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Um lugar melhor para se viver.
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A Administração percorreu todo o Município, com a proposta
do orçamento participativo. A população
de cada setor teve a
oportunidade de eleger as obras que serão executadas pela
Prefeitura. Moradores
do Turvo, Socorro, Serra, Macaúbas, Grotão,
Centro e nos Bairros
Ambrósio/ Parmalat,
N. Sra. Aparecida, N.
Sra. de Fátima e Bela
Vista debateram e deﬁnaram os destinos
do seu Bairro e da
cidade.

A voz do cidadão
ECONOMIA

Nova gestão no almoxarifado da Prefeitura
APAGÕES

Execução de inúmeras melhorias na rede elétrica de
Capitólio e Escarpas do Lago, pela Cemig, a partir de
cobranças da Prefeitura, para que não ocorressem
mais tantos apagões e quedas de tensão.

A Administração deu importante passo ao implantar o Almoxarifado Central. O local concentra todos
os materiais de consumo da Prefeitura. Com isso, foi possível centralizar e organizar o setor, gerando
grande economia nas compras. A nova gestão do almoxarifado já conseguiu bons índices de
economia, com o acompanhamento e a distribuição correta de produtos.
Economia de

25%

na compra de gêneros
alimentícios (6 meses)

Redução de

compra de produtos de higiene
(6 meses)
20% enalimpeza

Mais economia: aluguéis
A Administração fez o remanejamento de quatro setores, que ocupavam
imóveis alugados e passaram para prédios públicos. Com isso, gerou uma
economia de R$ 3.800,00 por mês.

Implantação do site
do Município. Notícias,
informações turísticas
e acesso à lei da transparência

R$ 3.800
por mês
Reuniões
periódicas com
chefes e diretores
de Departamentos

Santa Clara

Isenção IPTU

Ouvidoria

Água

A Prefeitura realizou
um completo
levantamento
topográﬁco de cada
casa, terreno e
ruas desta Vila do
Turvo. É o primeiro
passo para que os
moradores consigam a
escritura de suas propriedades. Em fevereiro, será iniciada
uma ação coletiva de
reconhecimento de
posse pela Prefeitura,

Famílias que pagam
até R$ 40 de IPTU foram isentas. O projeto
foi aprovado pela Câmara Municipal. São
mais de 500 famílias
beneﬁciadas.

Criação da ouvidoria
municipal, para
atender e prestar
informações à
população.

Aumento das bombas
para captação de
água em Escarpas do
Lago e Capitólio.
Também a construção
de uma nova
adutora para trazer
água de uma outra
fonte e resolver nosso
problema de
abastecimento. Obra
executada pela
Copasa a pedido da
Prefeitura.

Impasse
resolvido
Liberação, junto ao juiz
de Piumhi, dos imóveis
na entrada da cidade,
embargados há anos.

2.200
atendimentos
ao cidadão
- 57% Solicitações.
- 21% Reclamações.
- 15% Pedidos de informações.
- 07% Sugestões.

NOVOS LOTEAMENTOS

O Município estava há mais de um ano com um embargo judicial, impedindo a abertura de loteamentos.
Em 4 meses, conseguimos uma solução com a Promotoria. Estão sendo implantados 9 loteamentos.

BUSCA DE RECURSOS

Diversas viagens a Brasília, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, em busca de recursos e soluções de
problemas do Município.

AUDIÊNCIAS

A Prefeitura tem realizado várias audiências, para discutir os mais variados temas: código ﬂorestal, canil,
obras da praça, obras da orla, mudança do trânsito,
projeto de parcelamento do solo, entre outras.
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Funcionalismo

30,25%

ANIVERSÁRIO - A
Prefeitura passa a conceder um dia de folga na
data de aniversário do
funcionário.

Concessão de aumento extra, em 2013,
e a regularização de 1/3 da carga horária,
para atividades extra sala de aula.

SEGURANÇA Distribuição de
Equipamentos de
Proteção Individual (EPI)
para os funcionários,
além de apoio e parceria com a Comissão
Interna de Prevenção de
Acidentes no Trabalho
da Prefeitura.

para professores

VALORIZAÇÃO
AUXILIARES DE
CRECHE - Redução da

Licença
Maternidade

A Prefeitura de
Capitólio tornou-se
a primeira empresa
no município e da
região a implantar
a extensão da
Licença Maternidade
de 4, para 6
meses. São 2 meses
a mais para a mãe
se dedicar a seu
ﬁlho.

jornada de trabalho de
8 para 6 horas diárias e
exigência de qualiﬁcação como técnica em
magistério para o cargo.

REVISÃO DE
CARGOS E
SALÁRIOS

GRATIFICAÇÃO POR
DESEMPENHO
(PMAQ) - Para proﬁs-

Melhoria salarial para
2/3 dos funcionários da
Prefeitura, além do
aumento anual
concedido.

sionais da equipe de
saúde da família. Melhoria de até R$ 250,00 por
mês.

QUALIFICAÇÃO - Apoio
e incentivo aos funcionários para qualiﬁcação
proﬁssional em cursos,
seminários e palestras.

Transporte
Mais de

R$ 2 milhões

investidos na renovação da frota

34

novos
veículos
em dois anos

2 Kombis
3 Ônibus Rodoviário
4 Micro-ônibus
4 Unos
2 Doblôs
1 Ambulância
1 Retroescavadeira
1 Patrol

1 Uno (Polícia Militar)
3 Vans
7 Motos
1 Pálio
1 Fiorino
1 Gol
2 Caminhões

Saúde
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100% no PMAQ
O Programa de Melhoria
da Qualidade do Acesso
da Atenção Básica,
PMAQ-AB, do Governo
Federal, avaliou a UBS
Pedro Domingos
Machado, com nota
muito acima da média,
atingindo 100% e por
isso receberá o recurso
integral do programa. As
outras unidades receberam nota acima da
média. Nossos parabéns
a todas as equipes, pela
dedicação nos trabalhos
da saúde.

Mais saúde
para os capitolinos
26

183

36

38

cirurgias
eletivas

cirurgias de
cataratas

adaptações
auditivas

ressonâncias
magnética

51

14

tomograﬁas

cintilograﬁas

Atendimento Especialidades

Exames

Ultrasom 885
Preventivos 972
Biopsia 21
Endoscopia 35

Raio X
Mamograﬁa
PSA
Teste Ergométrico

935
293
596
37

Consultas

Neurologista
Oftalmologista
Otorrino
Cardiologista

95
232
63
101

Dermatologista
Gastro
Ortopedista
Vascular

57
56
121
61

Atendimentos nas unidades de saúde do Município
Fisioterapia geral
Fonoaudiólogo
Médico clínico
Ginecologista e obstetra
Pediatra
Psiquiatra

5.645
1.247
19.488
877
2.435
2.217

1.277
536
2.493
13.988
53
40.522

Nutricionista
Proﬁssional de educação física na saúde
Psicólogo
Técnicos e auxiliares de enfermagem
Terapeuta ocupacional
Atendimento Agente Comunitário Saúde

Município recebe prêmios e benefícios pela

qualidade da saúde
SAÚDE BUCAL
Capitólio conquistou o
1º lugar na Saúde
Bucal, em Minas,
e 4º, no Brasil.
Como prêmio,
recebeu um consultório
completo, por
desenvolver projetos
de excelência
para a população.
Parabéns
a todos!

MENÇÃO HONROSA
A Superintendência
Regional de Saúde de
Passos e o Conselho de
Secretários Municipais
de Saúde conferiram
Menções Honrosas ao
prefeito e à diretora do
Departamento de
Saúde, pelos relevantes
trabalhos à saúde, e ao
Município, pelo 1º lugar
em MG e 4º, no Brasil,
na 9ª edição do Prêmio
Brasil Sorridente,
categoria até 50 mil

CRO
ITINERANTE
O objetivo foi
conscientizar a
população da
importância do
autoexame no
diagnóstico precoce do
câncer de boca e
valorizar os
proﬁssionais de
odontologia. O
presidente do CRO-MG,
Luciano Elói, esteve
presente.

PRÓTESE
DENTÁRIA

A partir deste ano,
a Prefeitura, por
meio do Ministério
da Saúde,
beneﬁciará
a população de
Capitólio, com o
fornecimento
de dentaduras para
pessoas de baixa
renda. Informações
no Departamento
de Saúde.
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Transporte da Saúde: frota de 11 veículos,
rodando, em média, 30 mil km por mês

Investimento de

R$ 398.251,50
em novos veículos

Investimento na renovação da frota de veículos da saúde. 1 Van, 6 Motos, 2 Doblôs, 3 Unos, 1 Pálio e 1 Ambulância. Mais qualidade para os
pacientes e menos gastos com manutenção dos veículos da saúde. Transporte de pacientes de oncologia, hemodiálise e consulta de diversas
especialidades e exames em diversas cidades de referência do município: Passos, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Alfenas, entre outras.

R$ 500 mil
em medicamentos
comprados e fornecidos
gratuitamente para
a população

3.900

Reforma

doses de vacinas

Postos de Saúde

para crianças, jovens
e adultos

3.500 sessões
de ﬁsioterapia

Novo espaço, com 3 ﬁsioterapeutas e 1 nos domicílios.

A Prefeitura investiu na conclusão
da reforma dos Postos de Saúde
da Serra (foto) e do Turvo. O da
comunidade de Macaúbas está em
andamento, com investimento de
R$ 112.122,12.

6000
chamados para o Ligue Saúde durante os dois
últimos anos. O Ligue Saúde é um serviço
destinado à grupos prioritários (gestantes, idosos,
deﬁcientes físicos, mães com crianças de colo e
pacientes temporariamente debilitados), para que
estes possam realizar suas consultas, exames,
dentre outros procedimentos, nas unidades de
saúde.

R$ 132.116,56 mil

860

mamograﬁas

realizadas no caminhão
equipado com mamógrafo
e 293 feitas através do
Consórcio da Saúde

Foram gastos com a oxigenoterapia domiciliar,
com atendimento, possibilitando que o tratamento
seja feito em casa, dando mais conforto ao
paciente.

R$ 18.554,00 mil
foram investidos na compra de um gerador de
energia e de uma geladeira especíﬁca, para
armazenamento adequado de vacinas, para a UBS
Terezinha Rattis.

2 mil
é o número estimado de
moradores da zona rural
que são atendidos pela
UBS José Pereira de
Melo, com sede na
cidade e com 5
unidades de apoio. A
UBS está em reforma,
visando melhor
atendimento aos
usuários.

Dependentes
Pagamento de
internação para o
tratamento de
dependentes químicos,
em parceria com a
Secretaria de Saúde Projeto Aliança pela
Vida.

Saúde
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Núcleo de Apoio à
Saúde da Família (Nasf)
460

160

gestantes
(60 grupos)
Orientações
do pré-natal
ao pós-parto.

Grupo de Gestantes

150

55

pessoas
(15 grupos)
Suporte para
tratamento do
vício.

40

pessoas
(4 vezes por
semana)
Atividade
física e lazer.

Grupo de ginástica

pessoas
(2 vezes por
semana)
Atividade
física e lazer.

Grupo hidroginástica

25

500

pessoas
(38 grupos)
Atividade física e relacionamento.

Grupo diabéticos

Amiguinhos do Peso

pessoas
(70 grupos)
Orientação e
prevenção do
diabetes.

Grupo diabéticos

Grupo Tabagismo

crianças
(10 grupos)
Orientação
sobre o hábito
alimentar.

700

pessoas
(72 grupos)
Orientação e
prevenção da
hipertensão

Amigos hipertensos

60

260

famílias
(7 grupos)
Resgatando
os valores
familiares.

Experiência da Mesa

Mutirão de Limpeza
Na comunidade do Turvo,
realização de mutirão de
limpeza e campanha, visando o controle do caramujogigante-africano, prevenindo doenças.

pessoas
(9 grupos)
Orientação
sobre o hábito
alimentar.

Amigos do Peso

Ações de
prevenção

Academia da Saúde

Saúde na Escola
Atendimento de várias
pessoas, com atividades
práticas corporais, físicas,
artes, entre outras, que
complementam as ações
dos PSF e do NASF.

Incentivo aos alunos às
boas práticas de saúde,
para melhoria do
desenvolvimento integral
das crianças, adolescentes
e adultos.

Câncer de Mama

Vigilância Epidemiológica
Mobilização e campanha
Outubro Rosa, com atendimento de 350 pessoas,
numa grande ação de prevenção do câncer de
mama, na Praça da Matriz.

Realização de várias ações
de prevenção (DST/AIDS),
tuberculose, hanseníase,
hepatite. Também combate
à denque e chikungunya
(foto)
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Santa Casa

Uma nova fase na
Santa Casa de Capitólio
Durante os dois
últimos anos, a
Santa Casa de
Capitólio passou
por uma ampla
transformação.
Mais conforto e
eﬁciência no
atendimento
aos capitolinos e
turistas. Sabemos que não
basta só avançar
na estrutura
física. Por isso,
queremos
transformar a
Santa Casa num
espaço de
acolhimento às
pessoas. Um
local confortável, com
higiene, alegria,
segurança e
vida.

Investimento de
R$ 93.822,56 na reforma

Enfermarias equipadas
com novas camas, televisão em todos os quartos,
todos os móveis pintados,
oferecendo mais conforto
aos pacientes.

Aquisição de uma geladeira
padronizada para estoque de
sangue, tendo mais segurança nos
atos cirúrgicos eletivos. R$ 100 mil
na compra de duas novas máquinas para o laboratório.

Pagamento
de R$ 430
mil

A sala de endoscopia e colonoscopia, que estava interditada,
foi reformada, retomando
a realização dos exames.

Esse era o valor da dívida da Santa Casa paga
em 2013 pela Prefeitura (referente a dois
meses de salários atrasados, impostos e
diversos fornecedores).

Na reforma, além da
pintura de todo o prédio,
foi colocado piso de graninilite, portas de blindex
e mais largas nas enfermarias e corredores.

Contratação de um médico radiologista para serviço de ultrassonograﬁa, realizando ultrassom de qualidade, com baixo custo, além de
oferecer 50 exames gratuitos
por mês para a população.

Em 2014, a Santa Casa conseguiu,
por meio de emenda parlamentar,
de recursos para construção do laboratório, na antiga ﬁsioterapia e
R$ 100 mil para compra de
equipamentos.

Está em elaboração projeto de
doação voluntária na conta de luz.
Contamos com o apoio de todos.
A prioridade é a aquisição de um
novo aparelho para anestesia
geral, para cirurgias de otorrino.

Implantação de serviço de atendimento, com 13 especialidades
médicas, consultas e procedimentos a um valor acessível e
com proﬁssionais qualiﬁcados.

Educação
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Em busca de melhorar o atendimento
educacional às crianças capitolinas, a Prefeitura, em parceria
com o Governo Federal, entregou à comunidade o Centro
Municipal de Educação Infantil - CMEI
Irmã Irene. O prédio é
dotado de ambiente
adequado para a
aprendizagem das
crianças: salas de aula, de informática, biblioteca e espaços
para atividades pedagógicas, recreativas e
esportivas.

CMEI Irmã Irene
Capacidade para atendimento de 120 crianças
Investimento de

Atendimento de mais

R$ 197.189,66

60 crianças

A Prefeitura construiu uma nova
unidade escolar, ao lado do CMEI,
com três grandes salas de aula.
Ampliação para o atendimento de 60
crianças, entre 4 e 5 anos.

3 escolas reformadas
Na Espalhinhas, reforma de todo o
alambrado da quadra. A próxima
etapa será o forro do refeitório e a
pintura do prédio. No Socorro,
reforma do telhado, do forro e pintura. No Turvo, reforma da escola e
da quadra (foto).

R$ 118 mil
em móveis

372 conjuntos (mesa e
cadeira) para alunos e
21 conjuntos para
professores. Aquisição
em parceria com o
Governo Federal. Todas
as Escolas Municipais
receberam novos
móveis.

12 novos

veículos para educação

Mais qualidade no transporte dos
nossos alunos, com 4 micro-ônibus
(foto), 4 ônibus rodoviário, 2
kombis e 2 vans.

investimento de R$ 1.342.030,00

Retrospectiva Administração
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QUADRA COBERTA - Contrapartida da Prefeitura
na cobertura, piso e alambrado da Escola Estadual
Modesto Antônio de Oliveira. Uma conquista da
Obmep. Verba liberada em 2007, construção efetivada em 2014.
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INTERNET NO CAMPO - O Município de Capitólio,
em parceria com o Governo Federal, implantou
internet nas escolas das comunidades do Turvo,
Espalhinhas, Macaúbas e Socorro. As antenas já
foram instaladas e o sinal já está disponível.

Educação

TEMPO INTEGRAL - A Escola Municipal Elias Teodoro iniciou o Projeto Mais Educação, com jornada
de 7 horas (tempo integral). Os alunos têm aulas
de cultura, artes, educação patrimonial, promoção
da saúde, comunicação, uso das mídias, etc.

AULA DE XADREZ - Numa iniciativa
pioneira na região, Capitólio adotou
aulas de xadrez em toda a rede escolar.
DISTRIBUIÇÃO DE PRESENTES - Nas
datas comemorativas como Páscoa
(ovos de páscoa) e Natal (brinquedos).

INCENTIVO À LEITURA - O Projeto Cantinho da
Leitura, implantado nas escolas do campo,
incentiva o hábito da leitura pelos alunos. Em
cada escola, o espaço homenageia autores da
nossa literatura.

TELECENTRO - A Prefeitura melhorou o funcionamento do Telecentro Municipal, anexo à Rodoviária. No local, o cidadão tem acesso ao computador e à internet, para estudos e pesquisas. E está
junto ao novo e amplo espaço para biblioteca.

BOA MÉDIA - A rede municipal de
ensino de Capitólio superou a média,
na avaliação do PROALFA, ﬁcando com
573,2, contra os 568,2 do Estado.
Foram avaliados os níveis de
alfabetização alcançados pelos alunos.
CAPACITAÇÃO - Durante esses dois anos,
o Departamento de Educação promoveu diversos eventos de capacitação.

25

NOSSA CIDADE LÊ - Comemoração do Dia do Livro
na praça. O objetivo foi incentivar o hábito da
leitura e homenagear o escritor Monteiro Lobato.

UNIFORMES - Os alunos das escolas do campo
receberam uniformes. A Prefeitura fez a doação de
todo o vestuário.

pessoas estão fazendo o Curso
Agente Comunitário de Saúde,
pelo Pronatec, através de parceria com o
Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG.
Encerramento em maio de 2015. Em breve,
serão oferecidos novos cursos.

AJUDA AOS UNIVERSITÁRIOS
investimento de R$ 212 mil
na compra de 2 ônibus rodoviários, para o transporte dos
E mais repasse de R$ 272 mil, nesses
estudantes universitários o que possibilitou uma diminuição dois anos, para a Associação dos
de quase 50% no gasto com transporte pelos alunos.
Estudantes

Obras Rurais
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150 km
de estradas
reformadas

Formação de 2 equipes de estrada rural.
Uma para a Serra e Grotão e a outra para
demais comunidades.
Realização de serviços com qualidade,
alargando, drenando água da chuva
e colocando e compactando
cascalho.
Turvo

Boqueirão

Serra

Serra

Ambrósio

Fecho da Serra

Grotão

Migueis

Ferreirão

Tamborete

Vista Alegre / Zagaia

Dique/Ilha/Funil

Macaúbas

Roladouro

Morro do Chapéu

Cachoeira
ligação Vista Alegre e Serra

Barreiro

Vista Alegre

Retrospectiva Administração
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Obras Rurais

15 PONTES

construídas e reformadas

Socorro

Serra

Fecho da Serra
maior
que
em boas
(foto).

Serra

Serra

Rodrigues
próximo à Espalhinhas

Vista Alegre

Grotão

Turvo

Funil I

Morro do Chapéu

Macaúbas

Funil II

Boqueirão

Pari-Velho

Obras Rurais
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atendimento de

Construção de moderno Centro de Convivência
da Criança e do Adolescente, na Vila Santa
Clara, Turvo. Obra em fase ﬁnal.

Perfuração de
poço artesiano
na Ponta do Sol
(foto) e em
Macaúbas. Em
2015, colocação
de nova rede
d’água, em
Macaúbas.

Melhorias nas
ruas de terra,
em Macaúbas

50

crianças e
adolescentes

Parceria para a construção de várias
casas nas comunidade rurais, por
meio do Programa Minha Casa, Minha
Vida Rural

Calçamento
de ruas em
Macaúbas

Aterro e
manilhas
na Vista Alegre

Investimento
R$ 179.708,76

Obras de
abertura de
terreiro
de café
para
produtores
rurais

Alambrado e
construção de arquibancada
na quadra do Turvo

Retrospectiva Administração
2 anos 2013-2016
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Obras Urbanas

Investimento em Escarpas do Lago
Fim das ruas de terra

Rua Das Canoas

Após muitos anos de uma
triste realidade em Escarpas
do Lago, cartão postal de
Capitólio, fonte de sustento
para muitas famílias e de
arrecadação para o município,
a Prefeitura colocou um ponto
ﬁnal nessa situação. Foram
pavimentadas oito ruas: Das
Balsas, Iates, Fragatas,
Escunas, Piratas, Canoas,
Saveiro e Gales, totalizando
cerca de 4,5km de asfalto e
350m de rede pluvial.
É a realização do
compromisso assumido de
recuperarmos Escarpas do
Lago, em sua infraestrutura.

Rua Das Escunas

Rua Das Fragatas

Rua Dos Arpões

Travessa das Gales

Rua Dos Iates

Rua Dos Piratas

Rua Dos Saveiros

Rua Das Balsas
Canoas

Obras na cidade

Asfaltamento da
Rua César Maia, da Praça até a Copasa

Asfaltamento da Rua José Saores Leite de Melo,
no Bairro Nossa Senhora de Fátima

SEGURANÇA - A Prefeitura fez muro de arrimo,
corrigiu a inclinação e asfaltou a rua César Maia,
na subida, próximo à Copasa.

TAPA BURACOS - Ao longo desses dois anos, várias
operações tapa buracos foram realizadas em
Capitólio e no Balneário Escarpas do Lago.

Asfaltamento da Rua José Sabino Tiago, no
Bairro Nossa Senhora Aparecida

RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA - Por meio de solicitação da Prefeitura, o DER-MG asfaltou a Rua Dr.
Avelino de Queiroz, a partir do trevo (2,7km).

Obras Urbanas
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Projeto Capitólio de Cara Nova
O Projeto Capitólio de Cara Nova já saiu do papel. A Prefeitura entregou à população a pavimentação asfáltica das Ruas Cel. Lourenço
Belo e Antônio Cândido de Oliveira, com a construção de meio-ﬁo e de ilhas, que serão arborizadas. Outra obra de grande impacto, foi
a reforma da Praça da Matriz, que se tornou um espaço multiuso para eventos, atividades recreativas e lazer. A Praça ganhou novos
bancos, lixeiras, jardinagem e dois quiosques de alimentação. Uma obra que ﬁcará para a história está em curso: melhorias do Aterro. A
Prefeitura está fazendo o alargamento do aterro e, posteriormente, será asfaltado até à rodovia MG-050. Assim, Capitólio terá uma
segunda via de acesso à cidade, em boas condições, com ciclovia lateral, em continuidade com a orla.

Rua Coronel Lourenço Belo

Rua Antônio Cândido de Oliveira

Alargamento do Aterro

Nova Praça da Matriz
Reforma geral da parte inferior da Praça da Matriz, possibilitando o
acesso facilitado e um amplo e bonito local, para o uso como espaço
de lazer e de eventos culturais.

Natal de Todos Nós!
Realização, pelo 2º ano, do Projeto Natal de Todos Nós, aproveitamento
de 26 mil mil garrafas pet que iriam para o lixo e foram transformadas
num atrativo turístico de grande beleza.

ORLA - Por duas vezes, a Prefeitura fez a limpeza e
revitalização da orla da lagoa. Uma obra importante pelo aspecto paisagístico, que evita a proliferação de mosquitos e animais peçonhentos.

QUIOSQUES - O projeto da nova Praça da Matriz
contemplou a construção de dois quiosques de
alimentação. Por meio de licitação, a Prefeitura
alugou os dois locais.

TRÂNSITO - Melhoria da sinalização e da
organização do trânsito, na área central. Construção de faixa de pedestre elevada, ao nível do
meio-ﬁo

Retrospectiva Administração
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Prefeitura recupera quadra no Bairro Nossa
Senhora de Fátima, que estava abandonada

Reforma e construção de rampa de
acesso ao Cemitério Municipal

Nova iluminação e cobertura da quadra de
esportes e eventos do Bairro Bela Vista

Mutirão de limpeza em Escarpas do Lago,
em parceria com empresários e Clube
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Obras Urbanas

Limpeza dos Córregos do Virgílio e do
Ambrósio (foto)

Limpeza da orla da Praia, no Bairro Ponta
do Sol

Recuperação de várias ruas de pedra,
em toda a cidade

Alargamento de calçadas em frente à quadra do Bairro Nossa Senhora Aparecida

Rua Erotides Domingos
Machado e César Maia

Obras de
Saneamento
Bairro Nossa Senhora
de Fátima (Poliesportivo)

Agricultura e Meio Ambiente

QUALIDADE - Criação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), com a certiﬁcação de 7 empresas.

ü

ESTRADAS - Criação do Conselho de Estradas, que conta
com a participação da população, no acompanhamento do serviço.

ü

ACAMP - Crianção da Associação de Catadores de Material Reciclável de Capitólio. Trabalho social e geração
de renda.

ü

ü

ü

ü

VISITAS - 100 visitas técnicas para acompanhamento de construção/reforma e ﬁscalização e
adequação às normas do SIM.

ü

POLPA DO PEIXE - Elaboração de projeto em parceria
com a Emater, possibilitando a compra de uma despolpadeira de peixe e uma fábrica de gelo, destinado à Associação de Piscicultores de Capitólio. Essa despolpadeira possibilitará produzir a polpa do peixe, para a fabricação do bolinho de peixe.

ü

CURSOS - Realizou-se o 2º seminário de piscicultura e
associativismo, com palestras, e debates na busca de
soluções para o setor da piscicultura em Capitólio.

CONSÓRCIO - Criação do Cicanastra, consórcio de 33
municípios para atuar na solução dos problemas de destinação dos resíduos sólidos (lixo), iluminação pública e
outros, com a coordenação do Departamento de Agricultura e a presidência do prefeito de Capitólio.

ü

PESCADORES - Abertura de espaço para representação
da Colônia de Pesca, com funcionário no atendimento
ao pescador, evitando o deslocamento até Formiga.

CONSELHOS - Apoio aos Conselhos Comunitários da
Mata dos Santos, Grotão, Macaúbas, Espalhinhas, com
destinação de subvenção ﬁnanceira para seus projetos.

ü

SINDICATO RURAL - Apoio ao Sindicato dos Produtores
Rurais de Capitólio, com destinação de R$ 100 mil para
ajuda na construção do Parque de Exposições.

PISCICULTORES - Intermediação para que os pequenos
produtores e piscicultores de Capitólio possam fornecer
seus produtos para a merenda escolar da cidade de
Betim e de Pimenta, bem como para os restaurantes populares de Betim.

FEIRA - Apoio aos feirantes, com a cobertura da feira e
com a elaboração de projeto, que visa padronizar as
barracas e uniformizar os trabalhadores, além da
ampliação para novos feirantes.

ü

FESTIVAL - Em 2013, foi realizada a primeira semana do
peixe, com a venda direta do produto ao consumidor e
o primeiro festival de pratos à base de peixe, que obteve
grande sucesso.

APOIO AO PRODUTOR RURAL - A Prefeitura contratou
uma agrônoma para auxiliar os proprietários rurais a
fazer sem custo o cadastro ambiental rural (CAR).

ü

LEGALIZAÇÃO - Abertura de novos mercados para a comercialização dos produtos da agricultura familiar, atra-

da sub-bacia do Ambrósio, que possui o manancial
d'água que abastece a cidade.

vés de chamada pública, processo desburocratizado,
conduzido pela Prefeitura.
ü

PEIXE - Introdução do peixe na merenda escolar, melhorando o valor nutritivo da dieta escolar, oferecendo ﬁlé
de tilápia e bolinho de peixe.

ENCONTRO MULHER RURAL - Apoio e patrocínio
na realização do encontro que reúne mulheres de
todas as comunidades rurais.

ü

ü

PRESERVAÇÃO - Elaboração de projeto de recuperação

Social
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R$ 1.400,000,00
investidos na compra de
terreno de 20 mil metros
quadrados, para a construção
de 76 casas populares e toda a
infraestrutura do local (asfalto,
luz, água, drenagem de chuva e
esgoto). O terreno ﬁca próximo
ao CMEI Irmã Irene.

Ajuda a entidades

R$ 4.246.000,00
em ajuda a diversas entidades civis,
nesses dois anos, como APAE, LAR SÃO
VICENTE DE PAULO, GRUPO DE ESCOTEIRO,
GRUPO FELIZ IDADE, LAR SÃO FRANCISCO
(ABRIGO DE PIUMHI), SANTA CASA,
entre outras.

150
metros

de construção de muro de arrimo, para as famílias,
que tinham suas residências em risco, no Bairro Nossa Senhora Aparecida (Cohab). A Prefeitura doou o
material para a construção e todo o serviço de máquina. Investimento de R$ 27.262,16.

R$ 47.627,27
.
em benefícios eventuais:
Passagem transporte urbano
intermunicipal, cestas básicas,
auxílio funeral e
auxílio natalidade.

Parceria nos
Programas Sociais
do Governo Federal
A Prefeitura, por meio da equipe social, faz
o cadastramento, a triagem e o acompanhamento de centenas de pessoas que recebem benefícios do Governo Federal.

Bolsa Família

Reforma de casas
Famílias recebem material básico da Prefeitura,
para execução de pequenas reformas, devido as
condições de risco que apresentam suas moradias.
Eram famílias em situação de vulnerabilidade
social.

R$ 78.585,53
.
valor gasto, em dois anos,
com o Programa Nutrir,
beneﬁciando 85 famílias,
com a distribuição total
de 61.200 litros de leite.

698

.
pessoas beneﬁciadas com o
transporte gratuito, mantido pela
Prefeitura, para Escarpas do Lago
e também para as comunidades
rurais de Macaúbas, Serra e Araúnas.
.

R$ 600 mil/ano
é o valor dividido entre 324 famílias
capitolinas, que recebem o repasse
atualmente.

Benefício de Prestação
Continuada

R$ 1,6 milhão/ano
é o valor do repasse a idosos e pessoas
com deﬁciência física. São 110 idosos
e 85 pessoas com deﬁciência, recebendo,
cada um, um salário por mês.

Pronatec capacita 183 pessoas

Nesses dois anos, já
foram realizados vários
cursos pelo Programa
Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e
Emprego (Pronatec):
Manicure e Pedicure,
Cuidador de Idosos,
Inglês Básico, Libras,
Auxiliar Administrativo
(2 turmas - foto),
Maquiador, Inglês
Aplicado a Serviços
Turísticos. Todos
coordenados pela
Prefeitura, em parceria
com o Governo Federal
e com o Senac.

Retrospectiva Administração
2 anos 2013-2016

Social

17

Atendimento de

Projeto Flor de Liz
Ballet
70 crianças

crianças, jovens
e adultos nas
oﬁcinas sociais

Acorde para o futuro
aulas de violão
30 alunos

179

MUTIRÃO - Recolhimento de entulhos, móveis e
objetos sem uso, em Capitólio e Macaúbas, feitos
periodicamente.

PASSEIOS - Promoção de passeio com integrantes
do grupo da 3ª Idade ao Thermas dos Laranjais,
SP e em outros locais.

Projeto Berimbau-Capoeira
60 alunos: crianças,
jovens e adultos

Oﬁcinas de artesanato
80 alunos:
crianças e adultos

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Grupo Chá com Prosa: Encontro mensal realizado
com grupo de idosos. 65 pessoas.

INSTRUMENTOS - Aquisição de equipamentos musicais, para projeto de iniciação musical.

BRINQUEDOS - Distribuição de brinquedos para
crianças carentes.

Melhoria no atendimento

PREVENÇÃO - Ações do COMAD, com palestras nas
escolas. Prevenção contra as drogas.

CONFRATERNIZAÇÃO - Arraiá do CRAS. Integração
entre os partipantes dos projetos e comunidade.

Com o objetivo de melhorar o atendimento ao cidadão, o Departamento de Assistência Social, que cuida
das diretrizes e metas da política de ação social, atende
na Rua Cirilo Gonçalves Machado, 221. O CRAS, responsável pelos programas e projetos de ações e serviços
básicos continuados, atende na Rua Dr. Avelino de
Queiroz, 109.

Turismo/Cultura
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Festival Gastronômico e Cultural
Um novo atrativo turístico. Este foi o primeiro Festival Gastronômico e Cultural Sabores do Peixe, que movimentou a
gastronomia do Município. Ao todo foram 10 estabelecimentos que participaram do festival, com pratos à base do peixe. O
evento também promoveu a cultura, ao realizar apresentações culturais na Praça da Matriz, com artistas locais e convidados. O
festival divulgou a culinária à base do peixe, com os pratos e com os cursos realizados durante o evento.

ARTESANATO
Apoio na realização da Feira Balaio Mineiro, uma
das maiores de Minas Gerais, no Balneário Escarpas
do Lago, com venda de produtos de 16 cidades da
região.

CIRCUITO DA TILÁPIA
A Prefeitura sediou etapa do 1º Circuito da Tilápia da
região de Furnas, com o objetivo de incentivar o consumo e de qualiﬁcar aqueles que trabalham com o
peixe.

CAPITÓLIO, 66 ANOS
A comemoração do aniversário de Capitólio atraiu
centenas de capitolinos e visitantes na Praça da Matriz. O evento animou os presentes, num clima de
confraternização.

MANTENDO AS TRADIÇÕES
Numa parceria entre as escolas municipais e estaduais, a Prefeitura promoveu o evento Arraiá dos
Franciscos, que visa resgatar as danças e atividades
típicas do folclore capitolino.

CARNAPITÓLIO
Realização do Carnapitólio e resgate dos blocos que
ﬁzeram história na cidade. Vai ô Racha, Inda Morro
Disso, Sujos e Jacú, além da tradicional Banda Vira
Lata, com suas marchinhas.

CURSO GASTRONÔMICO
Realização de workshop gastronômico, em parceria
com Senac, que ministrou oﬁcinas de culinária à
base de peixe.

ü

HOMENAGEM AO TRABALHADOR
Numa iniciativa inédita em Capitólio, a
Prefeitura promoveu evento para
homenagear todos os trabalhadores do
Município, com evento que reuniu a
comunidade capitolina, no dia 1º de maio.

ü

CAPACITAÇÃO TURÍSTICA
Várias palestras e cursos foram realizadas
durante esses dois anos, com o objetivo de
motivar e despertar nos proﬁssionais do
turismo a importância de sempre melhorar
o atendimento e serviços.

ü
ü

7 DE SETEMBRO
A Independência do Brasil é comemorada
todos os anos, com desﬁles e atividades.
Esse evento é mais um resgate da cultura
capitolina, além de preservar o espírito
cívico.
ICMS
As ações desenvolvidas no setor turístico e
cultural de Capitólio têm trazido bons
recursos para o Município, através do ICMS
Turístico e do ICMS Cultural.

ü

DIA DA MULHER
Na homenagem às mulheres, pelo Dia
Internacional da Mulher, a Prefeitura
promoveu evento cultural na Praça da
Matriz, com a apresentação de artistas
locais.

ü

GESTÃO DO TURISMO
Além do Circuito Turístico Nascentes das
Gerais, a Prefeitura está presente em
diversas outras entidades e conselhos,
visando melhor planejamento e condução
das atividades turísticas do Município.
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Esporte

Participação em vários
campeonatos regionais
ü
ü
ü
ü

950

crianças e jovens atendidos com a
Escolinha de natação, vôlei, futebol
e futsal, em dois anos.

Futsal Masculino

Vôlei Feminino

Copa Internacional de Paracatu - Futebol;
Jogos Escolares Microregional e Regional;
Jogos de Minas 3º Lugar Regional Vôlei Feminino;
Participação Joju, Jojuninho - Classiﬁcação do Futsal
Masculino para o Pré jogos Jojuninho depois de 7
anos;

ü 2º Lugar Vôlei Masculino Mirim SR- 2 Federação
Mineira de Voleibol;
ü Incentivo ao atletismo;
ü Copa de Futebol de Pains;
ü Primeira participação na Copa TV Alterosa.

Futsal Feminino

Vôlei Masculino

ATIVIDADES COM SERVIDORES - Servidores da
Prefeitura, durante ginástica laboral. Atendimento
de cerca de 300 servidores.

E mais

ü Gincana de São Sebastião – organização, partici-

pação de 400 pessoas.
ü Dia Mundial da Atividade Física, participação de

350 pessoas.
ü Jogos Escolares Municipais, participação de 80

pessoas.
ü Campeonato Interﬁrmas e Municipal de Futsal,

Natação

Futebol de Campo

participação de 190 pessoas.
ü Campeonato Regional de Categoria de Base,
participação de 600 pessoas.
ü Agita Galera, participação de 1000 pessoas.
ü Semana da Criança, participação de 550 pessoas.
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Os desaﬁos para fazermos de Capitólio “um lugar melhor para se viver”, são muitos. Demos alguns passos,
mas muitos outros são necessários. São inúmeros os projetos que cada um de nós sonha para ver acontecer
em nossa cidade. Apesar da grandeza de tantos sonhos sabemos que com planejamento adequado,
determinação nos objetivos e respeito ao que é de todos e a cada cidadão, iremos aos poucos realizar nossos
sonhos. Alguns projetos e ações:

Início das obras do Projeto de
1
revitalização da Orla.

2

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Construção da Casa da Cultura,
na Praia Artiﬁcial.

Casa da Cultura será
construída no local
onde era o antigo
Bar e Restaurante da Praia

3
4
5

Sorteio das 76 casas populares
iniciais e implantação de toda a
infraestrutura (rua, luz, água e
esgoto).
Pavimentação de diversas ruas em
Capitólio e Escarpas do Lago.
Obras de drenagem pluvial.

Realizar o Projeto ‘’Uma praça por
bairro’’.
Paisagismo e sinalização de trânsito
e indicadora das ruas e atrativos
turísticos.
Finalizar duplicação do aterro para
dar continuidade ao Projeto da Orla.
Ampliar vagas para creche: mais salas
junto ao CMEI existente, construção
do novo CMEI.
Expandir a oferta de vagas para escola
de tempo integral.
Reformar a escola e a creche de
Macaúbas.

Ampliar e renovar a frota da saúde.
Aumentar a oferta dos atendimentos
de especialidades e exames.
Reformar o prédio da Prefeitura.
Finalizar o projeto da avenida de ligação ao lado do Córrego do Virgílio.

Para tanto e muito mais, mãos a obra. Um feliz 2015 para todos!
Expediente
Jornal da
Prefeitura de Capitólio
Retrospectiva 2013-2014
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