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Gráfico Evolução do Caixa

No primeiro trimestre deste ano, Extrema continuou registrando 
indicadores positivos no desenvolvimento econômico e social. 
Foi a cidade que mais atraiu investimentos e a cidade que mais 
criou vagas de emprego no Sul de Minas e Região Bragantina; o 
segundo município mais seguro em toda Minas Gerais, o maior 
investimento em iluminação pública da história, entre outros.
Mas o que torna estes resultados possíveis? 
Assim como em qualquer empreendimento, os resultados nunca 
são obra do acaso. No início desta gestão, todas as Secretarias 
receberam metas bastante ousadas. Mais de 50 projetos e 
ações que atingem todos os setores e se materializam em 
qualidade de vida.
Mas não basta fazer um bom trabalho, é preciso fazer o bom 
trabalho gastando menos! Reduzindo o desperdício, buscando 
os melhores preços e fornecedores, a Administração Municipal 

conseguiu ainda melhorar o saldo do caixa: mais de R$ 89 
milhões.
E para que serve este dinheiro?
Para custear serviços e investimentos como a construção das 
avenidas Saes Peres, Fazenda Fabiano e do Fisgão; a compra 
de novas viaturas e do novo sistema de comunicação da Polícia 
Militar; a liberação das cirurgias e exames; a compra de novos 
veículos para o transporte escolar; a reforma da rodoviária e 
muito mais.
Isto quer dizer que estamos satisfeitos?
De maneira alguma, sonhamos e trabalhamos para uma 
Extrema melhor a cada dia. Onde cada criança tenha o máximo 
de oportunidades para se desenvolver, onde cada família tenha 
um ambiente seguro para viver, onde os serviços públicos de 
qualidade cheguem a todos.
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JUSTIÇA E CIDADANIA MAIS PERTO
DA POPULAÇÃO

A Prefeitura Municipal e o Poder Judiciário 
iniciaram no último mês tratativas para 
a criação de um Posto de Cidadania do 
CEJUSC – Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania.

O CEJUSC, órgão vinculado ao Poder 
Judiciário atua como agente intermediador, 
atermador e conciliador de pequenas 
ações judiciais. 

A parceria, que será criada através de lei 
autorizativa visa criar um posto itinerante 
do CEJUSC com conciliadores treinados 
que irão atender em espaços públicos nos 
diversos bairros do Município de Extrema, 
com o objetivo de estes serviços estarem 
próximos da população.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA MODERNA E 
ECONÔMICA

Mais uma vez Extrema sai na frente e 
está criando o projeto de telegestão na 
Iluminação pública em LED. O piloto que 
está em fase de testes foi implantado na 
Avenida Lavapés, próximo ao Residencial 
Morada da Serra. Após os testes o projeto 
será ampliado para 100% da área urbana 
do Município. 
O projeto conta com software para 
acompanhamento diário de medição e 
sistema para controle remoto de carga 

elétrica e diminuição de potência da 
iluminação pública. A atual Administração 
visa principalmente 2 pontos: melhoria na 
iluminação pública em todo o município 
garantindo mais segurança e economia.
A atual distribuidora de energia elétrica 
de Extrema, o Grupo Energisa, é um 
dos parceiros nesta nova inovação, e 
tem acompanhado o desempenho dos 
equipamentos de medição acoplados ao 
módulo de gestão.

Em apenas 4 meses deste 
ano, a atual Gestão garantiu 
mais de R$ 11 milhões 
de economia aos cofres 
públicos. 
Este saldo positivo é a 
diferença do valor estimado 
na abertura de processos 
licitatórios em comparação 
ao valor final homologado.  Ao 
todo já foram realizados 104 
processos licitatórios apenas 
em 2018.
Desde 2017, o Setor de 
Licitações da Prefeitura teve 
mudanças significativas 

que vão desde a criação 
de fluxos e procedimentos, 
e a elaboração de termos 
de referência onde são 
especificados com detalhes 
os produtos/serviços a serem 
adquiridos. Mais do que 
garantir economia aos cofres 
públicos, a Administração 
tem buscado sempre o 
melhor custo benefício em 
suas aquisições, garantindo 
diretamente melhores 
serviços prestados a 
população.

GESTÃO MAIS EFICIENTE GARANTE 
ECONOMIA DE R$ 11 MILHÕES EM APENAS

4 MESES

R$ 51.088.372,31

R$ 40.296238,14

Valor Estimado Valor Homologado

Economia
de 21%
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2ª FASE DO HOSPITAL MUNICIPAL
SE TORNANDO REALIDADE

4 NOVAS UBS PARA 
A COMODIDADE DO 
CIDADÃO DE EXTREMA

Serão mais de 5 mil m² do Complexo Hospitalar Municipal

24 quartos de internação com 48 leitos 
4 quartos de maternidade com 8 leitos
2 quartos de Pediatria com 8 leitos
Banheiros em todos os quartos
Banco de Sangue
Lactários
Sala de Parto    
2 berçários
3.165 m² em 3 pavimentos
+ 2.136 m² do Pronto Socorro Municipal

A Prefeitura de Extrema construirá 4 novas unidades de saúde nos 
bairros dos Forjos, Salto, Juncal e Matão. As novas unidades substituirão 
as unidades antigas para proporcionar mais conforto e qualidade aos 
moradores locais.
Nas novas unidades além de uma estrutura nova e moderna os moradores 
destes bairros também contarão com mais exames e serviços de saúde, 
não precisando mais se deslocar até o centro da cidade para pequenos 
procedimentos.
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PREFEITURA DE EXTREMA RENOVA
FROTA ESCOLAR

ATUAL GESTÃO RESGATANDO
A TRADIÇÃO DO “7 DE 

SETEMBRO”

Serão 18 veículos no valor total de R$ 5 milhões

A Rede Municipal de Educação, 
neste ano, trará para o desfile de 7 
de Setembro a cultura, os saberes, 
a riqueza e beleza da contribuição 
africana na formação da nação 
brasileira. O tema deste ano é “130 
anos da Lei Áurea no Brasil”.
Tendo como viés a discussão sobre 
intolerância racial, a rede de Educação 
pretende levar a temática para as salas 
de aula, possibilitando a discussão de 
tão importante tema em nosso País 
nos dias de hoje. #ExtremaInovação 
#ExtremaEducaMais

A Secretaria de Educação iniciou a 
renovação de toda a frota escolar do 
município, serão 18 veículos entre ônibus 
rodoviários e urbanos, vans e micro-
ônibus. Já foram comprados 4 ônibus 
rodoviários para o transporte de alunos 
de Extrema para as faculdades da região 
e também para viagens de alunos da rede 
municipal. Os ônibus rodoviários também 

serão utilizados para o transporte 
de alunos e atletas em competições 
esportivas em outras cidades.
Os 4 ônibus rodoviários custaram R$ 
415 mil cada, um total de 1 milhão e 660 
mil reais de investimento. O plano de 
renovação da Frota Escolar de Extrema 
ainda contará com mais 14 veículos que 
serão adquiridos ainda neste ano. 

Segurança

Educação

Qualidade de Vida
e muito

Em 2018 ainda melhor
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O Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Ambiental – 
CODEMA – de Extrema acatou a 
decisão de multar a COPASA em 
cerca de R$ 6 milhões por danos 
ao meio ambiente. A medida foi 
confirmada pelo voto dos integrantes 
em reunião, no dia 6 de abril, na 
Secretaria de Meio Ambiente. 
As multas são resultantes de 37 
processos da Secretaria de Meio 
Ambiente contra a COPASA por 

despejar esgoto cru e sem tratamento 
nos córregos e rios do município.
A disputa entre Extrema e a 
COPASA vem sendo observada com 
atenção por mais de 300 prefeitos 
mineiros que também reclamam dos 
serviços da concessionária. Além 
dos processos administrativos, a 
COPASA vem se defendendo de uma 
Ação Civil Pública de auditoria do 
Ministério Público e da Prefeitura de 
Extrema.

COPASA É MULTADA POR
CRIME AMBIENTAL EM EXTREMA

Prefeitura busca melhorias na
prestação de serviços de água e esgoto
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O MAIOR PLANO DE MOBILIDADE URBANA DA 
HISTÓRIA DE EXTREMA 

1 Alargamento da via
2 Construção de meio fio
3 Construção de calçadas
4 Obras de drenagem

5 Terraplanagem
6 lluminação pública em LED
7 Pavimentação asfáltica
8 Revitalização do trecho

1 OBRA, INÚMERAS MELHORIAS:A obra da Avenida Saes Peres segue para 
sua reta final e será primordial para o acesso 
ao Bairro Ponte Nova e para Praça dos Três 
Poderes. Ela também será utilizada para o 
acesso ao Parque Municipal de Eventos 
em diversas festas, melhorando o fluxo de 
veículos na entrada principal.

Finalização da Av. Saes Peres se dará em breve

ALARGAMENTO NA ESTRADA FISGÃO 
TROUXE MAIS SEGURANÇA PARA 
MORADORES

O alargamento e pavimentação asfáltica 
na Estrada Municipal José Aparecido 
Fisgão trouxe mais segurança para 
os moradores do Bairro do Portal de 
Extrema e do Postinho. A via criou uma 
nova rota para os moradores locais 
que se deslocam para as empresas do 
distrito industrial.
A obra conta com mais de 3.200 m² de 
pavimentação asfáltica de qualidade no 
valor de R$ 939.040,11. A Prefeitura de 
Extrema agora está fazendo as calçadas 
para dar ainda mais segurança para 
todos que circulam por aquela área.

Mais de
R$ 1,6 
milhões

investidos

Iluminação
Pública de

LED será
colocada

EM BREVE
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COMODATO COM 
EXTREMA F. C. RESGATA 
UM IMPORTANTE 
CENTRO DE ESPORTE 
LAZER E CULTURA

POLIESPORTIVO PASSA POR UMA GRANDE 
TRANSFORMAÇÃO PARA OFERECER MAIS 

CONFORTO PARA TODOS 

A atual Administração tem priorizado diversas ações de Inovação na 
Gestão, mas também se preocupa em resgatar tradições e a história 
de Extrema.
Outro grande investimento que a Prefeitura irá realizar é o comodato 
com o Extrema Futebol Clube - E.F.C.

Confira as melhorias: 
1. Construção de um espaço para 
eventos (atrás do campo);
2. Reforma e melhoria da quadra coberta 
existente; 
3. Construção de novas arquibancadas, 
com vestiários para o campo e 
sanitários - masculino e feminino – para 
o público frequentador (embaixo da 
arquibancada);
4. Construção de duas quadras polies-

portivas (no nível e paralela com a Praça 
da Saudade), com cobertura em laje e 
toda infraestrutura;
5. Construção de área com playground 
(espaço entre o atual vestiário do campo 
e o restaurante);
6. Construção de sanitários e ‘box’ para 
bares, pequenas lanchonetes (sobre a 
lage das duas quadras poliesportivas à 
serem construídas);
7. Iluminação completa do campo de 

futebol;
8. Construção de uma laje para uma 
sala de jogos (entre a quadra coberta e 
o restaurante);
9. Revitalização da fachada principal e;
10. Diversas outras melhorias estrutu-
rais.
O comodato assinado com E.F.C. terá 
duração de 30 anos e tem como um 
dos objetivos o resgate da história de 
Extrema.

Obras já começaram e  muita coisa boa vem por aí
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PREFEITURA, ADER E TIMES
ESPORTIVOS ESTÃO
“JOGANDO JUNTOS”

MAIS UMA MODALIDADE ESPORTIVA 
GRATUITA

Esporte oferece aulas de Atletismo
No último dia 7 de maio iniciaram 
as aulas de Atletismo gratuitas 
ofertadas pela Prefeitura Municipal. 
Esta é mais uma modalidade esportiva 
que a Secretaria de Esporte oferece 
as crianças e jovens extremenses.
As aulas ocorrem todas as segundas 
e quartas-feiras no Parque Municipal 
de Eventos. 
Os alunos farão aquecimento, alon-
gamento, jogos lúdicos, desenvol-

vimento técnico e corrida. Segundo 
a organização, as aulas terão uma 
forma bem divertida e saudável de
prática de atividades físicas.
Você que tem entre 7 e 16 anos, 
inscreva-se e participe das aulas! 
Para mais informações, ligue (35) 
3435.5859.
#ExtremaInovação 
#ExtremaEsporteéVida

A parceria entre a Prefeitura 
Municipal e a Associação 
dos Desportistas de 
Extrema e Região (ADER), 
vem se fortalecendo ainda 
mais. Por iniciativa da 
Prefeitura, diversos recursos 
de empresas vêm sendo 
destinados para apoiar o 
projeto “Jogando Juntos” 
que é executado pela ADER.

Em 2018, já foi realizado o 
primeiro repasse aos times, 
sendo que há previsão 
de liberação de mais de
R$ 110 mil para o ano todo.
Mais uma vez a atual Gestão 
vem realizando diversos 
esforços para desenvolver 
e estimular o esporte em 
Extrema.
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CONSTRUÇÃO DE NOVAS QUADRAS E 
MELHORIAS NAS JÁ EXISTENTES

Quadra na Furnas

Quadra na Mantiqueira

Paredão de Tênis | Parque de Eventos Quadra na Roseira

A Prefeitura de Extrema acredita que o esporte e o lazer 
são as melhores formas para o futuro da criança e para 
isso está realizando melhorias nas quadras já existentes 
e construindo novas.
O Bairro dos Tenentes  e o Bairro das Furnas receberão 
uma quadra poliesportiva. No Bairro do Agenor está  
sendo executado o fechamento da quadra já existente. 
No Bairro Mantiqueira nova cobertura para sua quadra, na 
Roseira a atual quadra está sendo melhorada e também 
receberá a cobertura metálica e no Parque Municipal de 
Eventos será construído um paredão para os praticantes 
de tênis.

Investimentos somam mais de R$ 1,3 milhão
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3 NOVAS ESPECIALIDADES MÉDICAS NA 
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

A Secretaria de Saúde de 
Extrema agora disponibili-
za em seu Pronto Socorro 
3 novas especialidades 
médicas. São elas a he-
matologia, neuropediatria 
e pneumologia.
Para o cidadão ter acesso é 
só ter o encaminhamento 
da unidade de saúde do 

seu bairro e pronto.
A hematologia se dedica 
ao estudo da fisiologia e 
patologia do sangue, da 
medula e dos gânglios 
linfáticos. 
A neuropediatria é a 
subespecialidade médica 
que avalia, detecta e trata 
as doenças e condições 

relacionadas ao sistema 
nervoso central e 
periférico de crianças e 
adolescentes.
A pneumologia é a espe-
cialidade médica respon-
sável pelo tratamento das 
patologias das vias aéreas 
inferiores.

Hematologia: Todas as quintas-feiras
Neuropediatria: Todas as segundas-feiras
Pneumologia: Todas as quintas-feiras

Confira abaixo os dias dos atendimentos:
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PARCERIA DA PREFEITURA COLOCA POLÍCIA 
MILITAR DE EXTREMA EM 2º LUGAR NO 

RANKING DE REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE 
VIOLENTA EM MG

A Prefeitura de Extrema e a Polícia 
Militar de Minas Gerais mantém uma 
ótima parceria que rende bons frutos a 
segurança na cidade. O 59° Batalhão de 
Polícia Militar em Extrema (BPM) alcançou 
o 2° lugar no ranking de redução da 
criminalidade violenta entre as Unidades 
da Polícia Militar de Minas Gerais.

Este ranking monitorou as metas relativas 
ao índice de criminalidade violenta no mês 
de fevereiro e o acumulado no ano de 
2018.
A avaliação foi realizada em em 87 unida-
des avaliadas, desde Companhias Inde-
pendentes até Batalhões, sendo ao todo 
87 unidades avaliadas.

A Prefeitura de Extrema auxilia a PMMG 
com diversos custos por meio de um 
convênio que cede estrutura, materiais, 
colaboradores e outros gastos para 
ajudar a PM a atuar de forma constante e 
ostensiva nos trabalhos em nossa cidade. 

4 novos veículos totalmente
equipados no valor de R$ 348.408,00

Digitalização da rede-rádio da PMMG com investimentos de
R$ 301.480,84. 
Também já estão autorizados a aquisição de duas repetidoras 
móveis no valor de R$ 152.656,30. 

Investimentos da Prefeitura na Polícia Militar gira em torno de R$ 800 mil.

Polícia Militar de MG é a mais confiável do Brasil* e Extrema encontra-se 
no 2° lugar no ranking de redução da criminalidade violenta.
* Fonte: Revista Exame

A Prefeitura de Extrema tem realizado diversas tratativas 
para melhorar ainda mais a Segurança Pública de Extrema. 
Já ocorreram conversas com a Polícia Militar e agora com 
a Polícia Civil. Dentre as melhorias está sendo discutido 
o projeto “Cidade Segura” – como foi chamado e que 
visa a implementação de ações organizadas e ordenadas 
que buscam o fortalecimento da segurança pública em 
Extrema para melhoria dos índices e consolidação do pilar 
de Segurança. 

PROJETO CIDADE SEGURA VISA MELHORAR 
AINDA MAIS A SEGURANÇA EM EXTREMA
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PROJETO DA PREFEITURA VAI DESTINAR
MAIS DE R$ 200 MIL PARA 7 INSTITUIÇÕES

Além do IPTU, onde o contribuinte tem a opção de imprimir pelo 
site da Prefeitura de Extrema o carnê de pagamento, a Prefeitura 
disponibilizou novos serviços que já podem ser acessados, confira:

1. Certidão Negativa de Débitos Municipais (CND) e:
2. Alvará de Localização e Funcionamento.

PREFEITURA AMPLIA SERVIÇOS ONLINE
AO CONTRIBUINTE

FACILIDADE E                             

Em breve a Prefeitura disponibilizará uma 
página exclusiva com novo formato dos 
serviços on line com muito mais opões e 
novos serviços.

UMA GESTÃO CADA VEZ MAIS EFICIENTE

Uma das grandes preocu-
pações da Administração 
Municipal é unir o desen-
volvimento econômico ao 
social. Um exemplo é o 
trabalho em parceria com 
a Ball do Brasil, empresa 
que adquiriu a Rexam.
Ao regularizar a documen-
tação de um terreno doado 
há mais de 20 anos, onde 

está instalada a fábrica 
em Extrema, a Prefeitura 
aproveitou para beneficiar 
as instituições com uma 
contrapartida social.
A empresa concordou em 
destinar R$ 222.255,00 
(Duzentos e vinte e dois 
mil, duzentos e cinquenta 
e cinco reais) dividindo o 
valor entre:

PRATICIDADE

# Associação Casa Lar São João Menino 
R$ 30 mil
# Asilo São Vicente de Paulo
 R$ 50 mil
# CRIE – Centro de Integração Especial 
R$ 40 mil
# Associação Protetora dos Animais – Soul Animal 
 R$ 10 mil
# Comunidade Terapêutica Resgate para Cristo 
R$ 15 mil
# Associação dos Desportistas de Extrema – ADER
R$ 62.255,00
#  Associação Recanto São Francisco
R$ 15 mil
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OBRAS DE MELHORIAS
PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Muro de pedra construído na Associação do Bairro Vila Rica

Construção de acesso no Bairro Ponte Alta “Postinho” Recapeamento no entorno da Escola Evandro
Brito da Cunha

Terraplanagem para nova quadra Poliesportiva
no Bairro das Furnas

Construção do Paredão de Tênis no Parque
Municipal de Eventos

Extrema cresce a cada dia e a Prefeitura segue com as
obras levando mais instraestrutura em todas as regiões
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Construção do Ceim Pró-Infância no Bairro dos Tenentes

Obras no Cemitério Municipal

Asfaltamento na Rua Alfredo Olivotti Neto

Recapeamento na Rua José Franklin Vieira da Silva
no  Bairro Vila Rica

Asfaltamento chacreamento Santa Rita
no Bairro Salto

Roçada no Bairro Rodeio

Fábrica de Cultura

Asfalto Godoi e Matão

Construção
de novas gavetas;
Ossários,
Redetização.
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