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Divulgação do mandato parlamentar do deputado federal Domingos Sávio - Dezembro de 2018

Reeleito deputado federal
em 2018 por Minas Gerais,
Domingos Sávio presta
contas das principais
atividades no ano

NOVAS PLACAS

Adiada a data para
implantação das “Placas
do Mercosul”

COOPERATIVISMO

Lei de autoria de Domingos
Sávio comemora um ano

SANTAS CASAS

Aprovação de linha de
crédito para socorrer
Instituições em todo país

LEITE

Luta permanente contra a
importação predatória de leite
em pó do “Uruguai”

Hora de acreditar
Chegamos ao final de um

servidores, que se beneficiam

resultados como a aprovação de

ano de conquistas, e também à

dessa mesma realidade, e as pró-

linha de crédito do FGTS para

conclusão de um mandato onde

prias cooperativas, que trabalham

socorrer santas casas, e a rea-

o trabalho foi palavra de ordem.

agora com um setor do qual eram

lidade da operação exitosa do

Domingos Sávio

Nesse período, tive a oportuni-

impedidas de atuar por ausên-

SAMU Oeste, além dos inúme-

Deputado Federal
e Presidente do PSDB-MG

dade de continuar uma trajetó-

cia de dispositivo legal. Ganhou,

ros recursos viabilizados para

ria pautada pela determinação

sobretudo, a economia local, que

prefeituras e instituições filan-

e pelos resultados para o povo

é aquecida com os benefícios de

trópicas nessa área. Une-se tam-

mineiro, sem deixar de lado os

taxas menores de juros sobre os

bém a tantas outras iniciativas

valores da ética e da honestidade

servidores públicos.

na área da educação, infraestru-

que sempre nos acompanharam

Destaco

na vida pública.
Como

representante

trabalho
da

da

também

como

Comissão

de

nosso

tura, segurança pública, esporte,

Presidente

lazer, cultura, assistência social e

Viação

outras frentes de atuação.

e

nossa gente, participei ativa-

Transportes (CVT). Essa posi-

Acredito que o conjunto do

mente dos debates de relevân-

ção nos permitiu, por exem-

trabalho que desempenhamos

cia nacional em defesa do Brasil

plo, acompanhar ativamente os

neste mandato foi fundamen-

e do desenvolvimento político,

debates sobre a Resolução 729

tal para que meu nome fosse o

social e econômico. Essa pos-

do Denatran, garantindo o adia-

mais votado dentre os Deputados

tura se manteve nas discussões

mento por 180 dias da implanta-

Federais mineiros no Prêmio

no Congresso, em minha atuação

ção das placas padrão Mercossul

Congresso em Foco, um reconhe-

legislativa e também nas con-

no país.

cimento aos resultados obtidos

quistas que levamos aos municí-

Essas frentes de traba-

com ética e honradez. Garantiu

lho se uniram a lutas históricas

também que, diante da maior

Os resultados desse tra-

em nosso mandato parlamen-

renovação política na história

balho já são visíveis, como,

tar, como a permanente defesa

de nossa República, eu pudesse

por exemplo, nos efeitos da Lei

do setor ruralista e, em especial,

mais uma vez ser abençoado com

161/2018, de minha autoria, que

do setor leiteiro. Continuo atu-

a confiança das pessoas para um

permitiu que as prefeituras muni-

ando com determinação contra

novo mandato, que abraçaremos

cipais trabalhem com cooperati-

a importação de leite em pó no

com a mesma responsabilidade e

vas de crédito. Um ano após essa

Brasil, que tantos prejuízos vem

compromisso.

vitória, percebo como todos os

trazendo para uma importantís-

atores envolvidos se beneficia-

sima cadeia produtiva nacional.

pios mineiros.

ram: as prefeituras, que agora

O trabalho nesses e outros

operam sem os altos juros do

debates se une a nossa atuação

sistema bancário tradicional, os

pela saúde pública, que originou

Brasília - DF - Gabinete Câmara dos Deputados - Tel.:(61)3215-5345
Belo Horizonte - MG - Escritório Central - Tel.:(31)3296-7502
Divinópolis - MG - Escritório Centro-Oeste - Tel.:(37) 3222-2557
E-mail: contato@domingossavio.com.br
Produzido pela Assessoria de Comunicação do deputado federal Domingos Sávio
Tiragem: 50 mil exemplares

2

DEPUTADO FEDERAL DOMINGOS SÁVIO | PRESTANDO CONTAS - DEZEMBRO 2018

Desejo a todos os amigos
um Feliz Natal, com as bênçãos
de Deus, e um Ano Novo repleto
de vitórias e realizações.

Acompanhe as atividades do deputado em

www.domingossavio.com.br
/domingossaviomg
/depdomingossavio
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Placas Mercosul: prazo
para implantação adiado
CVT consegue 6 meses para implantação do novo sistema de identificação veicular

A Comissão de Viação e
Transportes (CVT) da Câmara
fechou um acordo com o presidente
do Denatran, Maurício José Alves,
prorrogando por 180 dias a instalação de placas padrão Mercosul, em
todo o território nacional. O presidente da CVT, deputado federal
Domingos Sávio participou diretamente das negociações.

“A Resolução 729 – que cria
o sistema de identificação veicular
é importante, mas precisa ocorrer
com todos os critérios de segurança previstos pelo Contran e
Denatran. Na prática, vimos que
isso não estava acontecendo e pedimos através da CVT que o prazo

fosse revisto. Conseguimos 180
dias (6 meses) para implantação do
novo sistema e vamos acompanhar
de perto se, por exemplo, o sistema
digital com chip estará em pleno
funcionamento, pois ele que permitirá a leitura imediata quando o
veículo passar por um pedágio ou
um posto da polícia, dando segurança ao motorista”, afirmou.

O parlamentar ainda destacou que continuará acompanhando
com atenção o desdobramento do
novo prazo e pediu aos órgãos competentes que elaborem um cronograma para implementação da
placa Mercosul com a participação
de todos os entes federados, a fim

de assegurar transparência absoluta
no credenciamento de fornecedores e prestadores de serviços e, em
especial, para assegurar que todo o
sistema de segurança digital esteja
implantado e em condições de operar em todo território nacional.

E quem já mudou,
como fica?

Saiba mais
A Resolução valida o acordo
entre os países integrantes do bloco
Mercosul de ter uma placa comum,
o que facilitaria a circulação e
proporcionaria mais segurança
entre estes países. Pelo acordo, o
Departamento Nacional de Trânsito
(Denatran) envia para o Contran
o documento informando a decisão aprovada na Comissão. Além
disso, durante este período de seis
meses, o Denatran discutirá um cronograma de execução com todos
os entes da Federação. Domingos
Sávio explica que esta forma permitirá que o processo de mudança
de placas seja bem transparente,
dando oportunidade àqueles que
quiserem se credenciar para produzir essas placas. “Evitamos, assim,
uma situação de poucos dominando
o mercado, o que poderia levar a
preços abusivos”, afirmou.
A negociação também envolveu a garantia de que o sistema digital será implementado. Segundo o
parlamentar, só vale a pena usar
esta placa se ela tiver segurança
digital, ou seja, todas as polícias de
trânsito estadual e municipal, além
da Polícia Rodoviária Federal, possam fazer a leitura.
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Como a Resolução (729) do
Contran exigiu que a partir de 1º
de setembro os novos emplacamentos já tivessem o modelo para o
Mercosul, Domingos Sávio explica
que as que já foram colocadas continuam valendo. “Não seria justo.
O cidadão pagou e está valendo,
mas não podemos insistir no erro
que seria adotá-la no Brasil inteiro
sem ter um sistema de informática integrando o país para leitura
dessa placa”, disse. De acordo com
o presidente da Comissão, foi uma
decisão sábia para evitar que o problema se agrave.
Hoje o modelo brasileiro
segue um padrão de identificação composto por três letras, quatro números, sigla do estado e nome
da cidade. No novo modelo, as placas terão quatro letras e três números que não seguirão uma ordem
fixa. A exceção é o último caractere,
que deverá ser um número para não
atrapalhar esquemas de rodízio
municipal.
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Melhor parlamentar de Minas Gerais
na pesquisa Congresso em Foco
O deputado federal Domingos
Sávio foi eleito o melhor parlamentar de Minas Gerais pelo voto popular no Prêmio Congresso em Foco
2018. A consulta popular foi realizada pela internet entre 1º e 31 de
julho. O parlamentar foi o mais
bem avaliado entre os congressistas mineiros.
“Estou muito feliz com esse
reconhecimento. Muito obrigado
a todos que votaram e confiam no
meu trabalho, na minha luta por
uma política com mais ética e um
país mais justo. Vamos seguir trabalhando com afinco e determinação”, afirmou.
A premiação busca reconhecer e valorizar os parlamentares mais atuantes, que se destacam
positivamente no exercício de seus
mandatos, valorizando os bons
exemplos, visando incentivar os
parlamentares federais a legislarem
com responsabilidade, integridade e
transparência. O prêmio é uma iniciativa do site Congresso em Foco
(www.congressoemfoco.com.br),
apoiada por diversos parceiros.
A atuação parlamentar de
Domingos Sávio é voltada para

o desenvolvimento dos municípios, com destaque para a defesa da
saúde, educação, segurança, infraestrutura e do setor agropecuário.
Nos dois mandatos de deputado

federal, o mineiro viabilizou bilhões
de reais para os setores por meio de
emendas. Além disso, o parlamentar se posiciona de maneira firme no
combate à corrupção.

Participaram
do
prêmio
somente deputados e senadores
ficha limpa, que não respondem a
acusações criminais.

Avanços e desafios nos 10 anos da Lei Seca
A eficácia da Lei Seca foi
o tema central de seminário realizado na Comissão de Viação e
Transportes da Câmara (CVT). O
presidente da CVT, deputado federal Domingos Sávio (MG), destacou a importância da legislação para
a sociedade brasileira ao longo de
seus 10 anos de existência e defendeu que a lei continue sendo aprimorada para punir aqueles que a
desrespeitam e geram consequências irreparáveis.
A Lei Seca entrou em vigor
em 2008, proibindo a ingestão de
bebidas alcoólicas por condutores
de veículos, com o objetivo de reduzir os números da violência no trânsito. “Considero que houve avanços
importantes com a aplicabilidade
da norma que, além de ter caráter
preventivo, educativo e de salvar
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vidas, tem ação punitiva contra
aqueles que a desrespeita”, afirmou.
Um dos destaques feitos no
debate, foi que alguns gargalos

se dão por questões estruturais.
O quadro reduzido de Policiais
Rodoviários Federais foi um dos
exemplos citados. O efetivo tende a
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diminuir com as aposentadorias previstas anualmente e a recomposição
é considerada insuficiente. “Propus
que a CVT enviasse emendas à
Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) do ano que vem para que o
Orçamento Federal priorize recursos para a recomposição e ampliação da PRF”, afirmou.
O deputado acrescentou que
um trabalho eficaz do governo federal é indispensável para ampliar a
conscientização popular e cobrou
ações mais efetivas do Planalto.
“Nós temos a carência no Brasil
de investimentos concretos no processo educativo. Há uma grande
lacuna de investimentos permanentes neste quesito. A educação no
trânsito precisa alcançar as crianças, os jovens, todos”, finalizou.

Prestando contas

Aprovação de linha de crédito do FGTS
para socorrer Santas Casas
O plenário da Câmara concluiu a votação da Medida Provisória
848, que cria uma linha de crédito
para as santas casas com recursos
do FGTS. De acordo com a MP, 5%
do programa anual de aplicações
do FGTS serão destinados a essa
linha de financiamento. Segundo o
Ministério da Saúde, isso equivale a
cerca de R$ 4 bilhões em 2018. Os
operadores serão Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal e Banco
Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). O
risco financeiro da operação ficará
com os bancos.

O deputado Domingos Sávio
afirmou que a solidariedade prevaleceu na votação da matéria.
“Agora as Santas Casas e hospitais
filantrópicos poderão ter acesso a
financiamento com juros adequados para saírem do sufoco em que
se encontram”, disse. Segundo o
parlamentar, há entidades pagando
até 30% de juros ao ano. A inclusão das Apaes e outras entidades
de apoio à pessoa com deficiência
foi fundamental, avalia Domingos
Sávio. O texto agora segue para o
Senado.

SAMU-OESTE é realidade no centro-oeste
O Samu-oeste está em atividade desde junho de 2017 e realiza
atendimentos nas 53 cidades atendidas pelo Consórcio Intermunicipal
de Saúde da Região Ampliada Oeste
(CIS-URG).
Não há dúvidas da importância do serviço de urgência para
a região e o deputado Domingos
Sávio acompanhou a luta de cinco
anos para a efetivação dos serviços e
foi decisivo nos últimos momentos.
“Após marcar e participar de muitas
audiências, reuniões e visitas técnica à sede do Consórcio CIS-URG

Oeste, a soma de todos os esforços
valeu a pena. O Samu-Oeste marca
uma nova fase na área da Saúde
para os municípios integrados ao
Consórcio”.
No dia oito de fevereiro de
2018, ficou garantida a continuidade do serviço de urgência através
do credenciamento e publicação da
portaria federal que enviará recursos
da ordem de R$ 8 milhões por ano,
durante a audiência intermediada por
Domingos Sávio. Com isso, a continuidade dos serviços do SAMU centro-oeste estão garantidos.

O serviço é acionado pelo 192
e contempla mais de 1,2 milhão
de habitantes em toda a área de
abrangência

Domingos Sávio garante credenciamento
do CTI Neonatal de Taiobeiras
A população de Taiobeiras
recebeu no dia 06 de novembro, o
CTI neonatal, voltado para bebês
prematuros, com baixo peso e/ou
que possuem algum problema que
possa interferir no desenvolvimento das crianças. O Centro de
Terapia Intensiva é uma conquista
para o município de Taiobeiras
e de toda a região e contou com
o apoio incansável do deputado
federal Domingos Sávio. O parlamentar atuou junto ao Ministério

da Saúde, em Brasília, a fim de
garantir recursos federais por
meio do credenciamento realizado pelo ministério, o que possibilitará repasses mensais para o
custeio do CTI.
De acordo com Domingos
Sávio, o CTI neonatal agora
terá uma equipe de profissionais
com dedicação exclusiva, 365
dias por ano. “Eu quero parabenizar toda a equipe do nosso
Hospital de Taiobeiras, o prefeito

da cidade, Danilo Mendes, e toda
a sua equipe. Essa é uma conquista do povo do município e
da região, que eu tive a alegria
de ajudar, como representante
de Taiobeiras”, afirmou. “No
entanto, eu ressalto que essa vitória só foi possível graças aos parceiros batalhadores do hospital e
da administração municipal, na
pessoa do prefeito Danilo”, acrescentou o deputado.
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Um ano da Lei 161/2018

Lei proposta por Domingos Sávio completa um ano com resultados
positivos para cooperativas de crédito, prefeituras e a população
A
Lei
Complementar
161/2018 de autoria do deputado
federal Domingos Sávio, completou um ano de efetivação. A lei
permite que as cooperativas de
crédito captem depósitos de prefeituras e de outros entes públicos municipais. A conquista é
considerada um marco histórico
para o cooperativismo brasileiro,
pois o projeto assegura que as cooperativas de crédito possam também operar com prefeituras e com
empresas públicas municipais,
recebendo e depositando eventuais
sobras de caixa desses municípios,
operando na recepção de impostos, no pagamento de servidores,
dentre outros serviços.
A intenção da lei é
suprir a falta de agências bancárias em muitos municípios pequenos, o
que tem provocado dificuldades de administração dos recursos
municipais com deslocamentos
para cidades vizinhas. Desde sua
efetivação, centenas de municípios passaram suas transações
bancárias para as cooperativas
locais, facilitando a vida da população local e fomentando a economia no município. Exemplo disso
foi a cidade de Luz, em Minas
Gerais, que transferiu sua folha de
pagamento para a cooperativa da
cidade, a Crediluz. “Por meio de
licitação, a cooperativa da cidade
foi contemplada para prestar serviço para a prefeitura. Estamos
sendo muito bem atendidos, a
estrutura da agência é muito boa e
os benefícios são inúmeros para a
cidade”, informou o vice-prefeito
de Luz, Toninho Xavier.
Para o presidente da Frente
Parlamentar do Cooperativismo
(Frencoop), Osmar Serraglio, a
lei também representa o início de
uma relação cheia de ganhos, para
todos os envolvidos. “Isso traz às
cooperativas de crédito, sem sombra de dúvidas, uma importante
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alavancagem, por meio da captação de um volume grande de
depósitos desses municípios. Além
disso, elas terão, ainda, a possibilidade de ter uma ampla divulgação junto aos servidores públicos
municipais e aqueles que atuam
nas empresas controladas pelos
governos municipais”, concluiu.

Além disso,
Domingos Sávio –
autor da matéria, afirmou que a conquista vai
refletir na inclusão financeira de milhões de brasileiros. “O grande efeito positivo
gerado com a aprovação da lei
é uma espécie de ‘reciclagem’ da
economia local. Com a alocação dos recursos públicos da
prefeitura na cooperativa de
crédito, esses valores serão
reinvestidos no próprio município. Até então, os recursos locais
captados por instituições financeiras oficiais poderiam ser aplicados em diversas outras praças,
inclusive em outras regiões e estados. Agora, o Congresso Nacional
corrigiu isso”, finalizou.
É importante destacar que
o incentivo não será só para cooperativas ligadas ao setor rural,
e sim, das mais diversas modalidades: no empreendedorismo,
no comércio, no serviço, no

funcionalismo público, na área
médica. As cooperativas de crédito têm um papel importante e
o projeto expõe, de maneira conclusiva, a sua seriedade, a sua
importância, permitindo que as
Prefeituras e os órgãos públicos
municipais operem também com
essas cooperativas.

“Foram seis anos lutando
por esse projeto e sem dúvida
conseguir a aprovação foi
uma das minhas maiores
alegrias na Câmara. Divido
essa conquista com todos
os cooperativistas de Minas
Gerais e do Brasil, além dos
prefeitos, que terão mais
facilidades no dia a dia da
gestão municipal”
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Cooperativas

Uma das grandes vantagens
das cooperativas de crédito é que
elas podem atender as necessidades locais conforme se estabelecem as prioridades, ou seja, em um
determinado município poderá ser
criada uma linha de crédito específica para fomentar determinadas
atividades que respeitem e atendam as características das pessoas
e comunidades onde se encontram,
alavancando as potencialidades e
melhorando a qualidade de vida
dos municípios.

Prestando contas

Deputado cobra rigoroso critério para
a importação de leite no Brasil
O
deputado
federal
Domingos Sávio entregou, em
novembro deste ano, nas mãos
do ministro da Agricultura, Blario
Maggi, com a presença maciça de
diversos setores ligados ao leite, o
ofício solicitando ao Ministério,
providências para a identificação
de origem e destinação final do
leite em pó e derivados do leite
importados. O deputado reforçou ao ministro a denúncia de que
ocorrem importações de leite em
pó de outros países, via Uruguai,
para se aproveitarem da isenção
de impostos do Mercosul.
Atualmente, o Ministério
autoriza automaticamente a autorização de importação. O ministro Blario Maggi se comprometeu
a analisar, com rigoroso critério,
cada pedido de importação de leite,
dificultando assim, a importação
predatória no país. “Nosso pedido
inicial era de que fosse totalmente interrompida a importação
de leite em pó, porém o ministro
nos justificou que não é possível
devido ao acordo comercial do

Mercosul. No entanto, ele se comprometeu a criar um mecanismo
para que a liberação não seja
automática”, informou.
Além de pedir a proibição da
importação predatória, o deputado
solicitou outras medidas de apoio

à pecuária leiteira, como linha
de crédito para financiar estocagem de leite em pó para laticínios e cooperativas estocarem o
produto, equilibrando o mercado.
“Precisamos reduzir a tributação em cima da cadeia produtiva

do leite, pois concorremos com
países que não cobram tributação sobre a produção enquanto
os produtores brasileiros pagam
mais de 36% de imposto da produção até a mesa do consumidor”.

Começa vigorar nova lei Equipamentos agrícolas
dos queijos artesanais para 24 municípios
Domingos Sávio comemora aprovação
de projeto que facilita comércio de
queijos artesanais e embutidos
O
deputado
federal
Domingos Sávio comemorou a
aprovação do projeto de lei que
permite a comercialização entre
os estados de produtos artesanais
de origem animal, como queijos e
embutidos (PL 3859/15).
Segundo Domingos Sávio, o
projeto vai favorecer os pequenos
produtores. “Esse projeto de lei
beneficia a economia familiar, a
agricultura familiar, o nosso produtor de leite, a nossa tradição da
culinária e da cultura brasileira,

especialmente para nós mineiros”, declarou. “Os produtos artesanais têm excelente qualidade e
geram emprego e renda”, acrescentou.
De acordo com o texto, o
produto artesanal, será identificado em todo o território nacional
com um selo único com a inscrição ARTE.
Na legislação anteiror, o
produto só poderia ser comercializado no estado onde foi produzido.

O deputado Domingos
Sávio, juntamente com o superintendente da Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do
São Francisco e do Parnaíba –
Codevasf, Aldimar Rodrigues
Filho, e prefeitos de 24 cidades abastecidas pelo Rio São
Francisco, participaram do evento
que firmou o termo de doação de
equipamentos para implementação agrícola e abastecimento de
água em comunidades rurais.
Com emenda pessoal do
deputado Domingos Sávio, as
cidades de Bom Despacho,
Bonfinópolis
de
Minas,
Capitólio, Carmo da Mata,
Carmo do Cajuru, Cláudio,
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Divinópolis, Dores do Indaiá,
Guarda Mor, Japaraíba, Lagoa
da Prata, Luz, Moema, Morada
Nova de Minas, Pains, Pedra
do Indaiá, Pimenta, Pitangui,
Piumhi,
Pompeu,
Santo
Antônio do Monte, São Gonçalo
do Pará, São Roque de Minas
e Sete Lagoas foram contempladas com materiais e equipamentos agrícolas que atenderão aos
sindicatos rurais destes municípios e com canos, motobombas
e reservatórios para perfuração
e distribuição de água por poços
artesianos, além de quatro municípios que foram contemplados
com Kits costuras, que fomentarão a atividade social.
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Obras de infraestrutura
que ficarão marcadas
na história
Casas populares:

atuação determinante para construção de novas casas
populares em Carmo da Mata, Coronel Fabriciano e
Itaguara

São Tiago

Deputado consegue recurso de R$ 1,3 milhão para obras
na área atingida por deslizamento de terra
Uma reunião com o
ministro
do
Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão,
Dyogo Henrique de Oliveira,
garantiu a liberação do repasse
de R$1,3 milhão para obras na
área atingida por deslizamento
de terra, em São Tiago. Dividida
em três etapas, a primeira obra foi
a construção do muro de gabião,
drenagem do lençol freático e

substituição do material orgânico presente na área. Na sequência, a construção de todas as
redes de drenagem pluvial, distribuídas em três pontos diferentes, duas nas extremidades e uma
central na área do projeto. Já a terceira etapa, na rua 31 de Maio e
região da Fontinha, está na fase
final – faltando praticamente apenas a pavimentação das vias.

Divinópolis

Domingos Sávio teve atuação decisiva no Ministério das
Cidades ao acompanhar o prefeito
Chumbinho durante todo o processo para a construção de casas
populares no município. Através
do seu apoio, a cidade será contemplada com 184 novos apartamentos, num custo aproximado
de R$16 milhões de reais.
Já em Coronel Fabriciano,
o deputado Domingos Sávio
viabilizou 788 moradias através do Minha Casa, Minha Vida.
Dividido em duas frentes de trabalho, o Residencial Contente I
terá 288 apartamentos e o bairro
Buritis, será contemplado com

500 unidades habitacionais.
Em Carmo da Mata,
Domingos Sávio lutou ao lado do
grupo político do prefeito Almir
Resende, para que as 120 casas do
conjunto habitacional deputado
Antônio Milton Salles fossem
efetivadas. O parlamentar também solicitou à superintendente
da Caixa Econômica Federal, que
viabilize e fomente a construção de moradias pelo programa
“Minha Casa, Minha Vida” em
Carmo da Mata, sendo 129 residências já construídas e em aprovação a construção de mais de
137 casas.

Domingos Sávio consegue liberação de R$ 22 milhões para
infraestrutura do município
Os recursos serão aplicados em projetos de saneamento
básico, pavimentação e infraestrutura e habitação que estavam travados no Ministério das Cidades,
beneficiando os bairros Grajaú,
Floresta, São Simão, Terra Azul,
Jardinópolis, Jardim Candidés,
Fortaleza 1 e 2. Os R$ 22 milhões
possibilitarão obras de drenagem

pluvial e rede de esgoto, pavimentação de várias ruas e saneamento básico, e principalmente,
a construção de moradias do Alto
São Vicente, pertencentes ao
Programa PPI Favelas. O encontro em Brasília foi marcado após
a verba ser considerada “perdida”
pela equipe técnica da Usina de
Projetos de Divinópolis.

Contagem

ANTT autoriza construção de duas trincheiras

Lutando ao lado do prefeito
de Contagem, Alex de Freitas,
o deputado federal Domingos
Sávio desempenhou um papel
fundamental para a conquista de
duas novas trincheiras na BR-381
que vão interligar importantes
regiões de Contagem e garantir mais segurança e mobilidade
urbana. As obras serão nas avenidas Vila Rica (ligando o bairro
Inconfidentes ao Amazonas e
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Santa Maria) e Francisco Firmo
de Matos (ligando o bairro
Riacho ao Novo Riacho e Jardim
Riacho). O investimento de R$
50 milhões está assegurado e a
concessionária que administra a
rodovia foi autorizada a contratar o projeto executivo. O anúncio
foi feito em setembro pelo diretor-geral da Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT),
Mário Rodrigues.

Coronel Fabriciano

Obras da Ponte Velha são iniciadas
No dia 26 de novembro,
o deputado federal Domingos
Sávio participou da solenidade
de assinatura da ordem de serviço
para recuperação da Ponte Velha,
que liga Coronel Fabriciano a
Timóteo. O evento teve a presença
do superintendente do DNIT,
Fabiano Cunha, do prefeito, Dr.
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Marcos Vinicius e demais autoridades. “Estou empenhado na
solução desse problema desde
2017 e tivemos incontáveis reuniões para assegurar que as obras
saíssem do papel. Essa é mais
uma conquista que beneficiará o
Vale do Aço e estou feliz em ter
participado de todo o processo.

