
                                                                                  PAPAGAIOS - MG.

TEMA SUBTEMA PROPOSTA RECEBIDA NOME DO PROJETO DESCRIÇÃO

Agricultura, 
Pecuária e 

Abastecimento

Construir 
Abatedouro 
Municipal

Construção de 
Abatedouro Municipal

Construção de 
Abatedouro Municipal

Construir Abatedouro Municipal de rebanhos de 
maneira a promover  desenvolvimento regional e a 
segurança alimentar Prefeitura

Agricultura, 
Pecuária e 

Abastecimento

Ampliar o acesso à 
internet e investir 
em tecnologias 
digitais para a 
população e 

segurança rural

Modernização do Campo - 
Rede de Comunicação 

Móvel para áreas rurais

Modernização do 
Campo - Rede de 

Comunicação Móvel 
para áreas rurais

Expansão da cobertura de internet móvel com 
tecnologia 4G na zona rural, em regiões com 
potencial produtivo. Além disso, envolve 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 
relacionamanento para serviços de assistência 
técnica e gerencial 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.

Atingidos

Agricultura, 
Pecuária e 

Abastecimento

Construir bacias de 
captação de água da 
chuva (barraginhas) 

e realizar 
terraceamento

Revitalização de Sub-
bacias hidrográficas 
tributárias do Rio 

Paraopeba

Revitalização de Sub-
bacias hidrográficas 
tributárias do Rio 

Paraopeba

Implementação de boas práticas de conservação 
dos recursos naturais para promover a 
Revitalização das Sub-bacias Hidrográficas 
tributárias do Rio Paraopeba, por meio da 
construção e implementação de bacias de captação 
de água de chuva (barraginhas) e terraços em 
nível (terraceamento0 em propriedades rurais.

Atingidos



Comercialização, 
Emprego e 

Renda
Construir Distrito 

Industrial
Construção de Distrito 

Industrial
Construção de Distrito 

Industrial

Construir Distrito Industrial para promover 
melhores condições de trabalho, geração de 
empregos, serviços, produtos, renda para o 
desenvolvimento socioeconômico e diminuição da 
poluição sonora e visual da cidade

Prefeitura

Comercialização, 
Emprego e 

Renda
Construir Mercado 

Municipal

Construção de Mercado 
Municipal para Produtores 

Rurais
Mercado Municipal 

para Produtores Rurais

Construir Mercado Municipal para Produtores 
Rurais para que os agricultores de Papagaios 
comercializem sua produção, gerando renda aos 
produtores rurais e incentivando a agricultura no 
município. Prefeitura

Educação

Reformar e melhorar 
infraestrutura das 

escolas

(Aglutinação) Reforma da 
CMEI; Reforma da Escola 

Municpal Domitila 
Valadares Figueiredo; 

Reforma da Escola 
Municipal José Duarte 
Marinho; Reforma da 
Escola Municipal Nadir 

José de Barcelos; 
Reforma da Escola 

Municipal Olegário Pereira
Ampliação e reforma 
de escolas municipais

Ampliar e reforma o Centro Municpal de Educação 
Infantil e as Escolas Municipais Domitila Valadares 
Figueiredo, José Duarte Marinho, Nadir José de 
Barcelos, Olegário Pereira. Melhorias em relação ao 
conforto, estética, segurança e qualidade do 
ensino.

Prefeitura

Educação

Reformar e melhorar 
infraestrutura das 

escolas
Construção do Centro de 

Educação Centro de Educação

Construir Centro de Educação para servir de apoio 
às escolas do município e para realização de 
capacitação da população

Prefeitura

Educação

Reformar e melhorar 
infraestrutura das 

escolas

Construção de Nova 
Creche no Bairro Nossa 

Senhora Aparecida
Creche no Bairro Nossa 

Senhora Aparecida

Construir nova Creche no Bairro Nossa Senhora 
Aparecida para atender 376 crianças em dois 
turnos (manhã e tarde)

Prefeitura

Habitação, 
Saneamento e 

Resíduos Sólidos

Implantar sistemas 
de esgotamento 

sanitário nas 
comunidades rurais

Soluções viáveis para o 
esgotamento sanitário

Construção de 
banheiros para famílias 

em situação de 
vulnerabilidade

Construir unidades sanitárias completas para casas 
de famílias carentes, que ainda não possuam essa 
estrutura ou que possuam em péssimas condições 
de uso.

Prefeitura



Habitação, 
Saneamento e 

Resíduos Sólidos
Constuir casas 

populares
Constução de casas 

populares Casas Populares

Construir 200 casas populares para atender 
famílias em situação de pobreza e extrema 
pobreza no município. O projeto também prevê 
reforma de casas em situação precárias de famílias 
carentes

Prefeitura

Habitação, 
Saneamento e 

Resíduos Sólidos

Criar poços 
artesianos e filtros 
para levar água 

potável para 
residências

Viabilização de Água 
Potável às Residências 

Atingidas

Construção de poços 
artesianos e instalação 

de filtros

Construção de poços artesianos e instalação de 
filtros para garantir acesso a água de qualidade 
por todos os residentes e trabalhadores da área 
atingida.

Atingidos

Habitação, 
Saneamento e 

Resíduos Sólidos

Implantar sistemas 
de esgotamento 

sanitário nas 
comunidades rurais

Soluções viáveis para o 
esgotamento sanitário

Soluções viáveis para 
o esgotamento 

sanitário

Construção participativa de sistemas viáveis de 
esgotamento sanitário nos imóveis atingidos da 
zona rural do município, buscando a promoção e o 
apoio à saúde, e a consequente melhoria da 
qualidade do ambiente e da vida das pessoas 
atingidas. Atingidos

Infraestrutura e 
Gestão Pública

Realizar obras de 
grande porte: 

Pavimentação dos 
trechos entre 
Papagaios a 

Paraopeba (Via 
Taquara) e entre 

Papagaios - Pompéu

Asfaltamento da Via de 
Papagaios a Paraopeba 

(Via Taquara)

Asfaltamento da Via de 
Papagaios a Paraopeba 

(Via Taquara)

Pavimentar aproximadamente 46 Km da estrada 
de Papagaios à Paraopeba via Taquara para 
melhorar a mobilidade e segurança da população.

Prefeitura/Atingidos

Infraestrutura e 
Gestão Pública

Melhorar estradas, 
pontes e acessos 

rodoviários
Contrução Anel 

Rodoviário
Contrução Anel 

Rodoviário

Construir Anel Rodoviário de forma a melhorar o 
fluxo de veículos e a segurança nas estradas, além 
de gerar maior agilidade do transporte de carga.

Prefeitura

Infraestrutura e 
Gestão Pública

Construir Estação 
Rodoviária, ampliar 
linhas de ônibus, 

melhorar sinalização 
de trânsito e 

construir Avenida 
Sanitária

Construção da Avenida 
Sanitária Avenida Sanitária

Construir Avenida Sanitária para melhoria da 
mobilidade urbana do município, além de canalizar 
curso d'água que transporta resíduos de esgoto 
dentro do município.

Prefeitura



Infraestrutura e 
Gestão Pública

Construir Estação 
Rodoviária, ampliar 
linhas de ônibus, 

melhorar sinalização 
de trânsito e 

construir Avenida 
Sanitária Construção da Rodoviária Estação Rodoviária

Construir Estação Rodoviária para atender com 
qualidade a população que utiliza ônibus 
intermunicipais

Prefeitura

Infraestrutura e 
Gestão Pública

Melhorar gestão e 
planejamento 

urbano e territorial

Apoio ao Planejamento 
Urbano - Revisão de 

Planos Diretores 
Municipais

Apoio ao Planejamento 
Urbano - Revisão de 

Planos Diretores 
Municipais

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

Prefeitura

Infraestrutura e 
Gestão Pública

Melhorar instalações 
de gestão municipal

Construção da Sede 
Administrativa para a 

Secretaria de Assistência 
Social

Construção da Sede 
Administrativa para a 

Secretaria de 
Assistência Social

Construir uma sede administrativa para que a 
Secretaria de Assistência Social tenha local 
adequado para reunir as atividades da Secretaria, 
atendendo melhor aos usuários e usuárias.

Prefeitura

Infraestrutura e 
Gestão Pública

Modernizar a 
iluminação pública, 
investir em fontes 

alternativas de 
energia elétrica, 

acesso à internet e 
implantar câmeras 

de segurança

Montagem de sistema de 
geração de energia 

fotovoltaica
Energia solar para os 

prédios públicos

Instalar sistema de energia solar fotovoltaica para 
os prédios públicos do município, gerando 
diminuição de gastos com energia elétrica e 
adotando uso de energia renovável.

Prefeitura/Atingidos

Infraestrutura e 
Gestão Pública

Construir Estação 
Rodoviária, ampliar 
linhas de ônibus, 

melhorar sinalização 
de trânsito e 

construir Avenida 
Sanitária

Execução de Sinalização 
Vertical e Horizontal

Melhorias na 
sinalização de vias

Melhorar a sinalização vertical e horizontal em vias 
urbanas de forma a promover maior segurança nas 
vias e melhorar o tráfego. 

Prefeitura/Atingidos



Infraestrutura e 
Gestão Pública

Melhorar estradas, 
pontes e acessos 

rodoviários

Construção de Ponte 
sobre o Rio Paraopeba no 
município de Papagaios

Construção de Ponte 
sobre o Rio Paraopeba 

no município de 
Papagaios (Ponte 

Taquara)

Construção de uma ponte no município sobre o Rio 
Paraopeba para prover uma via de ligação que 
reduza a distância e tempo de deslocamento entre 
Inhaúma e Papagaios. Trata-se da reconstrução da 
chamada Ponte da Taquara, que colapsou em 
janeiro de 2018. O trecho é de grande importância 
para os municípios ao entorno, como Maravilhas, 
Caetanópolis e Paraopeba, uma vez que é usado 
para transporte de leite, hortifrutis, ardósias e 
outros bens. Prefeitura/Atingidos

Infraestrutura e 
Gestão Pública

Melhorar instalações 
de gestão municipal

Reforma e ampliação do 
Prédio da Secretaria 
Municipal de Saúde

Reforma e ampliação 
do Prédio da Secretaria 

Municipal de Saúde

Reformar e ampliar prédio da Secretaria Municipal 
de Saúde para ofertar um ambiente agradável e 
adequado para os servidores e toda a comunidade.

Prefeitura

Infraestrutura e 
Gestão Pública

Realizar obras de 
grande porte: 

Pavimentação dos 
trechos entre 
Papagaios a 

Paraopeba (Via 
Taquara) e entre 

Papagaios - Pompéu

Realização de Obras 
Rodoviárias - Papagaios - 

Pompeu

Realização de Obras 
Rodoviárias - 

Papagaios - Pompeu

O projeto propõe o melhoramento e a 
pavimentação do trecho Papagaios-Pompéu, 
extensão de 44,78 Km, na Rodovia MG-060.

Prefeitura/Atingidos

Saúde

Construir e ampliar 
Unidades Básicas de 

Saúde

Ampliação da UBS 
Washington dos Santos 

Vieira

Ampliação da UBS 
Washington dos Santos 

Vieira

Melhorar o acesso da população na área de 
abrangência da UBS Washington dos Santos Vieira, 
aos serviços de saúde.

Prefeitura

Saúde
Construir novo 

hospital no município
Construção de Novo 
Hospital Municipal

Novo Hospital 
Municipal

Construir novo hospital municipal para garantir à 
população acesso universal e igualitário às ações e 
serviços de saúde Prefeitura/Atingidos

Saúde

Construir e ampliar 
Unidades Básicas de 

Saúde

Construção UBS na 
Comunidade de Vargem 

Grande UBS Vargem Grande

Construir UBS na comunidade de Vargem Grande 
com toda estrutura e equipamentos necessários 
para melhorar o atendimento de saúde da 
população do distrito, para diminuir a necessidade 
de deslocamento para Papagaios.

Prefeitura



Saúde

Criar Unidade Móvel 
de Saúde para 

atender às 
comunidades rurais Saúde de Porta em Porta

Unidade de Saúde 
Móvel

Comprar um veículo tipo Van adaptada, equipada e 
destinada a trabalhar como uma Unidade Volante 
de Saúde, para realização de consultas médicas, 
odontológicas, coletas de exames e 
acompanhamento psicossocial para as pessoas 
residentes em comunidades rurais de Papagaios. Prefeitura/Atingidos
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