de 

esgoto do município

Construção de sistemas adequados de esgotamento sanitário nas propriedades, 
domicílios, empreendimentos comunitários e espaços públicos da comunidades 
de Córrego de Areia, Três Barras, Beira Córrego, Retiro dos Moreiras, Assobio e 
comunidades adjacentes, buscando a promoção e o apoio à saúde, e a 
consequente melhoria da qualidade do ambiente e da vida das pessoas atingidas.

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Executar soluções de 
saneamento básico na 
zona rural e atualizar o 

Plano Municipal

(Aglutinação) Implantação 
do Sistema de 

Esgotamento Sanitário no 
distrito de Cachoeira de 
Almas e Implantação do 
Sistema de Esgotamento 
Sanitário no distrito de 

Gameleira

Implantação do Sistema 
de Esgotamento Sanitário 
no distrito de Cachoeira 

de Almas e Gameleira

Diagnosticar a situação do sistema de esgotamento sanitário no distrito de 
Cachoeira de Almas e Gameleira e realizar melhorias em todo o sistema de 
esgotamento sanitário, incluindo o tratamento do esgotamento sanitário

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Modernizar e realizar 
limpeza da barragem 

do Complexo Turístico 
Sinval Ribeiro de 

Oliveira

Modernização e Limpeza 
da barragem do Complexo 
Turístico Sinval Ribeiro de 

Oliveira.

Reforma e Limpeza da 
barragem do Complexo 

Turístico Sinval Ribeiro de 
Oliveira

Readequação da limpeza da represa da área denominada Complexo Turístico 
Sinval Ribeiro de Oliveira, visando que o local possa voltar a ser um ponto de lazer 
e de turismo no município de Florestal.



Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Realizar drenagem e 
melhoria no manejo 
das águas das chuvas

Elaborar e implantar um 
Plano Municipal de 

Redução de Riscos no 
município de Florestal 

para amenizar os riscos 
provenientes dos altos 

índices pluviométricos no 
município de Florestal. 

Nesse projeto seria 
importante a contratação 

de uma empresa de 
consultoria para elaborar 

o plano no município e 
identificar os principais 

pontos que possuem 
problemas quanto aos 

elevados índices 
pluviométricos. Além 

disso, será importante 
que seja contratada 

empresas para 
executarem as ações 

emergenciais que 
constem no PMRR. Com 

relação ao Ribeirão 
Camarão, ele está 

bastante assoreado, 
principalmente no trecho 
entre o Bairro Palmeiras e 
o Campus da Universidade 

Federal de Viçosa em 

Elaboração de Plano 
Municipal de Redução de 
Riscos provenientes dos 

altos índices 
pluviométricos no 

município

O projetotem como objetivo elaborar e colocar me prática um Plano Municipal de 
Redução de Riscos no município de Florestal para amenizar os riscos provenientes 
dos altos índices pluviométricos no município.

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Realizar drenagem e 
melhoria no manejo 
das águas das chuvas

Implantação da Drenagem 
e Manejo das Águas 
Pluviais na sede do 

município de Florestal.

Construção da  estrutra de 
Drenagem e Manejo das 

Águas da Chuva

Diagnosticar a situação da drenagem e manejo das águas pluviais e realizar 
melhorias para readequá-lo, evitar os eventos indesejáveis nos períodos das 
chuvas, inclui-se ainda o cadastramento da rede de água pluvial no município de 
Florestal.



Educação
Contruir ou reformar 
as 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
Contruir ou reformar 
as unidades de ensino

Reforma e Modernização 
da Escola de Cachoeira de 
Almas e do Antigo Posto 

de Saúde "Jesuíno 
Moreira" Gameleira

Reforma e melhoria da 
Escola de Cachoeira de 

Almas e do Antigo Posto 
de Saúde "Jesuíno 

Moreira" Gameleira

Reformar e melhorar a escola de Cachoeira de Almas e o Antigo posto de saúde 
de Gameleira

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

Melhorar a qualidade 
da alimentação escolar 

e apoiar a educação 
nutricional

HORTA ESCOLAR: 
EDUCAÇÃO E SEGURANÇA 

ALIMENTAR EM 
FLORESTAL

Contrução de Hortas nas 
escolas

Tem como objetivo a criação de hortas escolares para possibilitar o fornecimento 
de alimentos produzidos de forma agroecológica nas escolas. A intenção é 
melhorar a qualidade da alimentação escolar e contribuir com o cumprimento da 
Lei 13.666/2018 que incluiu a educação alimentar e nutricional no currículo 
escolar. Pretende-se utilizar o espaço e os alimentos cultivados para ministrar 
aulas multidisciplinares a respeito de conteúdos relacionados à horta em ciências, 
biologia, geografia e outras matérias pertinentes. 

Educação

Oferecer capacitação 
para professores sobre 

o 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
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
Realizar melhorias na 

infraestrutura das 
escolas

Educação de qualidade 
para Florestal

Educação de qualidade 
para Florestal

Aumentar, construir e melhorar as Redes Físicas Escolares do Município de 
Florestal. O projeto busca reformar escolas do município criando mais espaços 
para o desenolvimento das atividades de ensino, como espaços educativos e 
laboratórios de informática. Também biusca construir uma sede para a Secretaria 
Municipal de Educação.

Educação
Reformar o Auditório 

Dora de Melo 
Machado

Educação de qualidade 
para Florestal - Auditório 
Dora de Melo Machado

Reforma do Auditório 
Dora de Melo Machado

Reformar e equipar o teatro Professora Dora de Melo Machado com itens 
necessários para sua iluminação e som, por exmeplo. 

Emprego, 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.

Emprego, Renda e 
Empreendedorismo

Criar Ecossistema de 
Empreendedorismo e 

Inovação

Ecossistema de 
Empreendedorismo e 

Inovação

Construção de um 
ambiente para 
desenvolver o 

Ecossistema de 
Empreendedorismo e 

Inovação entre as 
empresas da região

Constução de um ambiente de Ecossistema de Empreendedorismo e Inovação na 
cidade de Florestal/MG, capaz de promover a colaboração entre empresas de 
toda a região, prefeituras e a Universidade Federal de Viçosa, que possibilite o 
desenvolvimento e utilização de tecnologias sustentáveis, bem como o 
desenvolvimento industrial, turístico e do agronegócio da região.

Emprego, Renda e 
Empreendedorismo

Estruturar área para 
criação de Distrito 

Industrial

Construção de um distrito 
industrial no município de 

Florestal

Construção de área para 
instalação de insdústrias

Construir um Distrito Industrial para ampliar as oportunidades de empregos para 
os florestalenses e população dos municípios vizinhos. Além disso, espera-se 
ampliar a arrecadação municipal.



Emprego, Renda e 
Empreendedorismo

Estruturar e fomentar 
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.

Emprego, Renda e 
Empreendedorismo

Fomentar iniciativas 
de empreendedorismo 
para alunos do Ensino 

Superior

Projeto 
Empreendedorismo e 

Inovação Jovem

Empreendedorismo e 
Inovação Jovem

Contratação de consultoria para criação de políticas universitárias que favoreçam 
a prática de empreendedorismo e inovação pelos alunos das Instituições de 
Ensino Superior - IES. Também estimulará a criação de startups por meio da 
realização de workshops hackathons e programa de pré-aceleração sobre 
desenvolvimento de negócios de base tecnológica, com o intuito de possibilitar 
que o estudante possa construir capacidade empreendedora para desenvolver 
seu próprio negócio e se tornar mais atrativo para o mercado de trabalho.

Emprego, Renda e 
Empreendedorismo

Oferecer capacitação 
em 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.

Emprego, Renda e 
Empreendedorismo

Oferecer cursos 
profissionalizantes

Projetos de 
capacitação/profissionaliza

ção para a população 
florestalense

Oferta de cursos 
profissionalizantes para 

famílias que se encontram 
em vulnerabilidade e risco 

social

Ofertar cursos capacitação/profissionalização para a população, prioritariamente 
para as famílias que se encontram em vulnerabilidade e risco social: Cursos de 
Cuidador de Idosos, Primeiro Socorros,  Pedreiro, entre outros.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar 
planejamento urbano 

e territorial

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

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 ruas, 
estradas, pontes e 
acessos rodoviários

Construção de um trevo 
em 2 pontos de Florestal 

(entrada no município 
próximo à Unidade de 

Triagem e Compostagem 
e no bairro Califórnia)

Construção de um trevo 
em 2 pontos de Florestal 

(entrada no município 
próximo à Unidade de 

Triagem e Compostagem 
e no bairro Califórnia)

Regularizar dois acessos no município de Florestal e garantir a segurança dos 
usuários. O projeto busca realizar obras para propiciar o trânsito de pedestres 
entre o Portal da entrada de Florestal e a entrada do bairro Califórnia.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Modernizar a 
iluminação pública, o 

acesso público à 
internet e instalar 

câmeras de segurança 
nas vias públicas

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

Modernizar a 
iluminação pública, o 

acesso público à 
internet e instalar 

câmeras de segurança 
nas vias públicas

Construção/Revitalização 
das pontes do município 

de Florestal

Construção e reforma das 
pontes do município

Construir e reformar pontes de Florestal para melhorar o deslocamento da 
população. O projeto busca construir  a ponte do Recanto das Palmeiras, ponte 
do Aese e Ponte da Fazenda Velha com passagem de pedestre e reformar a ponte 
do Pernambuco também com passagem de pedestre

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Modernizar a 
iluminação pública, o 

acesso público à 
internet e instalar 

câmeras de segurança 
nas vias públicas

Implantação de uma sub-
estação de eletricidade no 

município de Florestal

Construção de uma sub-
estação de eletricidade no 

município de Florestal

Construir uma sub-estação de eletricidade no município de Florestal para reduzir 
os problema de falta de eletricidade e disponibilizar cargas para as indústrias



Infraestrutura 
Urbana e Rural

Modernizar a 
iluminação pública, o 

acesso público à 
internet e instalar 

câmeras de segurança 
nas vias públicas

Pavimentação poliédrica 
da estrada que liga a LMG 
818 (Gameleira - Catatau - 

estrada do Catatau) - 
próximo ao loteamento 

do Senhor Geraldo Magela

Pavimentação de 1,5km 
da estrada do Catatau, 

para facilitar o 
deslocamento da 
população local

Pavimentação da estrada que liga a LMG 818 (Gameleira - Catatau - estrada do 
Catatau) - próximo ao loteamento do Senhor Geraldo Magela

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Modernizar a 
iluminação pública, o 

acesso público à 
internet e instalar 

câmeras de segurança 
nas vias públicas

Pavimentação poliédrica 
da estrada que liga a LMG 

818 à comunidade de 
Cachoeira de Almas

Pavimentação da estrada 
que liga a LMG 818 à 

comunidade de Cachoeira 
de Almas

Pavimentar a estrada que liga a LMG 818 à comunidade de Cachoeira de Almas 
(3.5 Km por 8 metros de largura) para facilitar o deslocamento da população local.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Modernizar a 
iluminação pública, o 

acesso público à 
internet e instalar 

câmeras de segurança 
nas vias públicas

Pavimentação e Melhorias 
de todas as estradas rurais 

do município

Recuperação das estradas 
rurais que sofrem 

desgastes pela água da 
chuva e pavimentação em 

áreas críticas

Recuperar estradas rurais  que sofrem desgastes pela água da chuva. O projeto 
busca melhorar o deslocamento pelas vias e reduzir erosões e sedimentos que 
possam chegar aos cursos d'água.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Modernizar a 
iluminação pública, o 

acesso público à 
internet e instalar 

câmeras de segurança 
nas vias públicas

Melhoria Iluminação 
Pública

Melhoria Iluminação 
Pública

Melhorar a Iluminação Pública do município por meio da substituição do Parque 
Luminotécnico para Luminárias LED, extensão de rede  de distribuição de energia 
e iluminação de praças, fachadas prédios públicos, trevo e comunidades rurais

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Modernizar a 
iluminação pública, o 

acesso público à 
internet e instalar 

câmeras de segurança 
nas vias públicas

SISTEMA DE CÂMERAS DE 
SEGURANÇA NA ENTRADA 

DAS COMUNIDADES

Instalação de sistema de 
câmeras de segurança nas 

comunidades

Instalar rede de câmeras de segurança com transmissão de imagens em tempo 
real, com alta definição e recursos de identificação automática de placas de 
veículos, visando a prevenção e inibição da prática de crimes, garantia de um 
ambiente seguro e harmônico, ampliação da sensação de segurança e bem-estar.



Infraestrutura 
Urbana e Rural

Realizar melhorias na 
mobilidade urbana, 
como pavimentação 

de vias públicas e 
reforma do terminal 

rodoviário

Construção, 
modernização e 
implantação dos 

equipamentos necessários 
para um terminal 

rodoviário para Florestal. 
Bem como pontos de 

ônibus cobertos.

Construção, e 
moernização do terminal 
rodoviário, com a compra 

de equipamentos 
necessários para seu 

funcionamento

Transferir para a responsabilidade do município o terreno da atual rodoviária de 
Florestal e modernizar esse espaço para melhor atender os moradores e turistas 
que utilizam o local.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Realizar melhorias na 
mobilidade urbana, 
como pavimentação 

de vias públicas e 
reforma do terminal 

rodoviário

Pavimentação asfáltica na 
sede urbana do município 

e nos distritos de 
Gameleira e Cachoeira de 

Almas

Pavimentação asfáltica no 
espaço  urbano do 

município e nos distritos 
de Gameleira e Cachoeira 

de Almas

Pavimentar os bairros que não são asfaltados em Florestal e nos distritos de 
Gameleira e Cachoeira de Almas

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Realizar melhorias na 
mobilidade urbana, 
como pavimentação 

de vias públicas e 
reforma do terminal 

rodoviário

Reestruturação do 
trânsito no município de 

Florestal

Instalação de palcas, 
sinalizações, e outras 

estruturas para melhorar 
o trânsito no município de 

Florestal

Melhorar a Sinalização de Florestal com a instalação de placas verticais, pinturas 
viárias,  construção de faixas de pedestre e rampas de acessibilidade na sede 
urbana e nos dois distritos do município.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Realizar melhorias nas 
instalações físicas, nos 
equipamentos e bens 

tecnológicos da gestão 
municipal e velórios

Aquisição de um painel de 
LED OUTDOOR de alta 

definição

 Compra de um painel 
informativo para turistas e 

moradores

Comprar um painel de LED Outdoor para informar e divulgar atos municipais para 
os turistas e moradores de Florestal

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Realizar melhorias nas 
instalações físicas, nos 
equipamentos e bens 

tecnológicos da gestão 
municipal e velórios

Frota de máquinas e 
equipamentos

Adequação da frota de 
máquinas e equipamentos 
utilizados nos serviços da 

Prefeitura

Adequar a frota de máquinas e equipamentos da prefeitura para reduzir o tempo 
de atendimento de serviços públicos.



Infraestrutura 
Urbana e Rural

Realizar melhorias nas 
instalações físicas, nos 
equipamentos e bens 

tecnológicos da gestão 
municipal e velórios

Ampliação do predio da 
prefeitura

Ampliação do predio da 
prefeitura

Ampliar o prédio da prefeitura por meio da construção de um anexo ao prédio 
existente. O projeto busca melhorar o espaço da prefeitura para desenvolver as 
atividades e aumentar a capacidade das salas, arquivos, entre outros.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Realizar melhorias nas 
instalações físicas, nos 
equipamentos e bens 

tecnológicos da gestão 
municipal e velórios

Construção de velórios em 
Cachoeira de Almas e 

Gameleira

Construção de espaços 
para velórios em 

Cachoeira de Almas e 
Gameleira

Construir espaços para velórios em Cachoeira de Almas e Gameleira, para que a 
população tenha espaços para velar seus entes queridos

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Realizar melhorias nas 
instalações físicas, nos 
equipamentos e bens 

tecnológicos da gestão 
municipal e velórios

Construção e 
equipamentos necessários 

para funcionamento da 
Sede da Câmara 

Municiipal de Florestal

Construção da Sede da 
Câmara Municipal de 
Florestal e  compra de 

equipamentos necessários 
para seu funcionamento 

Constuir e equipar a sede da Câmara Municipal de Florestal. O projeto busca criar 
um espaço separado da prefeitura para as atividades dos vereadores na Câmara 
Municipal.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Realizar melhorias nas 
instalações físicas, nos 
equipamentos e bens 

tecnológicos da gestão 
municipal e velórios

Construção, ampliação , 
reforma reestruturação  
dos predios do setor da 

saúde

Construção, ampliação , 
reforma dos prédios do 

setor da saúde

Construir, ampliar, reformar e reestruturar os prédios do setor de saúde para 
melhorar o atendimento e acesso dos cidadãos à rede de saúde. O projeto busca 
adquirir equipamentos e mobiliários para estruturar a rede de saúde e promover 
melhores atendimentos, consultas e exames, além de promover  a qualidade de 
vida e reduzir a vulnerabilidade  e riscos a saúde relacionados aos seus 
determinantes e  modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, 
educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais.

Infraestrutura 
urbana e rural

Realizar melhorias nas 
instalações físicas, nos 
equipamentos e bens 

tecnológicos da gestão 
municipal e velórios

Aplicativo "fale com a 
prefeitura"

Criação do Aplicativo "Fale 
com a Prefeitura"

Desenvolver um aplicativo para melhorar a interação dos municípios com a 
prefeitura. O projeto busca  fornecer à população informações relacionadas ao 
município, como por exemplo, notícias, eventos, informações relacionadas a guias 
e procedimentos realizadas pela administração pública. Além disso, outra 
importância desse projeto será, por exemplo, a possibilidade de se fazer 
denúncias anônimas relacionadas ao meio ambiente, obras e código de posturas. 



Infraestrutura 
urbana e rural

Realizar melhorias nas 
instalações físicas, nos 
equipamentos e bens 

tecnológicos da gestão 
municipal e velórios

Aquisição de tendas, 
banheiros quimicos, 

palco,som e iluminação

Construção de estrutura 
para realização de 

eventos das Secretarias 
Municipais, a partir da 
aquisição de tendas, 
banheiros químicos, 

palco, som e iluminação

Adquirir tendas, banheiros químicos, palco, som e iluminação para estruturas os 
eventos das Secretarias Municipais. O projeto busca desenvolver as atividades de 
culturas e lazer para os cidadaõs de Florestal.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Realizar melhorias nas 
instalações físicas, nos 
equipamentos e bens 

tecnológicos da gestão 
municipal e velórios

(Aglutinação) Implantação 
de uma usina fotovoltaica 

para fornecimento de 
energia para os prédios 
públicos da Prefeitura 

Municipal Florestal, assim 
como da iluminação 

pública; INSTALAÇÃO DE 
ENERGIA FOTOVOLTAICA

Instação de Energia Solar
Construir uma usina de energia solar para fonecimento de energia elétrica aos 
prédios públicos e à iluminação pública do município de Florestal

Infraestrutura 
urbana e rural

Realizar melhorias nas 
instalações físicas, nos 
equipamentos e bens 

tecnológicos da gestão 
municipal e velórios

Reestruturação da 
garagem para a frota 

municipal

Reforma e ampliação da 
garagem para a frota 

municipal

Ampliar e reformar as áreas cobertas da garagem da prefeitura e construir um 
novo espaço coberto para reduzir os custos da manutenção da frota de veículos 
municipal.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Realizar melhorias nas 
instalações físicas, nos 
equipamentos e bens 

tecnológicos da gestão 
municipal e velórios

Frota de veículos
Compra de novos veículos 
para  a frota da prefeitura 

municipal

Renovar e adequar a frota de veículos municipal com a substituição e compra de 
01 ônibus e 03 caminhonetes para melhorar o atendimento à áreas rurais e 
projetos socias do município.



Infraestrutura 
Urbana e Rural

Realizar regularização 
fundiária urbana e 

construir casas 
populares

Construção de 80 Casas 
Populares no Município 

de Florestal

Construção de Casas 
Populares

Construir 80 casas populares para melhorar a habitação dos cidadãos de Florestal

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Realizar regularização 
fundiária urbana e 

construir casas 
populares

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

Revitalizar praças 
públicas

Revitalização/Reforma das 
praças públicas de 

Florestal

Revitalização e Reforma 
das praças públicas

Revitalizar e reformar todas as praças públicas na sede urbana e nas comunidades 
rurais para o embelezamento paisagístico do município da a melhora da 
acessibilidade.

Saúde

Contratar Equipe 
Complementar em 

Saúde Mental para a 
Atenção Primária 

Fortalecimento da Rede 
de Atenção Psicossocial: 

Incremento temporário na 
Atenção Primária à Saúde

Contratação de Equipe de 
Saúde Mental para a 

Atenção Primária à Saúde

Contratar Equipe de Saúde Mental para a Atenção Primária à Saúde para 
acolhimento e atendimento da população visando o fortalecimento da Rede de 
Atenção Psicossocial no território.

Saúde

Criar unidade volante 
para prestar consultas 

médicas, 
odontológicas e 
atendimentos 
psicossociais

AQUISIÇÃO E 
IMPLEMENTAÇÃO DE 

UMA UNIDADE DE SAÚDE 
VOLANTE

Criação de Unidade de 
Saúde Móvel

Comprar um veículo tipo VAN adaptada, equipada e destinada à trabalhar como 
uma UNIDADE VOLANTE DE SAÚDE, para realizar consultas médicas, 
odontológicas e acompanhamento psicossocial para as pessoas residentes em 
comunidades rurais de Florestal, em especial aquelas atingidas pelo rompimento 
da Barragem da Vale em Brumadinho.

Saúde

Fortalecer os 
Consórcios 

Intermunicipais de 
Saúde: disponibilizar 

carros e ampliar 
consultas e exames 

especializados

Fortalecimento do 
atendimento em saúde de 
médiacomplexidade 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
Fortalecer os serviços 

especializados em 
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

Realizar capacitação 
em Saúde Mental, 

Álcool e Outras Drogas 
para os profissionais 

da rede 

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
Reformar, adaptar e 

equipar Unidade 
Básica de Saúde Rural

REFORMA DA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE

Estruturação de Unidade 
Básica de Saúde (UBS) 

rural

Reformar a Unidade Básica de Saúde (UBS) e a adquirir equipamentos destinados 
ao atendimento de saúde, para realizar consultas médicas, odontológicas e apoio 
psicosocial para as pessoas residentes em comunidades rurais do município de 
Florestal, em especial aquelas atingidas pelo rompimento da Barragem da Vale 
em Brumadinho.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Estruturar e fomentar 
o ecoturismo rural

ECOTURISMO RURAL
Incentivo ao Ecoturismo 

Rural

O projeto busca resgatar junto às comunidades e o poder público roteiros e 
pontos turísticos, a partir da vivência e dos conhecimento sobre os atrativos 
turísticos naturais, culturais e de base comunitária. Criar e divulgar roteiros 
turísticos para o Circuito Verde Trilhas dos Bandeirantes, paisagens naturais, 
visitação em área de preservação, rios, nascentes e cursos d'água, fazendas e 
comunidades rurais, e outros pontos de visitação do patrimônio histórico e 
cultural do município. Também, instalar a infraestrutura adequada para receber 
os modadores e turistas.



Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Fomentar nova rota 
cultural criativa e 

estimular o 
clicoturismo

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

Formar agentes 
culturais para 

convervar e restaurar 
o patrimônio cultural 

material

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

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. Esse processo é chamado de salvaguarda e 
inclui ações como compra e conserto de materiais, transporte e estrutura para 
festas e encontros, projetos de educação e transmissão de conhecimentos, 
valorização de mestres, construção de sedes, conservação de acervos, entre 
outras. Fóruns de Escuta serão organizados com as comunidades e pessoas 
praticantes dessas manifestações culturais para conhecer as necessidades e 
problemas enfrentados e formular propostas para atender às suas demandas. 



Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Realizar inventário dos 
bens culturais do Vale 

do Paraopeba

Inventário regional de 
bens culturais

Inventário regional de 
bens culturais

Elaborar Inventário Regional de bens culturais dos 26 municípios contemplados 
no Acordo Judicial, 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

Realizar produção 
audiovisual para 

preservar e divulgar a 
cultura 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

Revitalizar o Complexo 
Turístico Sinval Ribeiro 

de Oliveira

Modernização e Limpeza 
da barragem do Complexo 
Turístico Sinval Ribeiro de 

Oliveira.

Reforma e Limpeza da 
barragem do Complexo 

Turístico Sinval Ribeiro de 
Oliveira

Readequar a limpeza da represa da área denominada Complexo Turístico Sinval 
Ribeiro de Oliveira para que o espaço volte a ser um ponto de lazer e turismo em 
Florestal.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Revitalizar o Complexo 
Turístico Sinval Ribeiro 

de Oliveira

REVITALIZAR O 
COMPLEXO SINVAL 

RIBEIRO DE OLIVEIRA E 
IMPLANTAÇÃO DO 

COMPLEXO ESPORTIVO

Reforma do Complexo 
Sinval Ribeiro de Oliveira e 

construção de um 
Complexo Esportivo as 

margens da lagoa

Revitalizar o Complexo Sinval Ribeiro de Oliveira e implantar um Complexo 
Esportivo às margens da lagoa. O projeto busca propiciar e estimular a prática 
esportiva e de lazer ao ar livre, bem como a sensibilização para a preservação e o 
cuidado com a Lago.


