
TEMA SUBTEMA PROPOSTA RECEBIDA NOME DO PROJETO DESCRIÇÃO

Acessibilidade, 
Esporte, Lazer 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, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública

Ampliar a 
acessibilidade de 

escolas e CRAS/CREAS 
para pessoas com 

deficiência

Construção de fosso, 
aquisição e instalação 

elevador com 
acessibilidade para a 

Escola Municipal Mário 
Diniz Pontes

Melhoria de acessibilidade 
da Escola Municipal Mário 

Diniz Pontes

Tornar a estrutura da Escola Municipal Mário Diniz Pontes acessível para pessoas 
com deficiência, para que nenhum aluno ou funcionário tenha dificuldade de 
mobilidade nesse espaço.

Acessibilidade, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública

Construção do Centro 
de Referência de 
Assistência Social 

(CRAS)

(Aglutinação) Aquisição de 
terreno, construção e 

mobiliário/equipamentos 
da nova sede da 

Assistência Social; 
Construção e 

mobiliário/equipamentos 
da nova sede do Centro 

de Referência de 
Assistência Social - CRAS

Estruturação de nova sede 
da Assistência Social

Aquisição de terreno para a construção da sede de assistencia social conforme 
projeto a ser eleaborado, além de melhoria nas condições de atendimento e 
conforto aos funcionários e famílias do município, garantindo o apoio e incentivo 
necessários para o autodesenvolvimento e superação das dificuldades.



Acessibilidade, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública

Construir espaço para 
lazer, atividades 

culturais e feiras de 
produtos locais

Construção de área de 
lazer nas comunidades de 
Beira Córrego, Retiro dos 

Moreira e Três Barras.

Construção de área de 
lazer na comunidade de 

Três Barras

Construir e estruturar nas comunidades áreas de lazer que sejam ainda de cultura, 
espaços para exposições dos produtos locais e feiras culturais.

Acessibilidade, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública

Construir espaço para 
lazer, atividades 

culturais e feiras de 
produtos locais

Construção de área de 
lazer nas comunidades de 
Beira Córrego, Retiro dos 

Moreira e Três Barras.

Construção de área de 
lazer nas comunidades de 
Beira Córrego e Retiro dos 

Moreiras

Construir e estruturar nas comunidades áreas de lazer que sejam ainda de cultura, 
espaços para exposições dos produtos locais e feiras culturais.

Acessibilidade, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública

Construir ou reformar 
espaço para prática de 

esportes

AMPLIAÇÃO DO CAMPO 
SOCIETY DA COMUNIDADE

Ampliação do campo 
society da comunidade de 

Córrego de Areia

Reformar e ampliar o campo society da comunidade de Córrego de Areia, 
aumentando a disponibilidade de espaços para atividades esportivas na 
comunidade, de lazer e integração.

Acessibilidade, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública

Construir ou reformar 
espaço para prática de 

esportes

Cobertura Metálica para 
Quadra Poliesportiva

Construção de cobertura 
metálica para Quadra 

Poliesportiva

Realizar a cobertura da Quadra Poliesportiva, incentivando a prática de esportes e 
a revelação de atletas, além de servir como espaço para lazer e cultura.

Acessibilidade, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública

Construir ou reformar 
espaço para prática de 

esportes

(Aglutinação) ACADEMIA 
DA COMUNIDADE; 

ACADEMIA POPULAR; 
AMPLIAÇÃO E REFORMA 
DA ACADEMIA DA SAÚDE 

EM CÓRREGO DE AREIA

Construção e Ampliação 
de Academias da Saúde

Construir  Academia da Saúde na comunidade de Três Barras e ampliar e reformar 
a Academia da Saúde na comunidade de Córrego de Areia, criando espaços 
públicos atrativos para a realização de atividades físicas, promovendo a saúde e o 
bem-estar.

Acessibilidade, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública

Construir ou reformar 
espaço para prática de 

esportes
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, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública

Construir ou reformar 
espaço para prática de 

esportes

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, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública

Construir ou reformar 
espaço para prática de 

esportes

Reforma do Estádio 
Municipal Geraldo 

Sorocaba

Reforma do Estádio 
Municipal Geraldo 

Sorocaba

Reformar o Estádio Municipal Geraldo Sorocaba com, entre outras coisas, 
cobertura da arquibancada, construção de vestiários e reforma do muro, trazendo 
maior conforto e segurança para os atletas e ao público.

Acessibilidade, 
Esporte, Lazer 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, 
Esporte, Lazer 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.

Acessibilidade, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública

Reformar prédio 
Múltiplo Uso para 
atividades variadas

Reforma do prédio 
Multiplo Uso

Reforma do prédio 
Multiplo Uso

Reformar o prédio Múltiplo Uso para proporcionar melhores condições de 
atendimento ao público, a comunidade e aos interessados em utilizar o espaço 
para o desenvolvimento de atividades com cunho social, cultural, educativo entre 
outros. Ainda, deseja-se que após construção de nova sede do CRAS, o prédio 
possa ser utilizado como anexo da creche Municipal Maria de Lourdes, localizada 
no mesmo terreno.

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

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 galpões para 
produtores e curral

Construção de 4 currais 
completos, com balança e 

tronco de contenção 
separados, alem de bretes.

Construção de currais com 
balança

Construção de curral, tronco, brete completo, balança e encarretador voltado 
para as comunidades rurais.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Construir galpões para 
produtores e curral

(Aglutinação) Construções 
de Galpões para 

produtores; Construção 
de galpão de pequeno 

porte para implantação de 
associação quilombola de 
produtoras de quitandas e 

outros

Construções de Galpões 
para produtores

Construção de galpão de pequeno porte para associação quilombola de 
produtoras de quitandas e associações das comunidades rurais guardarem os 
implementos agrícolas 

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Construir galpões para 
produtores e curral

GALPÃO DE MÁQUINAS E 
PATRULHA MECANIZADA 

PARA A ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA DE 

CÓRREGO DE AREIA E 
ADJACÊNCIAS

Galpão de máquinas e 
patrulha mecanizada para 
a associação comunitária 

de Córrego de Areia e 
adjacências

Implantação de galpão de máquinas para a associação e adquirir equipamentos 
de patrulha mecanizada para atendimento às demandas das atividades 
agropecuárias, bem como execução e manutenção de práticas de conservação de 
solo e água nas áreas cutivadas e estradas vicinais da comunidade Córrego de 
Areia



Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Construir horta 
comunitária

(Algutinação) HORTA 
COMUNITÁRIA - SAÚDE, 
SEGURANÇA ALIMENTAR 

E RENDA; HORTA 
COMUNITÁRIA: GERAÇÃO 
DE RENDA E SEGURANÇA 

ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL EM TRÊS 

BARRAS

Construção de horta 
comunitária: geração de 

renda, saúde e segurança 
alimentar

Construir, de maneira participativa, uma horta comunitária para atendimento às 
famílias atingidas das comunidades de Córrego de Areia e Três Barras. O projeto 
deverá contribuir na geração de renda de pessoas atingidas e promover hábitos 
alimentares saudáveis por meio do plantio e do fornecimento de alimentos 
produzidos de forma sustentável.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Estruturar e fomentar 
a piscicultura

FÁBRICA DE RAÇÃO DE 
PEIXES

Fábrica de ração para 
abastecer a alimentação 
dos peixes do tanque de 

piscicultura 

Contruir uma fábrica de ração para abastecer a alimentação dos peixes do tanque 
de piscicultura, contribuindo para a retomada produtiva da região e possibilitando 
o consumo seguro de peixes.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Estruturar e fomentar 
a piscicultura

Implantação de 
piscicultura

Contrução de piscicultura
Criar açudes/tanques escavados para criação de alevinose e implantação de 
piscicultura nas comunidades urbanas e rurais do município.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Estruturar e fomentar 
a piscicultura

PISCICULTURA 
COMUNITÁRIA

Piscicultura Comunitária

Incentivar a criação de peixes como ferramenta de recuperação socioeconômica 
sustentável das Comunidades Beira Córrego, Retiro dos Moreira, Assobio e 
Adjacências e construir e implementar um Projeto de Piscicultura Comunitária, 
com construção de tanques e aquisição de alevinos.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Fomentar e estruturar 
agroindústrias

AGROINDUSTRIA 
COLETIVA DE 

PROCESSAMENTO DE 
LEITE E DERIVADOS

Construção de uma 
agroindústria de uso 

coletivo para 
processamento de leite e 

derivados

Construir a agroindústria de uso coletivo de processamento de leite e derivados 
na comunidade de Três Barras, e formalizar cooperativa/associação para sua 
gestão. O projeto deve ainda oferecer capacitação em gestão e processamento de 
leite e derivados, capital de giro inicial e para o funcionamento da agroindústria e 
acompanhamento técnico.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Fomentar e estruturar 
agroindústrias

Aquisição de terreno para 
construção de sede para 

agro-indústria

Compra de terreno para 
construção de sede para 

agroindústria 
(Agroindústria de Polpa 

de Frutas)

Adquirir terreno para estabelecer um local adequado para a guarda de materiais, 
insumos e para criar uma associação rural de produtores.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Fomentar e estruturar 
agroindústrias

Construção da sede para 
agro-indústria (Fabrica de 

polpa de frutas)

Construção da sede para 
agro-indústria 

(Agroindústria de Polpa 
de Frutas)

Criar sede própria da Associação Rural de Produtores de Polpa de Fruta para 
melhorar a organização e crescimento na produção da Assossiação e aumentar a 
renda familiar.



Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Fomentar e estruturar 
agroindústrias

IMPLEMENTAÇÃO DO 
COMPLEXO 

AGROINDÚSTRIA DE 
POLPA DE FRUTAS E SEDE 

DA ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA DE BEIRA 
CÓRREGO E RETIRO DOS 
MOREIRA - ASCOMBERE

Construção do complexo 
Agroindústria de Polpa de 

Frutas e Associação 
Comunitária de Beira 
Córrego e Retiro dos 

Moreiras

Construir um complexo com sede para a Agroindústria de Polpa de Frutas e para a 
Associação Comunitária de Beira Córrego e Retiro dos Moreiras. Com a 
agroindústria, poderão transformar em polpas as frutas de seus pomares, 
agregando valor aos produtos in natura.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Fomentar e estruturar 
agroindústrias

INSERIR OS PEQUENOS 
PROPRIETÁRIOS NA 

PRODUÇÃO BUBALINA

Construir unidade de 
produção de queijos e 

manteiga artesanal para 
pequenos proprietários 

Construir e implementar uma unidade de produção de pequeno porte de queijos 
e manteiga artesanal provenientes da produção leiteira, que será destinada aos 
pequenos produtores.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Fomentar e estruturar 
agroindústrias

Mobiliário da sede agro-
industrias

Mobiliário da sede para 
agroindustria de Polpa de 

Frutas
Mobiliar a sede com os equipamentos necessários para seu funcionamento.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Fortalecer a produção 
de frutas e hortaliças e 

a produção 
agroecológica: 

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

Fortalecer a produção 
de frutas e hortaliças e 

a produção 
agroecológica: 

insumos, assistência 
técnica e 

equipamentos

MODERNIZAÇÃO DA 
FRUTICULTURA

Estruturação da atividade 
de fruticultura

Estruturar o desenvolvimento sustentável da fruticultura já existente nas 
localidades, aproveitando o potencial da região. O projeto envolve a construção 
de um viveiro comunitário com proteção e irrigação por aspersão, para armazenar 
as mudas até o plantio. O viveiro deverá ser um espaço pedagógico de ensino-
aprendizagem e, ainda, garantir a produção e distribuição de mudas com 
qualidade, fomentando a prática fruticultora nas localidades.



Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Fortalecer a produção 
de frutas e hortaliças e 

a produção 
agroecológica: 

insumos, assistência 
técnica e 

equipamentos

TRANSPORTE DE 
ALIMENTOS COM MAIS 

SEGURANÇA ALIMENTAR 
E MENOS DESPERDÍCIO

Transporte de alimentos 
com mais segurança 
alimentar e menos 

desperdício

O projeto destina-se a aquisição de um caminhão isotérmico, com capacidade 
para o transporte de alimentos diversos dos agricultores familiares da 
comunidade até a CEASA/MG, objetivando tanto a manutenção da qualidade dos 
alimentos quanto a redução de perdas e desperdícios de alimentos geradas no 
transporte do campo até à Central de abastecimento, localizada em 
Contagem/MG.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Garantir água para 
produzir, revitalizar 

sub-bacias, controlar 
erosão e recuperar o 

solo

Aquisição de sementes - 
Diversas

Compra de sementes 
diversas para recuperação 

de área e de plantio 

Adquirir sementes diversas para recuperar área de plantio e a flora municipal, 
contribuindo ainda para o aumento da produção agrícola.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Garantir água para 
produzir, revitalizar 

sub-bacias, controlar 
erosão e recuperar o 

solo

Construção de Curvas de nível
Construção de Curvas de 

nível nas áreas rurais
Construir curvas de nível em toda área rural para controlar o escoamento 
superficial da água da chuva, que ocasiona a erosão do solo.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Garantir água para 
produzir, revitalizar 

sub-bacias, controlar 
erosão e recuperar o 

solo

Execução de Subsolação

Recuperação de áreas 
produtivas por meio de 

procedimento agrícola de 
separação do solo e 

aumento da infiltração de 
água

Recuperar áreas produtivas por meio de procedimento agrícola de desagregação 
do solo e aumento da infiltração de água. Proporciona recarga do lençol freático e 
melhoria na qualidade das pastagens.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Garantir água para 
produzir, revitalizar 

sub-bacias, controlar 
erosão e recuperar o 

solo

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO 
PARA COMUNIDADE

Construção de sistemas 
de irrigação 

Construir sistemas de irrigação nas propriedades e empreendimentos 
comunitários da comunidade Córrego de Areia, zona rural do município, para 
atendimento às demandas por água em qualidade e quantidade, e para cultivos 
agrícolas locais.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Garantir água para 
produzir, revitalizar 

sub-bacias, controlar 
erosão e recuperar o 

solo

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

Realizar capacitação 
em agricultura e 

pecuária e apoio à 
produção 

agroecológica

CURSOS 
PROFISSIONALIZANTES E 

TÉCNICOS

Cursos profissionalizantes 
e técnicos: fruticultura, 

comercialização e 
distribuição da produção

Ofertar cursos técnicos e profissionalizantes com temas voltados para a 
agricultura e pecuária para jovens e adultos. O projeto prevê a adequação física 
de espaços comunitários para recebimento dos cursos, com instalação de salas e 
bibliotecas.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Realizar capacitação 
em agricultura e 

pecuária e apoio à 
produção 

agroecológica

Plano de Ação em 
Educação Territorial 

Integrado ao Programa 
Agroecológico da Bacia do 

Rio Paraopeba

Criação do Plano de Ação 
em Educação Territorial 
Integrado ao Programa 

Agroecológico da Bacia do 
Rio Paraopeba

Criar um Plano de Educação Territorial com a finalidade de contribuir para a 
implantação 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

Construir poço 
artesiano e sistema 

simplificado de 
tratamento de água

Poço artesiano e sistema 
simplificado de tratamento

Poço artesiano e sistema 
simplificado de tratamento

Perfuração de poço artesiano e implantação de cloradores, visando atender de 
forma satisfatória, tanto na quantidade como na qualidade da água ofertada, 
diminuição de tratamentos de saúde relacionados a baixa qualidade da água.

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Construir rede pluvial 
e aproveitar água da 

chuva

APROVEITAMENTO DE 
ÁGUA DE CHUVA DE 

COBERTURAS PARA FINS 
NÃO POTÁVEIS

Aproveitamento de água 
de chuva de coberturas 

para fins que não seja de 
consumo humano

Construção de sistemas de aproveitamento de água de chuva em edificações da 
comunidade, com posterior armazenamento em reservatório para, então, ser 
distribuída para os pontos de utilização previstos

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Construir rede pluvial 
e aproveitar água da 

chuva
Construção de Rede Pluvial Construção de Rede Pluvial

Drenagem de água superficial e evitar alagamentos e seus possíveis problemas 
decorrentes por meio da captação correta das águas pluviais, manilhamento 
subterrâneo para a captação de água pluvial, encabeçamento de manilhas no leito 
onde será feito o escoamento da agua, além de outras providencias como 
manilhamento em diferentes niveis de ruas com o encabeçamento das mesmas, 
abertura de bocas de lobo e bueiros nas ruas onde se fizerem necessários.

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Criar sistemas de 
irrigação para a 
comunidade do 
Córrego de Areia

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO 
PARA COMUNIDADE

Sistemas de irrigação para comunidade

Implementar sistemas de irrigação para atendimento às demandas por água, de 
qualidade e em quantidade, dos cultivos agrícolas da comunidade Córrego de 
Areia, buscando a promoção e o apoio à agricultura, pecuária e abastecimento, e 
a consequente melhoria da qualidade de vida.



Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Elaborar Programa de 
Gestão Integrada de 

resíduos sólidos

GESTÃO INTEGRADA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

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

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Garatir a proteção 
contra incêndios em 

vegetação, plantio e o 
manejo hídrico

Proteção à Incêndios em 
vegetação, plantio e 
manejo hidríco no 

Município de Fortuna de 
Minas – Perspectiva 

Agropecuária

Compra de equipamentos 
para proteção e combate 

à incêndios em vegetação, 
para plantio e manejo 
hidríco – Perspectiva 

Agropecuária

Aquisição de equipamentos e veículos para ações de prevenção e combate à 
incêndios em vegetação, áreas de plantio e distribuição de água em cenários de 
escassez hídrica, no município de Fortuna de Minas.

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Investir em 
saneamento básico e 
condições de higiene 

para comunidades 
tradicionais

Melhoria do acesso das 
comunidades tradicionais 

aos serviços de saúde

Melhoria do acesso das 
comunidades tradicionais 

aos serviços de saúde

Promover a saúde e o bem-estar social das comunidades tradicionais por meio da 
instalação de tecnologias sociais de saneamento básico, da instalação e/ou 
adequação módulos sanitários e da formação de multiplicadores em tecnologias 
sociais de saneamento básico em sete comunidades quilombolas (três 
Brumadinho, duas em Fortuna de Minas, uma em Paraopeba e uma em Pompéu), 
e quatro povos indígenas (dois povos em São Joaquim de Bicas, um em 
Esmeraldas e em Pompéu).

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e 
Preservação 

Ambiental

Investir em soluções 
para os sistemas de 

esgotamento sanitário

SOLUÇÕES VIÁVEIS PARA 
O ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO

Construção de soluções 
viáveis para o 

esgotamento sanitário

Construção de sistemas viáveis 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.

Educação, geração 
de renda e 

comercialização

Adquirir veículos para 
transporte escolar e 

terreno para construir 
garagem

Aquisição VAN 12 lugares 
( com elevador 
acessibilidade )

Compra de Van para 
transportar os alunos com 
acessibilidade e conforto

Comprar van de 12 lugares com elevador para acessibilidade para garantir a 
mobilidade dos alunos e inclusão social.



Educação, geração 
de renda e 

comercialização

Adquirir veículos para 
transporte escolar e 

terreno para construir 
garagem

(Aglutinação) Onibus 
rodoviário para transporte 

de alunos - Cursos 
externos; Aquisição de 

ônibus

Compra de ônibus escolar 
e ônibus rodoviário para 
garantir acesso à escola/ 

ensino superior e/ou 
curso profissionalizante

Adquirir ônibus escolar para atender às necessidades de deslocamento para as 
escolas dos alunos residentes na zona rural do munícipio, adquirir ônibus 
rodoviário para transportar alunos que frequentam cursos profissionalizantes e 
graduações superiores em cidades vizinhas.

Educação, geração 
de renda e 

comercialização

Adquirir veículos para 
transporte escolar e 

terreno para construir 
garagem

Aquisição de terreno para 
construção de garagem 

escolar 

Compra de terreno para 
construção de garagem 

escolar 

Adquirir terreno para construir uma garagem escolar, promovendo maior 
conservação dos veículos, segurança e controle da frota.

Educação, geração 
de renda e 

comercialização

Investir em negócios 
coletivos e em 

estratégias para 
aumentar as vendas 

de produtos locais

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.

Educação, geração 
de renda e 

comercialização

Investir em negócios 
coletivos e em 

estratégias para 
aumentar as vendas 

de produtos locais

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.

Educação, geração 
de renda e 

comercialização

Investir em negócios 
coletivos e em 

estratégias para 
aumentar as vendas 

de produtos locais

FOMENTO À 
COMERCIALIZAÇÃO DOS 

PRODUTOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR

Incentivo à 
comercialização dos 

produtos da agricultura 
familiar

Buscar estratégias e políticas públicas para incentivo da comercialização e 
escoamento dos produtos agrícolas, agropecuários, artesanatos, quitandas entre 
outros de produção de base familiar da comunidade de Três Barras, tanto no 
mercado local no município de Fortuna de Minas, quanto na região. Uma das 
ações poderá envolver a aquisição de transporte comunitário dos produtos, assim 
como tranporte dos moradores da comunidade a zona urbana ou a feiras locais, 
com potencial para comercialização dos produtos. Além disso, programas de 
assistência técnica e extensão rural para os agricultores familiares.



Educação, geração 
de renda e 

comercialização

Investir em negócios 
coletivos e em 

estratégias para 
aumentar as vendas 

de produtos locais

IMPLEMENTAÇÃO DE 
ESPAÇO DE 

COMERCIALIZAÇÃO E 
ARMAZENAMENTO DOS 

PRODUTOS DOS 
PRODUTORES LOCAIS

Construção de espaço de 
comercialização e 

armazenamento dos 
produtos dos produtores 

locais.

Implementar um espaço de comercialização dos produtos locais, como um 
mercado de produtores de Fortuna de Minas, e realizar estratégias para 
potencializar a comercialização dos produtos de pequenos produtores e de 
agroindústrias comunitárias locais nos diferentes mercados. Dentre elas: a) 
promoção de feiras; b) assistência técnica; c) estratégias de comunicação; d) 
cursos de empreendedorismo e marketing.

Educação, geração 
de renda e 

comercialização

Oferecer cursos 
técnicos, de 

informática e pré-
vestibular

CENTRO DE APOIO A 
EDUCAÇÃO

Compra de equipamentos 
para contruir um espaço 
para realização ursinho 
pré-vestibular e outros 
cursos de capacitação 

técnica e qualificação de 
mão de obra.

Adquirir equipamento necessários para adequar a escola municipal da 
comunidade para a implantação de um Cursinho pré-vestibular e outros cursos de 
capacitação técnica e qualificação de mão de obra.

Educação, geração 
de renda e 

comercialização

Oferecer cursos 
técnicos, de 

informática e pré-
vestibular

CURSOS DE INFORMÁTICA 
EM ESPAÇOS ADEQUADOS

Cursos de informática 
para crianças e/ou adultos

Adequar espaços comunitários, tais como a escola e a associação, para oferecer 
cursos de informática e outros cursos técnicos para crianças e/ou adultos, de 
forma a aumentar suas capacidades de acessar meios e formatos educativos, 
informativos e profissionais mais amplos.

Educação, geração 
de renda e 

comercialização

Oferecer cursos 
técnicos, de 

informática e pré-
vestibular

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, geração 
de renda e 

comercialização

Oferecer formação 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.

Educação, geração 
de renda e 

comercialização

Oferecer formação 
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, geração 
de renda e 

comercialização

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, geração 
de renda e 

comercialização
Reformar e estruturar escolas

Construção e 
mobiliário/equipamentos 
do prédio para Escola de 

Tempo Integral

Construção e 
mobiliário/equipamentos 
do prédio para Escola de 

Tempo Integral 

Construir e mobiliar com todos os equipamentos necessários prédio para Escola 
de Tempo Integral, visando proporcionar atividades extracurriculares, interativas 
e cursos para as crianças, e a melhoria das condições de trabalho e atendimento 
ao público.

Educação, geração 
de renda e 

comercialização
Reformar e estruturar escolas

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, geração 
de renda e 

comercialização
Reformar e estruturar escolas

Reforma e aquisição de 
mobiliário/equipamentos 
para a Escola Mário Diniz 

Pontes

Reforma e compra de 
móveis e equipamentos 

para a Escola Mário Diniz 
Pontes

Adequar a Escola Mário Diniz Pontes às normas técnicas adequadas, e modernizar 
a escola com novos equipamentos e mobiliários.

Educação, geração 
de renda e 

comercialização
Reformar e estruturar escolas

Reforma e aquisição de 
mobiliário/equipamentos 
para as Escolas na Zona 

Rural.

Reforma e compra de 
móveiso e equipamentos 
para as Escolas na Zona 

Rural

Reformar e estruturar as escolas da Zona Rural do muncípio com adequando os 
prédios existentes às normas técnicas e presevando a história e a cultura das 
comunidades.

Educação, geração 
de renda e 

comercialização

Reformar, construir e 
estruturar creches e 
centro de educação 

infantil

DE CRECHE EM BEIRA 
CÓRREGO

Construção e creche na 
comunidade de Beira 

Córrego

Construir creche na comunidade Beirra Córrego com todo equipamento e pessoal 
necessário para funcionamento. O projeto contribui para o desenvolvimento das 
crianças pequenas e para as famílias do território, gerando empregos e 
incentivando a inserção da mulher no mercado de trabalho.

Educação, geração 
de renda e 

comercialização

Reformar, construir e 
estruturar creches e 
centro de educação 

infantil

Mobiliário Centro de 
Educação Infantil 

Municipal Branca de Neve 

Comprar móveis para o 
Centro de Educação 

Infantil Municipal Branca 
de Neve 

Mobiliar o Centro de Educação Infantil Municipal Branca de Neve com o 
necessário para o desenvolvimento adequado de suas atividades.



Educação, geração 
de renda e 

comercialização

Reformar, construir e 
estruturar creches e 
centro de educação 

infantil

Mobiliário da nova sede 
da Cheche Municipal 

Comprar móveis para a 
nova sede da Cheche 

Municipal 

Mobiliar a nova sede da Creche Municipal com todos os equipamentos 
necessários para garantir o aprendizado, comodidade e a segurança a todos.

Educação, geração 
de renda e 

comercialização

Reformar, construir e 
estruturar creches e 
centro de educação 

infantil

Reforma, ampliação e 
aquisição de mobiliário da 

Creche Municipal Maria 
de Lourdes.

Reforma e compra de 
móveis para Creche 
Municipal Maria de 

Lourdes

Reformar e mobiliar a Creche Municipal Maria de Lourdes com todos os 
equipamentos necessários para garantir o aprendizado, comodidade e a 
segurança a todos.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Adquirir 
equipamentos para 

infraestrutura urbana 
e rural

Mini carregadeira
Compra de Mini 

Carregadeira
Adquirir Mini Carregadeira para realizar serviços de infraestrutura, manutenção 
de vias e outros serviços.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Adquirir 
equipamentos para 

infraestrutura urbana 
e rural

Patrulha mecanizada para 
os produtores rurais

Compra de patrulha 
mecanizada para os 

produtores rurais

Aquisição de Patrulha mecanizada para produção agrícola (complementar aos 
equipamentos previstos no pacote de resposta rápida), visando a manutenção das 
estradas rurais em boas condições de deslocamento.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Ampliar o transporte 
público

TRANSPORTE PÚBLICO 
PARA AS COMUNIDADES 
RURAIS DE FORTUNA DE 

MINAS

Transporte público para 
as comunidades rurais

Ampliar o transporte público local, com aquisição de ônibus e contratação de 
pessoal. Busca-se a criação de linhas de transporte público regular, para garantir a 
mobilidade entre área rural e urbana e, consequentemente, permitir o acesso aos 
serviços públicos de garantia de direitos fundamentais.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Investir em energia 
fotovoltaica como 

fonte de renda para 
agricultores familiares

INSTALAÇÃO DE ENERGIA 
FOTOVOLTAICA

Construição usinas para 
fornecimento de energia 

solar aos Pequenos 
Agricultores Familiares 

atingidos

Construir 15 Usinas de energia solar de 75 KW no terreno de 15 Pequenos 
Agricultores Familiares atingidos, para produção de energia social e geração de 
renda adicional. Esta energia será distribuída aos consumidores do município e o 
excedente será comercializado pela Cemig.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar ruas, 
estradas, pontes e 
acessos rodoviários

CALÇAMENTO DE 
ESTRADA VICINAL NA 

COMUNIDADE

Calçamento de estrada 
vicinal na comunidade do 

Córrego de Areia

Executar o calçamento e insfraestrutura associada, em aproximadamente 1,2 km 
de estrada vicinal na comunidade do Córrego de Areia, além de instalar a 
iluminação adequada, visando a melhoria da mobilidade, segurança e qualidade 
de vida da população.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar ruas, 
estradas, pontes e 
acessos rodoviários

Construção de Bueiro - 
estrada rural

Construção de Bueiro - 
Estradas para Zona Rural

Construir galerias/bueiros para melhorar o escoamento da água de chuva nas 
estradas de acesso e ligação das zonas rurais.



Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar ruas, 
estradas, pontes e 
acessos rodoviários

Construção de ponte de 
ligação entre comunidade 

quilombola Retiro dos 
Moreiras e cidade vizinha - 

 Inhauma

Construção de ponte de 
ligação entre comunidade 

quilombola Retiro dos 
Moreiras e cidade vizinha - 

 Inhaúma

Construir uma ponte de ligação segura entre a comunidade quilombola Retiro dos 
Moreiras e a cidade de Inhauma, para melhorar a mobilidade da população local.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar ruas, 
estradas, pontes e 
acessos rodoviários

Construção de Pontes - 
estrada rural

Construção de Pontes - 
estrada rural

Construir pontes entre as comunidades e o município, para garantir a mobilidade 
da população e escoamento da produção agrícola.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar ruas, 
estradas, pontes e 
acessos rodoviários

Desapropriação de 
terreno, destinado a 

construção do trevo de 
entrada do município

Construção de trevo 
central na entrada do 

município

Construir um trevo com canteiro central na entrada da cidade, visando segurança 
e melhoria na mobilidade urbana.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar ruas, 
estradas, pontes e 
acessos rodoviários

Melhoria nas estradas 
rurais - Calçamento 
poliédrico (aclives e 

declives)

Melhoria nas estradas 
rurais - Calçamento 
poliédrico (aclives e 

declives)

Aplicar calçamento nas estradas rurais, para melhorar o tráfego rural, a 
mobilidade da população local e a segurança de todos.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar ruas, 
estradas, pontes e 
acessos rodoviários

PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA DE ESTRADA 

VICINAL DA COMUNIDADE 
ATÉ A MG 238

Pavimentação asfáltica na 
estrada vicinal de acesso 

da comunidade do 
Córrego de Areia até a 

rodovia MG 238

Executar a pavimentação asfáltica na estrada vicinal de acesso da comunidade do 
Córrego de Areia até a rodovia MG 238, para garantir mobilidade da comunidade 
e segurança da população.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar ruas, 
estradas, pontes e 
acessos rodoviários

Manutenção de estradas 
rurais - vias em pavimento 

primário

Recuperação e 
manutenção de estradas 
rurais e implementação 

de práticas 
conservacionais

Recuperar e realizar manutenção de estradas rurais, implementando práticas 
conservacionistas. Visa melhorar a mobilidade urbana e o escoamento da 
produção agrícola.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar ruas, 
estradas, pontes e 
acessos rodoviários

Revitalização do portal de 
entrada

Revitalização do portal de 
entrada

Revitalizar o portal da entrada da cidade, com limpeza de mata existente, 
revitalização de estrutura, reforma na Casa do Artesão, melhoria da iluminação, 
revitalização do leito do córrego e paisagismo. Visa valorizá-lo e atrair turistas 
para o município.



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

(Aglutinação) Extensão de 
rede elétrica na Zona 

rural; Extensão de rede 
elétrica na Zona urbana

Ampliação de rede 
elétrica na Zona rural e 

urbana

Ampliar a rede elétrica e o posteamento para toda zona rural e urbana, além da 
substituição das lâmpadas existentes por LED, promovendo qualidade de vida e 
segurança para a população.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Modernizar a 
iluminação pública, o 

acesso público à 
internet e instalar 

câmeras de segurança 
nas vias públicas

INSTALAÇÃO DE ENERGIA 
FOTOVOLTAICA

Instalação de energia solar

Instalar módulosde energia solar para geração de energia elétrica a fim de 
atender integralmente às demandas dos domicílios, propriedades, 
empreendimentos comunitários, espaços públicos e demais localidades da 
comunidade Córrego de Areia.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Modernizar a 
iluminação pública, o 

acesso público à 
internet e instalar 

câmeras de segurança 
nas vias públicas

Substituição de lâmpadas 
PAR (vapor de sódio) para 

LED 
Substituição de lâmpadas

Substituir as lâmpadas das vias da Zona Urbana por lâmpadas de LED, realizar a 
manutenção com trocas de lâmpadas e colocar postes com luminárias, para 
promover mais eficiência energética e economia para o município, qualidade de 
vida e segurança para a população.



Infraestrutura 
Urbana e Rural

Modernizar a 
iluminação pública, o 

acesso público à 
internet e instalar 

câmeras de segurança 
nas vias públicas

Ampliação e Melhoria da 
Iluminação Pública

Ampliação e Melhoria da 
Iluminação Pública na 

comunidade Três Barras

Ampliar e melhorar o serviço de fornecimento da iluminação pública nas 
comunidade de Três Barras, garantindo melhores condições de segurança, tráfego 
e qualidade do ambiente. O projeto consiste na aquisição, instalação e 
manutenção de todo equipamento e insfraestrutura necessários para a prestação 
do serviço público. 

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Modernizar a 
iluminação pública, o 

acesso público à 
internet e instalar 

câmeras de segurança 
nas vias públicas

MODERNIZAÇÃO DA REDE 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

DAS COMUNIDADES 
BEIRA CÓRREGO, RETIRO 
DOS MOREIRAS, ASSOBIO 

E ADJACÊNCIAS

Modernização da Rede de 
Iluminação Pública das  
comunidades de Beira 

Córrego, Retiro dos 
Moreiras, Assobio e 

Adjacescencias

Ampliar e modernizar a rede de iluminação pública das comunidades Beira 
Córrego, Retiro dos Moreiras, Assobio e Adjacescencias, por meio da substituição 
do sistema convencional para o sistema que utiliza lâmpada de LED, a fim de 
atender integralmente às demandas dos domicílios, propriedades, 
funcionalidades públicas e demais localidades das comunidades localizadas na 
zona rural do município .

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Modernizar a 
iluminação pública, o 

acesso público à 
internet e instalar 

câmeras de segurança 
nas vias públicas

SISTEMA DE CÂMERAS NA 
COMUNIDADE

Instalação de Sistema de 
Câmeras

Instalação de rede de Câmeras com transmissão de imagens em tempo real, com 
alta definição e recursos de identificação automática de placas de veículos e visão 
noturna, 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 ações de 
planejamento urbano 

e  políticas 
habitacionais

Aquisição de terreno para 
construção de casas 

populares

Compra de terreno para 
construção de casas 

populares

Adquirir terreno para futura construção de casas populares no município, 
voltadas para a população de baixa renda.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Realizar ações de 
planejamento urbano 

e  políticas 
habitacionais

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

Realizar ações de 
planejamento urbano 

e  políticas 
habitacionais

Obra da infraestrutura em 
loteamento em área de 

expansão urbana 
regulamentada

Obra da infraestrutura em 
loteamento em área de 

expansão urbana 
regulamentada

Aplicar ações de infraestrutura de urbanização e saneamento em loteamento em 
área de expansão, adequando-o aos parâmetros e normas vigentes no município.



Infraestrutura 
Urbana e Rural

Realizar ações de 
planejamento urbano 

e  políticas 
habitacionais

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

Realizar melhoria na 
sede da Prefeitura e 
comprar carros para 

atender as 
comunidades rurais

Aquisição de Carro para 
equipe de Agricultura, 

Engenharia e Meio 
Ambiente

Compra de Carro para 
equipe de Agricultura, 

Engenharia e Meio 
Ambiente da Prefeitura 

Municipal

Adquirir um veículo para melhorar o atendimento e intensificar ações junto as 
comunidades rurais. 

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Realizar melhoria na 
sede da Prefeitura e 
comprar carros para 

atender as 
comunidades rurais

Construção e 
modernização da nova 

sede da Prefeitura.

Construção e 
modernização da nova 

sede da Prefeitura

Construir um Centro Administrativo para o município com espaço para todas as 
secretarias municipais para aumentar a eficiência e satisfação no serviço público

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Requalificar de vias 
urbanas e rurais

ASFALTAMENTO AO 
REDOR DA IGREJA DE 

TRÊS BARRAS ATÉ 
FAZENDA VELHA

Finalizar a pavimentação 
asfáltica no entorno da 

Igreja de Três Barras

Finalizar a pavimentação asfáltica no entorno da Igreja de Três Barras para 
facilitar a mobilidade no local e trazer segurança aos moradores.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Requalificar de vias 
urbanas e rurais

Execução de pavimento 
asfáltico em vias primárias 

- ligação de área sob 
regularização fundiária, 

ligação do terreno (casas 
populares) à zona urbana.

Pavimentação asfáltica de 
vias

Pavimentar todas as vias urbanas do município, para melhorar a mobilidade 
urbana e a segurança em Fortuna de Minas.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Requalificar de vias 
urbanas e rurais

(Aglutinação) 
Recapeamento asfáltico 

zona rural; Recapeamento 
vias urbanas

Recapeamento vias 
urbanas e rurais

Recapeamento total ou parcial das vias urbanas e rurais do município, para 
melhorar a mobilidade das comunidades, a qualidade de vida e a segurança no 
município.



Infraestrutura 
Urbana e Rural

Requalificar de vias 
urbanas e rurais

REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA 
E MANUTENÇÃO DAS 

ESTRADAS

Requalificação viária e 
manutenção das estradas

Pavimentação em concreto intertravado colorido das vias internas e da estrada de 
ligação entre Retiro dos Moreiras e Beira Córrego: trechos interligando Retiro dos 
Moreiras com Beira Córrego, trazendo maior qualidade de vida e conforto aos 
moradores e como meio de fomentar o turismo local atraindo visitantes, 
asfaltamento a estrada de terra que liga as Comunidades à rodovia MG230; 
executar calçamento das vias nas localidades de Beira Córrego, Retiro dos 
Moreiras, Assobio e Adjacencias no município de Fortuna de Minas.

Povos e 
Comunidades 

Tradicionais

Construir Casa da 
Memória Quilombola 
e restaurar Cemitério

Construção de uma Casa 
da Memoria Quilombola

Construção de uma Casa 
da Memoria Quilombola

Construção de um espaço para exposição de artes e cultura quilombola da 
comunidade do Retiro dos Moreiras, visando preservar a memória quilombola da 
comunidade e fomentar a cultura e o turismo na região.

Povos e 
Comunidades 

Tradicionais

Construir Casa da 
Memória Quilombola 
e restaurar Cemitério

Revitalização e 
Recuperação de Cemitério 

Quilombola

Revitalização e 
Recuperação de Cemitério 

Quilombola

Revitalizar e recuperar o Cemitério Quilomobola, por meio da restauração de 
muro existente, preservação de lápides e cruzes, conservação do solo e 
arborização do local. A recuperação do espaço será um marco para a memória da  
cidade.

Povos e 
Comunidades 

Tradicionais

Construir creche na 
Comunidade 

Tradicional de Beira 
Córrego

DE CRECHE EM BEIRA 
CÓRREGO

Construção de creche na 
comunidade de Beira 

Córrego

Construir creche na comunidade Beirra Córrego com todo equipamento e pessoal 
necessário para funcionamento. O projeto contribui para o desenvolvimento das 
crianças pequenas e para as famílias do território, gerando empregos e 
incentivando a inserção da mulher no mercado de trabalho

Povos e 
Comunidades 

Tradicionais

Construir e estruturar 
agroindústrias coletivas

Aquisição de terreno para 
construção de sede para 

agro-indústria

Compra de terreno para 
construção de sede para 

agroindústria 
(Agroindústria de Polpa 

de Frutas)

Adquirir terreno para estabelecer um local adequado para a guarda de materiais, 
insumos e para criar uma associação rural de produtores.

Povos e 
Comunidades 

Tradicionais

Construir e estruturar 
agroindústrias coletivas

Construção da sede para 
agro-indústria (Fabrica de 

polpa de frutas)

Construção da sede para 
agro-indústria 

(Agroindústria de Polpa 
de Frutas)

Criar sede própria da Associação Rural de Produtores de Polpa de Fruta para 
melhorar a organização e crescimento na produção da Assossiação e aumentar a 
renda familiar.



Povos e 
Comunidades 

Tradicionais

Construir e estruturar 
agroindústrias coletivas

IMPLEMENTAÇÃO DO 
COMPLEXO 

AGROINDÚSTRIA DE 
POLPA DE FRUTAS E SEDE 

DA ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA DE BEIRA 
CÓRREGO E RETIRO DOS 
MOREIRA - ASCOMBERE

Construção do complexo 
Agroindústria de Polpa de 

Frutas e Associação 
Comunitária de Beira 
Córrego e Retiro dos 

Moreiras

Construir um complexo com sede para a Agroindústria de Polpa de Frutas e para a 
Associação Comunitária de Beira Córrego e Retiro dos Moreiras. Com a 
agroindústria, poderão transformar em polpas as frutas de seus pomares, 
agregando valor aos produtos in natura

Povos e 
Comunidades 

Tradicionais

Construir e estruturar 
agroindústrias coletivas

Mobiliário da sede agro-
industrias

Mobiliário da sede para 
agro-industria 

(Agroindústria de Polpa 
de Frutas)

Mobiliar a sede com os equipamentos necessários para seu funcionamento.

Povos e 
Comunidades 

Tradicionais

Construir espaço para 
feira de produtos 

locais, lazer e cultura

Construção de área de 
lazer nas comunidades de 
Beira Córrego, Retiro dos 

Moreira e Três Barras.

Construção de área de 
lazer nas comunidades de 
Beira Córrego e Retiro dos 

Moreiras

Construir e estruturar nas comunidades áreas de lazer que sejam ainda de cultura, 
espaços para exposições dos produtos locais e feiras culturais.

Povos e 
Comunidades 

Tradicionais

Investir em 
saneamento básico e 
outras condições de 

higiene em 
comunidades 

tradicionais

Melhoria do acesso das 
comunidades tradicionais 

aos serviços de saúde

Melhoria do acesso das 
comunidades tradicionais 

aos serviços de saúde

Promover a saúde e o bem-estar social das comunidades tradicionais por meio da 
instalação de tecnologias sociais de saneamento básico, da instalação e/ou 
adequação módulos sanitários e da formação de multiplicadores em tecnologias 
sociais de saneamento básico em sete comunidades quilombolas (três 
Brumadinho, duas em Fortuna de Minas, uma em Paraopeba e uma em Pompéu), 
e quatro povos indígenas (dois povos em São Joaquim de Bicas, um em 
Esmeraldas e em Pompéu).

Povos e 
Comunidades 

Tradicionais

Investir em 
saneamento básico e 
outras condições de 

higiene em 
comunidades 

tradicionais

RESTAURAÇÃO DO 
CEMITÉRIO

Restauração do cemitério 
de Retiro dos Moreiras 

Restaurar o cemitério de Retiro dos Moreiras, datado de 1788, respeitando o 
aspecto patrimonial, histórico material e imaterial.

Povos e 
Comunidades 

Tradicionais

Melhorar as vias 
públicas e construir 

ponte 

Construção de ponte de 
ligação entre comunidade 

quilombola Retiro dos 
Moreiras e cidade vizinha - 

 Inhauma

Construção de ponte de 
ligação entre comunidade 

quilombola Retiro dos 
Moreiras e cidade vizinha - 

 Inhaúma

Construir uma ponte de ligação segura entre a comunidade quilombola Retiro dos 
Moreiras e a cidade de Inhauma, para melhorar a mobilidade da população local.



Povos e 
Comunidades 

Tradicionais

Melhorar as vias 
públicas e construir 

ponte 

REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA 
E MANUTENÇÃO DAS 

ESTRADAS

Requalificação viária e 
manutenção das estradas

Pavimentação em concreto intertravado colorido das vias internas e da estrada de 
ligação entre Retiro dos Moreiras e Beira Córrego: trechos interligando Retiro dos 
Moreiras com Beira Córrego, trazendo maior qualidade de vida e conforto aos 
moradores e como meio de fomentar o turismo local atraindo visitantes, 
asfaltamento a estrada de terra que liga as Comunidades à rodovia MG230; 
executar calçamento das vias nas localidades de Beira Córrego, Retiro dos 
Moreiras, Assobio e Adjacencias no município de Fortuna de Minas.

Povos e 
Comunidades 

Tradicionais

Reformar Igreja, 
capela e praça e 

construir área para 
eventos

CONSTRUÇÃO DA CAPELA 
E PRAÇA DE RETIRO DOS 

MOREIRAS COM 
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAQUINHAS E 

OUTROS EQUIPAMENTOS 
PERTINENTES

Construção da capela e a 
praça de Retiro dos 

Moreiras

Construção da capela e da praça de Retiro dos Moreiras. Envolve a construção de 
barraquinhas, bancos e outras estruturas pertinentes para uso da comunidade, a 
fim de fomentar eventos, festas e feiras locais, além de atividades comunitárias, 
culturais e de lazer.

Povos e 
Comunidades 

Tradicionais

Reformar Igreja, 
capela e praça e 

construir área para 
eventos

Construção da Praça 
Pública em comunidade 

Quilombola

Construção da Praça 
Pública em comunidade 

Quilombola

Construir praça pública na comunidade Retiro dos Moreiras, com brinquedos para 
as crianças, bancos e mesas, arborização e quiosques, trazendo lazer para a 
comunidade.

Povos e 
Comunidades 

Tradicionais

Reformar Igreja, 
capela e praça e 

construir área para 
eventos

REFORMA DA CAPELA E 
DA PRAÇA DE BEIRA 

CÓRREGO COM 
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAQUINHAS E 

OUTROS EQUIPAMENTOS 
PERTINENTES

Reforma da capela e a 
praça de Beira Córrego

Reformar a capela e a praça de Beira Córrego. Envolve a construção de 
barraquinhas, bancos e outras estruturas pertinentes para uso da comunidade, a 
fim de fomentar eventos, festas e feiras locais, além de atividades comunitárias, 
culturais e de lazer.

Povos e 
Comunidades 

Tradicionais

Reformar Igreja, 
capela e praça e 

construir área para 
eventos

Reforma da Igreja de São 
Sebastião e construção da 

area para barraquinhas 
religiosas na comunidade 

de Beira Corrego

Reforma da Igreja de São 
Sebastião e construção da 

area para barraquinhas 
religiosas na comunidade 

de Beira Corrego

Reformar a Igreja de São Sebastião e construção de barriquinhas com cozinha 
equipada e banheiros, para que o local possa ser usado pelas comunidades. Visa 
preservar a cultura local, incentivar o turismo e contribuir para a preservação da 
memória e do patrimônio.

Povos e 
Comunidades 

Tradicionais

Reformar Igreja, 
capela e praça e 

construir área para 
eventos

Reforma da Igreja
Reforma geral da Igreja na 
Comunidade Quilombola

Reforma geral da Igreja na Comunidade Quilombola, preservando a história e 
cultura do local, além de contribuir para o turismo na região.



Povos e 
Comunidades 

Tradicionais

Reformar Igreja, 
capela e praça e 

construir área para 
eventos

Reforma da Igreja
Reforma geral da Igreja na 
Comunidade Quilombola

Reforma geral da Igreja na Comunidade Quilombola, preservando a história e 
cultura do local, além de contribuir para o turismo na região.

Saúde
Construir, reformar e 

equipar unidades 
básicas de saúde

ASSISTÊNCIA À SAÚDE: 
UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE NA COMUNIDADE 
E AMBULÂNCIA 

DISPONÍVEL EM TEMPO 
INTEGRAL

Construção de Unidade 
básica de saúde na 

comunidade e compra de 
Ambulância que estará 
disponível em tempo 

integral

Construir e equipar uma unidade básica de saúde na comunidade de Três Barras 
com os materiais e tecnologias necessários para atender à população. Deverá 
contar com um veículo para a equipe de agentes comunitários de saúde, e 
ambulância para transporte de pacientes.

Saúde
Construir, reformar e 

equipar unidades 
básicas de saúde

Cobertura da área externa 
de saúde conjunta das 

duas unidades básicas de 
saude - Maria da 

Conceição Rezende e 
Délio de Jesus Pontes

Construção da cobertura 
da área externa de saúde 

que faz parte das duas 
unidades básicas de saude 

- Maria da Conceição 
Rezende e Délio de Jesus 

Pontes

Realizar a cobertura da área externa das unidades básicas de saúde Maria da 
Conceição Rezende e Délio de Jesus Pontes, para melhorar as condições de 
trabalho e atendimeto ao público.

Saúde
Construir, reformar e 

equipar unidades 
básicas de saúde

Construção ou reforma 
(Unidade de Saúde) Zona 

Rural.

Construção ou reforma de 
Unidade de Saúde na 

Zona Rural

Construir ou reformar Unidade de Saúde na zona rural para que as comunidades 
tenham melhor acesso a atendimentos em saúde, e para que os profissionais 
possam trabalhar em condições mais adequadas.

Saúde
Construir, reformar e 

equipar unidades 
básicas de saúde

REFORMA DO PRÉDIO DA 
ASSOCIAÇÃO DE 

CÓRREGO DE AREIA PARA 
MELHORAR O 

ATENDIMENTO BÁSICO DE 
SAÚDE

Reforma do prédio da 
Associação da 

comunidade Córrego de 
Areia para melhoria do 
atendimento básico de 

saúde

Reformar e equipar o prédio da Associação da Comunidade Córrego de Areia para 
oferecer atendimento básico de saúde de maneira adequada à população atingida 
da comunidade e adjacências.

Saúde
Construir, reformar e 

equipar unidades 
básicas de saúde

Aquisição de Van de 
transporte de pacientes 

TFD - tratamento fora do 
domicílio

Aquisição de veículo para 
transporte de pacientes 

tratamento fora do 
domicílio (TFD)

Adquirir van para facilitar  a locomoção de pacientes que fazem tratamento de 
saúde em outras cidades através do serviço de Tratamento Fora de Domicílio 
(TFD), visando garantia de atendimento com mais conforto e segurança



Saúde
Criar espaço 

multifuncional do 
setor saúde 

CRIAÇÃO DO ESPAÇO 
MULTIFUNCIONAL E 

CENTRO EDUCACIONAL 
CULTURAL ALTINO VIEIRA 
COM UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE

Criação do espaço 
multifuncional Centro 
Educacional Cultural 

Altino Vieira junto com a 
criação de uma Unidade 

Básica de Saúde

Criar um espaço multifuncional Centro Educacional Cultural Altino Vieira, 
articulado com a criação de uma Unidade Básica de Saúde, a partir da reforma, 
modernização e ampliação da atual Escola Municipal Altino Vieira. Envolve 
revitalização do espaço da escola Altino Vieira, destinando salas específicas e 
espaços multiusos para atendimentos ambulatoriais, cursos, conferências, 
eventos, feiras e exposições.

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

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 
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 dosConsórcios 
Intermunicipais de Saúde 

que atendem os 
municípios atingidos – 

veículos para transporte 
depacientes

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 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

Informatizar dados 
para a Estratégia de 
Saúde da Família e 

Endemias

Aquisição de sistema de 
informatização - Saúde da 

Família e Endemias

Compra de sistema de 
informatização para 

organizar as informações 
sobre Saúde da Família e 
os principais problemas 
de saúde da população.

Melhorar o Sistema de Tecnologia dos setores da Estratégia de Saúde da Família e 
de Endemias, com a compra de sistemas informatizados que permitam o melhor 
conhecimento e controle de dados de saúde da população, e mapear os principais 
problemas.

Saúde
Saúde Mental: 

Contratar e capacitar  
profissionais da rede

Fortalecimento da Rede 
de Atenção Psicossocial: 

Incrementotemporário na 
Atenção Primária à Saúde - 

 Municípios da Bacia do 
Paraopeba

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
Saúde Mental: 

Contratar e capacitar  
profissionais da rede

Fortalecimento da Rede 
de Atenção Psicossocial: 
Políti ca de Capacitação 

em Saúde Mental, Álcool 
eOutras Drogas - 

Brumadinho e municípios 
da Bacia do Paraopeba

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.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Conservar e restaurar 
o patrimônio cultural 

material: peças de 
acervos comunitários 

e capela

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

Conservar e restaurar 
o patrimônio cultural 

material: peças de 
acervos comunitários 

e capela

Segurança contra Incêndio 
e Pânico em Edificações 

Protegidas

Segurança contra Incêndio 
e Pânico em Edificações 

Protegidas

Instalar sistema de prevenção e combate a incêndio na Capela de Nossa Senhora 
de Fátima em Três Barras. O objetivo é preservar e resguardar a Capela 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.



Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Construir Casa da 
Memória Quilombola 
e restaurar Cemitério

Construção de uma Casa 
da Memoria Quilombola

Construção de uma Casa 
da Memoria Quilombola

Construção de um espaço para exposição de artes e cultura quilombola da 
comunidade do Retiro dos Moreiras, visando preservar a memória quilombola da 
comunidade e fomentar a cultura e o turismo na região.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Construir Casa da 
Memória Quilombola 
e restaurar Cemitério

RESTAURAÇÃO DO 
CEMITÉRIO

Restauração do cemitério 
de Retiro dos Moreiras 

Restaurar o cemitério de Retiro dos Moreiras, datado de 1788, respeitando o 
aspecto patrimonial, histórico material e imaterial.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Construir Casa da 
Memória Quilombola 
e restaurar Cemitério

Revitalização e 
Recuperação de Cemitério 

Quilombola

Revitalização e 
Recuperação de Cemitério 

Quilombola

Revitalizar e recuperar o Cemitério Quilomobola, por meio da restauração de 
muro existente, preservação de lápides e cruzes, conservação do solo e 
arborização do local. A recuperação do espaço será um marco para a memória da  
cidade.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Construir Museu para 
Obras de Arte

Construção de um Museu 
de Obras de Arte - zona 

urbana

Construção de um Museu 
de Obras de Arte - zona 

urbana

Construir um museu para exposição do obras de artes e produtos de artistas 
locais e artistas renomados. Visa preservar e proteger a experiência histórica, 
cultural e identitária da comunidade local.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Promover 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

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

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 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

Produzir material 
audiovisual 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

Reformar Igreja, 
capela e praça e 

construir área para 
eventos

CONSTRUÇÃO DA CAPELA 
E PRAÇA DE RETIRO DOS 

MOREIRAS COM 
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAQUINHAS E 

OUTROS EQUIPAMENTOS 
PERTINENTES

Construção da capela e a 
praça de Retiro dos 

Moreiras

Construção da capela e da praça de Retiro dos Moreiras. Envolve a construção de 
barraquinhas, bancos e outras estruturas pertinentes para uso da comunidade, a 
fim de fomentar eventos, festas e feiras locais, além de atividades comunitárias, 
culturais e de lazer.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Reformar Igreja, 
capela e praça e 

construir área para 
eventos

Construção da Praça 
Pública em comunidade 

Quilombola

Construção da Praça 
Pública em comunidade 

Quilombola

Construir praça pública na comunidade Retiro dos Moreiras, com brinquedos para 
as crianças, bancos e mesas, arborização e quiosques, trazendo lazer para a 
comunidade.



Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Reformar Igreja, 
capela e praça e 

construir área para 
eventos

REFORMA DA CAPELA E 
DA PRAÇA DE BEIRA 

CÓRREGO COM 
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAQUINHAS E 

OUTROS EQUIPAMENTOS 
PERTINENTES

Reforma da capela e a 
praça de Beira Córrego

Reformar a capela e a praça de Beira Córrego. Envolve a construção de 
barraquinhas, bancos e outras estruturas pertinentes para uso da comunidade, a 
fim de fomentar eventos, festas e feiras locais, além de atividades comunitárias, 
culturais e de lazer.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Reformar Igreja, 
capela e praça e 

construir área para 
eventos

Reforma da Igreja de São 
Sebastiãoe construção da 
area para barraquinhas 

religiosas na comunidade 
de Beira Corrego

Reforma da Igreja de São 
Sebastião e construção da 

área para barraquinhas 
religiosas na comunidade 

de Beira Córrego

Reformar a Igreja de São Sebastião e construção de barriquinhas com cozinha 
equipada e banheiros, para que o local possa ser usado pelas comunidades. Visa 
preservar a cultura local, incentivar o turismo e contribuir para a preservação da 
memória e do patrimônio.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Reformar Igreja, 
capela e praça e 

construir área para 
eventos

Reforma da Igreja
Reforma geral da Igreja na 
Comunidade Quilombola

Reforma geral da Igreja na Comunidade Quilombola, preservando a história e 
cultura do local, além de contribuir para o turismo na região.


