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editorial

O ano de 2021 começou e a Administração Municipal 
se prepara para cuidar da populção por mais quatro 
anos. Os inúmeros desafios relacionados à pandemia 
permanecem a nossa porta, desde o distanciamento 
social às dificuldades enfrentadas pelas empresas. 
A Prefeitura de Extrema segue atenta a tudo isso, 
tomando as medidas necessárias para cuidar das 
famílias extremenses. No entanto, os novos projetos e 
o desenvolvimento da cidade não podem parar.

Logo no dia 1º  de janeiro, a Administração Municipal 
anunciou as novas obras e projetos que deverão ser 
realizados nesta gestão. Novamente, a Saúde e a Educação 
receberão uma atenção especial em Extrema, com a 
construção de novas creches (CEIM), escolas e Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) que seguirão o mesmo padrão 
de qualidade das obras entregues nos anos anteriores. 
Outros temas de grande interesse da população não 
ficarão para trás: serão realizados novos investimentos em 
Segurança Pública, Esporte e Lazer, Turismo, Assistência 

INÍCIO E RETOMADA DE OBRAS

· Construção de ponte na Av. João Gilli 
Netto no Jardim Bela Vista/Barreiro;

· Construção de vestiário do campo de 
futebol do Pessegueiros e de vestiário 
e campo de futebol com alambrado no 
Tenentes; 

· Construção de novas escolas de 
Ensino Fundamental nos Bairros do 
Salto e Jardim Bela Vista;

· Cobertura da Quadra Poliesportiva 
do Residencial Roseira 1, no Bairro da 
Roseira; 

· 3ª fase das obras de alargamento e 
pavimentação da Estrada Municipal 
José Geraldo Aparecido “Fisgão”, no 
Ponte Alta.

SERÃO CONTRATADAS
· Revitalização da Praça da Saudade;

· Novo Centro de Educação Infantil 
Municipal (CEIM) no Bairro da Roseira;

· Construção de quadra e de sede da 
Associação de Moradores No Salto de 
Baixo;

· Construção do novo acesso viário à 
Fazenda do Matão e prolongamento do 
acesso viário da Vargem do João Pinto;

· Pavimentação, drenagem e 
asfaltamento de diversos locais da 
Zona Urbana e Rural;

· Construção da nova sede da Secretaria 
de Assistência Social.

PROJETOS A SEREM PRIORIZADOS

· Construção do Centro de Especialida-
des Médicas (CEM);

· Construção de Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) nos bairros Morbidelli, Barreiro 
e Rodeio;

· Construção de novas UBSs nos bairros 
Vila Esperança, Jardim São Cristóvão, 
Agenor, Jardim Bela Vista e Centro I 
(Rua 15 de Novembro);

· Construção de novo acesso viário no 
Bairro dos Pedrosos/Tenentes;

· Construção de novas escolas de 
Ensino Fundamental nos bairros da Vila 
Esperança e dos Tenentes;

· Construção do CEIM do Bairro Jardim 
Bela Vista;

· Ampliação do projeto “Telegestão” com 
a aquisição de mais 1.000 lâmpadas de 
LED para instalação em novos pontos;

· Construção do Centro de Referência 
do Professor e da Educação (CRPE).

NOVA GESTÃO, NOVOS PROJETOS: O QUE VEM POR AÍ
Social, Infraestrutura e Mobilidade Urbana (pavimentação, 
drenagem e asfaltamento de novas vias).
Não podemos esquecer de obras iniciadas de 2020 que 
serão entregues ainda este ano para a população: “Escola 
Municipal Maristela Carniel Onisto” - Três Poderes, no 
Bairro Ponte Nova, que será a maior escola do Município 
e atenderá até 1.500 alunos em dois turnos; “CEIM 
Carlos Eduardo da Silveira Picone” - Cachoeira 3 / Ponte 
Nova, com capacidade para atender 450 alunos; “CEIM 
Profª Lucy Pereira de Lima Zingari” - Vila Rica, com 
capacidade para 530 crianças; a “UBS Vila Rica Miguel 
Gonçalves de Souza”, que atenderá 1.400 pessoas 
e outras duas unidades estão em fase avançada 
de obras: uma no Jardim/Climp e outra no Juncal. 
O 59º Batalhão da Polícia Militar, prédio custeado pela 
Prefeitura e localizado atrás da Praça dos Três Poderes, 
que irá trazer ainda mais segurança e tranquilidade aos 
moradores de Extrema.
Confira a lista das novas obras e projetos:

Leia mais sobre 
algumas obras e projetos 

nas próximas páginas
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NOVAS OBRAS E PROJETOS DA PREFEITURA

A ponte sobre o Rio Jaguari ligará o Bairro Jd. Bela Vista ao 
Barreiro, na Av. Engenheiro João Gilli Netto. A ponte será em 
estrutura mista  de concreto e aço. As obras já foram iniciadas.

A primeira escola em modelo agrícola de Extrema atenderá 
350 alunos. Em área de 27 mil m², terá pomar, estufa, sala 
verde, viveiro e sistema de compostagem. O prédio terá 10 sa-
las de aula e quadra, totalizando 1.500m² de área construída.

Nesta área, serão construídos o vestiário e o campo de 
futebol com fechamento em alambrado no Tenentes. 

A Prefeitura de Extrema dará sequência em melhorias na 
mobilidade das estradas rurais e urbanas, como vem sendo 
feito em várias localidades de Extrema.

O novo CEIM (Creche) no Bairro da Roseira terá capacidade 
para atender cerca de 500 crianças, e sua área construída 
será de aproximadamente 3 mil m².

A nova sede, que tem custo aproximado de R$ 4,6 milhões,  
ficará na Estrada Municipal Fazenda Fabiano, próximo à 
rodoviária. Local vai abrigar também dois novos centros: 
Centro de Referência da Mulher e Centro Dia do Idoso. 

Já foi iniciada a obra da nova escola de Ensino Fundamental 
que será construída no Bairro Jd. Bela Vista.

PONTE NA AV. ENGENHEIRO JOÃO GILLI NETTO

ESCOLA DO SALTO

CAMPO E VESTIÁRIO NO TENENTES

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ASFALTAMENTO

NOVO CEIM ROSEIRA

NOVA SEDE DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOVA ESCOLA NO BAIRRO JARDIM BELA VISTA

Reforma dará sequência ao projeto de revitalização e 
resgate das praças centrais. Nova Praça da Saudade vai 
se integrar à reforma do Extrema Futebol Clube.

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA SAUDADE
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desenvolvimento

GOVERNADOR VISITA EMPRESAS DE EXTREMA
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, esteve em 
Extrema, em janeiro, durante visita oficial a importantes 
empresas instaladas na cidade. Além de visitar a 
Multilaser e a Panasonic, Zema acompanhou as obras 
do condomínio que abrigará o centro de distribuição 
do Mercado Livre, que estima contratar 1.400 
colaboradores.

Durante a visita, o governador foi recebido e acompanhado 
pelo Prefeito e Vice-prefeito, que apresentaram ao 
governador os resultados dos investimentos municipais 
para fomentar a economia, o empreendedorismo e a 
geração de emprego e renda em Extrema, pontos que 
foram bastante elogiados por Zema .
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saúde

atenção primária

UBS DA VILA RICA SERÁ INAUGURADA EM BREVE 

MAIS UNIDADES 
DE SAÚDE ESTÃO 
A CAMINHO

Os moradores do Bairro Vila Rica vão ganhar, muito 
em breve, a Unidade Básica de Saúde “Miguel 
Gonçalves de Souza”, nome dado em homenagem 
a “Miguel Lourenço”, como era conhecido. Cerca de 

1.400 pessoas serão atendidas no local. A obra foi 
construída com o mesmo padrão de qualidade das 
outras UBSs inauguradas na gestão anterior. 

Além da UBS da Vila Rica, outras duas unidades 
estão em fase avançada de obras: uma no Jardim/
Climp e outra no Juncal. A Prefeitura ainda anunciou 
que iniciará os estudos para a construção de pelo 
menos mais oito UBSs ainda nesta gestão, nos 
bairros Morbidelli, Barreiro, Rodeio, Vila Esperança, 
Jardim São Cristóvão, Agenor, Jardim Bela Vista e 
Centro I (Rua 15 de Novembro). 

No total, Extrema já possui 19 Unidades de Saúde 
que atendem aproximadamente 43 mil pessoas 
cadastradas junto à Atenção Primária à Saúde. Com 
o crescimento populacional da cidade, os espaços 
físicos das antigas unidades já não são suficientes. 

UBS do Bairro do Juncal está em fase final de obras

Obras da nova unidade de saúde do Jardim/Climp também 
seguem em ritmo acelerado

Prefeitura vai iniciar estudos para construção da UBS Rodeio

Segundo Secretaria de Saúde, cerca de 1.400 pessoas poderão ser atendidas na nova unidade
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HOSPITAL DE CAMPANHA EM EXTREMA JÁ ESTÁ EM 
FUNCIONAMENTO COM 40 LEITOS

ATENDIMENTO À COVID-19

No dia 25 de janeiro, as internações clínicas de 
pacientes de Covid-19 de todas as idades começaram 
a ser realizadas no Hospital Municipal “Dr. Roberto de 
Cunto”, que passou a funcionar como um Hospital de 
Campanha em Extrema. Ao todo, a unidade hospitalar 
conta com 40 leitos de enfermaria para internação dos 
pacientes; desses, 30 leitos são destinados aos adultos 
e jovens com idade a partir de 14 anos, e outros 10 leitos 
são reservados às crianças menores de 14 anos.

Os pacientes de Covid-19 que estavam no Pronto 
Socorro Municipal foram transferidos para o Hospital 
de Campanha, onde poderão contar com o atendimento 
de uma equipe capacitada e multidisciplinar formada 
por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e 
fisioterapeutas atendendo 24 horas por dia.

É importante lembrar que a porta de entrada para 
os pacientes adultos continuará sendo o Pronto 
Socorro – ao passar por atendimento e ser constatada 
a necessidade de internação clínica devido a 
complicações causadas por Covid-19, esses pacientes 
serão então encaminhados para o Hospital Municipal. Já 
os pacientes infantis continuarão sendo atendidos no 
próprio hospital, e, se necessário, serão internados na 
ala infantil do prédio hospitalar, que não se interliga com 

a ala adulta.

Logo no início da pandemia, a Secretaria de Saúde fez 
um pedido de liberação para que o Hospital Municipal 
pudesse funcionar como um Hospital de Campanha. 
No dia 17 de agosto de 2020 foram liberados 15 leitos 
infantis para internação de crianças com idade de 0 a 
13 anos, 11 meses e 29 dias com síndrome respiratória 
ou complicações causadas por Covid-19; e na mesma 
semana, todos os atendimentos pediátricos passaram 
a acontecer no próprio Hospital Municipal, funcionando 
24 horas por dia.

A novidade é que, desde o dia 25 de janeiro, todas 
as internações ocasionadas pela doença do novo 
coronavírus – até o atual limite de 40 leitos – passaram 
a acontecer no Hospital Municipal, independentemente 
da idade do paciente.

O expressivo aumento na capacidade de internação dos 
casos de Covid-19 no Hospital Municipal de Extrema 
acontece em boa hora, quando a curva de contaminação 
da doença avança em todo o país. A Prefeitura de Extrema 
reafirma a preocupação com a população extremense 
e não medirá esforços para proteger todos contra a 
doença!
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SECRETARIA DE SAÚDE APLICA PRIMEIRO LOTE DE 
VACINAS CONTRA COVID-19

Combate à covid-19

No mês de janeiro, a Secretaria de Saúde de Extrema 
aplicou 299 unidades da vacina contra a Covid-19, a 
CoronaVac, provenientes do primeiro lote do imunizante 
recebido, em 20 de janeiro, do Governo do Estado de 
Minas Gerais por meio da Superintendência Regional de 
Saúde. 

Neste primeiro momento, conforme determinação do 
Ministério da Saúde, foram priorizados os profissionais 
de saúde que atuam na linha de frente no combate à 
Covid-19, sendo eles: médicos, enfermeiros, técnicos 

de enfermagem e fisioterapeutas. Além deles, também 
foram imunizados 16 idosos do Asilo São Vicente de 
Paulo de Extrema, os quais pertencem a outro grupo de 
risco da doença. 

A Prefeitura de Extrema pede a compreensão da 
população e informa que, conforme novos lotes da 
vacina forem sendo enviados pela Superintendência 
Regional de Saúde, mais pessoas serão imunizadas no 
município de acordo com a programação do Ministério 
da Saúde. 

Desde o dia 25 de janeiro, as escolas particulares de 
Extrema estão autorizadas a retomar suas atividades 
e aulas presenciais em conformidade com o protocolo 
de segurança da Vigilância Sanitária do município, que 
estabelece orientações e restrições às instituições 
de ensino, entre elas receber até no máximo 30% da 
capacidade de alunos em cada sala de aula. A decisão 
pelo retorno das aulas presenciais foi tomada após uma 
reunião entre a Secretaria de Educação, a Secretaria de 
Saúde e as escolas particulares da cidade.

Há mais de quatro meses, a Vigilância Sanitária de 
Extrema vem acompanhando as adaptações das escolas 
privadas; todas elas elaboraram um plano de ação de 
acordo com sua estrutura e realizaram as adaptações 
necessárias para seguir os protocolos e critérios 
exigidos para a retomada das aulas presenciais. As 
instituições particulares de ensino também realizaram 
um treinamento de segurança sanitária junto aos seus 
professores e colaboradores. 

No decorrer do período letivo, a Vigilância continuará 
realizando visitas e orientando as escolas a seguirem 
as normas contra a Covid-19. A Prefeitura de Extrema 
pede a compreensão dos pais para que evitem levar seus 
filhos à escola quando estiverem com sintomas gripais 
ou em contato com algum caso de Covid-19.

A volta das aulas presenciais nas Escolas Municipais 
e CEIM (creches) está sendo estudada, considerando 
que a quantidade de alunos atendidos nesses locais é 

muito superior ao número de estudantes das escolas 
particulares, mas já existe a previsão de que o retorno 
aconteça no mês de março. Enquanto isso, o ano letivo 
da Rede Municipal de Ensino começará no dia 08 de 
fevereiro no modelo não presencial.

Em relação às Escolas Estaduais, estão sendo 
aguardadas orientações da Secretaria de Estado de 
Educação para as tomadas de decisões referentes ao 
retorno presencial.

A Secretaria de Educação e Saúde seguem trabalhando 
incansavelmente para que o retorno das aulas 
presenciais nas escolas particulares aconteça com toda 
a segurança e proteção para os alunos e profissionais 
da educação.

ESCOLAS PARTICULARES RETOMARAM ATIVIDADES 
PRESENCIAIS EM JANEIRO

volta às aulas
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Entrega da escola está prevista para este primeiro semestre

MAIOR ESCOLA DA CIDADE ESTÁ QUASE PRONTA

880 NOVAS VAGAS DE CRECHE ESCOLAR

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO

A “Escola Municipal Maristela Carniel Onisto” , 
localizada ao lado da Prefeitura, no Bairro Ponte 
Nova, encontra-se na fase final de obras. O prédio  
terá capacidade para até 1.500 alunos em dois 
turnos em um espaço de 7 mil m² que contará 
com 20 salas de aula, salas temáticas, um amplo 
e inovador laboratório de informática conjugado 
com biblioteca, sala para atendimento de crianças 
especiais, auditório, quadra oficial coberta com 
vestiários e arquibancada, salão de jogos, quadras e 

pátios auxiliares.

A obra está sendo feita em modelo pré-moldado, 
economizando tempo e custos com o projeto, 
e também oferecerá grande acessibilidade, 
sustentabilidade e eficiência energética com 
geração de energia através de painéis fotovoltaicos 
e captação de água da chuva para reuso.

Mais dois novos CEIMS (Creches) serão entregues em Extrema, nos bairros Vila Rica e Ponte Nova. Juntos, 
eles ofertarão 880 novas vagas para crianças extremenses. As duas unidades escolares estão previstas para 
ser entregues já no primeiro semestre deste ano.

Receberá o nome “Carlos Eduardo da Silveira Picone” e 
atenderá 350 crianças de 4 meses a 5 anos de idade. 
Contará com minimaternais, maternais e pré-escola. O 
prédio seguirá o modelo padrão entregue nas unidades 
anteriores, com uma estrutura moderna e acessível.

Terá capacidade para atender 530 crianças e contará 
com berçário, minimaternal, maternal e pré-escola. 
Serão 19 salas de aula, além de auditório e quadra 
poliesportiva coberta em um prédio de três pavimentos 
localizado em um ponto de fácil acesso no bairro.

“CEIM CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA PICONE”
CEIM CACHOEIRA 3 / PONTE NOVA 

“CEIM PROFª LUCY PEREIRA DE LIMA ZINGARI”
VILA RICA 
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POLIESPORTIVO PASSA POR AMPLIAÇÃO E REFORMA

OBRAS NO JUNCAL 
ESTÃO EM FASE FINAL

MAIS PROJETOS, MAIS 
ESPORTE PARA TODOS

NOVAS PISCINAS

QUADRA POLIESPORTIVA E PISTA DE CAMINHADA QUALIDADE DE VIDA PARA A POPULAÇÃO

As obras da segunda fase de ampliação e reforma 
do Ginásio Poliesportivo seguem avançando. 
Atualmente está sendo instalada a estrutura para 
o telhado do novo galpão onde estará localizado o 
complexo aquático. O espaço contará com duas 
novas piscinas aquecidas: uma semiolímpica com 
arquibancada e outra específica para aulas de 
hidroginástica, além de vestiários e banheiros.

Muito em breve, os moradores do Bairro do Juncal 
poderão usufruir de uma quadra poliesportiva 
novinha e coberta, além da pista de caminhada com 
piso intertravado. Vestiários também estão sendo 
construídos, e o campo de futebol já existente 
ganhará fechamento com alambrado, sem contar na 
Associação de Bairro que em breve será entregue.

Entre as novas obras já anunciadas para os próximos 
anos, estão a construção de um vestiário no campo 
de futebol no Bairro Pessegueiros, a construção de 
vestiário e campo de futebol com fechamento em 
alambrado no Bairro dos Tenentes, e a construção 
de uma quadra poliesportiva e associação de 
moradores no Bairro do Salto de Baixo. 

Estrutura para o telhado do novo Galpão

Quadra coberta garante mais proteção e segurança aos atletas Área no Bairro dos Tenentes que receberá vestiário e campo
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CIDADE GANHARÁ SEU CAMPO MAIS MODERNO

EXTREMA F.C. TEM NOVA 
ESTRUTURA E PASSA 
POR REVITALIZAÇÃO

FUTEBOL AMADOR COM JEITO DE PROFISSIONAL

COMPLEXO DE LAZER

A construção do campo de futebol no Bairro Jardim 
Bela Vista já está em fase final. A obra terá padrão de 
campo oficial FIFA com 8.030m² de gramado e será o 
mais moderno de Extrema, contando com tecnologia 
de irrigação automática, proteção em alambrado em 
torno de todo o campo e quatro vestiários amplos, 
além de outro destinado à arbitragem. Também serão 
construídas arquibancadas cobertas, trazendo mais 
conforto ao torcedor.

O fácil acesso ao campo é outro ponto que merece 
destaque, pois a arena está sendo construída ao 
lado da Av. Engenheiro João Gilli Netto. A avenida 
contará com mais de 18 mil m2 de asfalto, com guias, 
calçadas e canteiros, além de obras de drenagem e 
iluminação.

Continuam em ritmo acelerado as obras de 
construção e revitalização do Extrema Futebol 
Clube, que irá se transformar em um espaço 
destinado ao lazer da população extremense.

O local receberá um prédio em dois pavilhões 
com salas multiuso, duas quadras poliesportivas, 
arquibancada coberta com quatro vestiários e 
banheiros, sala de jogos, área com playground e 
além disso, será feita uma revitalização ao redor do 
campo com fechamento específico, áreas verdes e 
espaço de lazer.

A obra irá garantir toda a acessibilidade necessária e 
está sendo realizada com materiais pré-moldados, o 
que reduzirá tempo e custos com o projeto.

Campo ganhará amplas arquibancadas e novos vestiários

Prefeitura celebrou termo de comodato com o clube por um período 
de 30 anos, o que permite investimentos públicos para criação de 
complexo esportivo no local
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habitação

MAIS DE 300 NOVAS CASAS SERÃO ENTREGUES

A oferta de habitação em Extrema aumentará 
significativamente após a conclusão dos residenciais 
que estão sendo construídos: o Residencial Roseira 
3, que contará com 156 unidades habitacionais, e 
o Residencial Tenentes 5 Fase II, que entregará 29 
casas – anteriormente, em junho de 2020, foram 
entregues as chaves de 200 habitações na primeira 
fase do residencial.

Além disso, os estudos e projetos do Residencial 
Tenentes 6 seguem avançando, e as projeções 
apontam para a construção de aproximadamente 
130 novas casas populares. O novo residencial 
será erguido ao lado do Tenentes 1, em uma área 
de 56 mil m² adquirida pela Prefeitura pelo valor 
de R$ 3.225.269,91. 

Residencial Roseira 3 faz parte do “Minha Casa, Minha Vida”. Prefeitura investirá mais de R$ 3 milhões em infraestrutura no local

No Residencial Tenentes 5 Fase II, a Prefeitura de Extrema é 
responsável pela implantação de pavimentação, drenagem, 
calçamento, iluminação e canalização de água e esgoto

Associação de Moradores - Juncal

Investimentos contínuos feitos pela Administração Municipal no Setor de Habitação traduzem 
os esforços no sentido de diminuir o déficit habitacional de Extrema

PREFEITURA FINALIZA 
MAIS DUAS SEDES

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES

As sedes de mais duas Associações de Moradores 
estão sendo construídas pela Prefeitura, nos bairros 
Juncal e Rodeio. A construção de 110 m² é composta 
por duas salas e um grande salão. Nesses espaços, 
a população pode se reunir para realizar várias 
atividades culturais, esportivas e sociais. Eventos e 
reuniões entre os moradores completam a extensa 
lista das utilidades das associações, que fortalecem 
o diálogo e o vínculo entre os moradores locais e 
o Executivo Municipal e atuam como importantes 
parceiras na Gestão do Município.

Associação de Moradores - Rodeio
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lazer e qualidade de vida

CIDADE TERÁ 11 
NOVAS PRAÇAS
As secretarias de Turismo e de 
Obras finalizaram os estudos para 
construção de 11 novas praças. 
As áreas que receberão esses 
atrativos serão valorizadas, e seus 
moradores desfrutarão de mais 
conforto, lazer e qualidade de vida.

PRAÇA BRANDINA

PRAÇA PÚBLICA

PRAÇA VILA RICA

PRAÇA PÚBLICA

PRAÇA ISAURA FRANCO DE OLIVEIRA

PRAÇA OLAVO BILAC

PÇ. WALDOMIRO MARQUES DE OLIVEIRA

PRAÇA DA BÍBLIA

PRAÇA DAS ÁGUAS

PRAÇA JURACY LEONARDI

PRAÇA PARQUE DOS PÁSSAROS

Avenida Tancredo de Almeida 
Neves e Rua Alfredo Mucci

Centro

Rua B com a Rua E

Loteamento Parque dos Manacás

Avenida José Marques de Oliveira 
Neto com a Rua Pau Brasil 

Bairro Vila Rica

Rua Flor de Lis, Rua Jasmin, 
Estrada Municipal Antônio Fabiano 

Loteamento Cachoeira 3

Rua Jorge Amado, Rua Guimarães 
Rosa e Rua Castro Alves

Loteamento São Lucas

Rua 10 e Rua 11

Loteamento São Lucas

Estrada dos Pedrosos, Rua 
Francisco Barbosa da Rosa e 
Rua Francisca Peixoto Santos       

Bairro Tenentes

Av. Delegado Waldemar Gomes 
Pinto, Rua Gonçalves Souza e Av. 
Antônio Cândido do Nascimento  

Bairro Ponte Nova

Av. Cataratas do Iguaçu, Rua 
Paulo Afonso e Rua Salto Grande 

Loteamento Cachoeira

Avenida Luiz Alves Cardoso 
Sobrinho, Avenida Alfredo Onisto 

e Rua José Antônio de Toledo 
Loteamento Tenentes 3

Rua dos Colibris e Rua dos 
Cardeais

Loteamento Parque dos Pássaros
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PREFEITURA DE EXTREMA RECEBE ESTUDOS 
PARA VIABILIZAR PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 
DE NOVO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO

No começo de janeiro, uma comissão formada por 
servidores da Prefeitura de Extrema recebeu estudos 
de viabilidade para dar continuidade ao processo 
de contratação da nova empresa que oferecerá os 
serviços de abastecimento de água e tratamento de 
esgoto na cidade, no lugar da atual concessionária, a 
Copasa, cujo contrato foi extinto pela Prefeitura no 
ano passado.

A comissão se reuniu três vezes em janeiro, nos dias 6, 
11 e 18, e segue analisando os estudos de viabilidade 
para escolher o modelo de serviços mais adequado 
para a realidade de Extrema.

Assim que a comissão oficializar a escolha do melhor 
estudo de viabilidade, será encaminhado para a 
Câmara de Vereadores o projeto de lei autorizativa 
para que a Prefeitura realize licitação na modalidade 
de concorrência com a finalidade de contratação da 
nova empresa.

Os estudos de viabilidade apresentados abrangem 
os eixos técnico operacional, econômico-financeiro, 
jurídico e ambiental. Eles foram entregues à Prefeitura 
em resposta ao edital de chamamento público para 
o PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse), 

publicado em agosto de 2020. Ao todo, cinco 
empresas interessadas tinham sido autorizadas a 
participar do PMI, as quais tiveram um prazo de 90 
dias, a partir da publicação do edital, para elaborar e 
apresentar seus estudos – prazo que se encerrou no 
dia 04 de janeiro.

Das cinco empresas inicialmente autorizadas a 
participar do PMI, três delas apresentaram os estudos 
de viabilidade, sendo que duas dessas empresas se 
uniram na formação de um consórcio e entregaram 
um único modelo de viabilidade. Portanto, ao final 
do procedimento, foram entregues dois modelos 
distintos de viabilidade para análise.

A comissão avaliadora dos estudos é chamada de 
Comissão Especial de Avaliação e Acompanhamento 
das propostas do PMI, composta por integrantes 
das secretarias municipais de Obras, Meio Ambiente, 
Planejamento, Procuradoria e Controladoria. Essa 
comissão foi nomeada pelo Prefeito de Extrema 
através de uma portaria publicada no mês de julho de 
2020.

O contrato com a Copasa foi extinto ainda no ano 
passado, no dia 1º de julho, por iniciativa do prefeito.

INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS 
DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO

A Central de Monitoramento da Prefeitura de 
Extrema iniciou, no mês de janeiro, a instalação 
de dez unidades do Equipamento Eletrônico de 
Vigilância e Monitoramento em alguns locais da 
cidade, de modo a reforçar ainda mais o sistema 
de vigilância e monitoramento do município, que 
já possui mais de 100 câmeras espalhadas por 
todo o seu território, as quais são monitoradas 
pela Central 24 horas por dia.

Os novos equipamentos se assemelham a 

postes, e cada um deles conta com seis (06) 
câmeras de alta tecnologia, cinco (05) varifocais 
motorizadas que podem ser ajustadas na Central, 
um (01) PTZ com alcance de 1.000 metros para 
gravação de imagens por até 30 dias, além de 
possuir um botão de emergência que, ao ser 
pressionado, permite que o cidadão converse 
diretamente com a Central de Monitoramento 
em caso de emergências relacionadas a vários 
tipos de ocorrência.
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EXTREMA EM OBRAS: NA ÁREA URBANA                      

Construção da Av. Engenheiro João Gilli Neto (Avenida do Jd. Bela Vista - Barreiro), que contará com mais de 18 mil m² de asfalto com guias, 
calçadas, canteiros, drenagem e iluminação moderna, além de uma nova ponte que ligará o Bairro Jardim Bela Vista ao Barreiro

A Avenida Luiz Gabellini já recebeu asfaltamento, guias e meio-fio. Os postes também já foram instalados e, em breve, 
chega a iluminação pública. A nova avenida terá extensão aproximada de 1km. A partir de sua construção, só serão 
aprovados projetos de loteamento que seguirem a padronização urbanística da avenida.

Nova ponte na Estrada Municipal Fazenda Fabiano, ao lado do 
Parque de Eventos. Com 35m de via livre, estrutura dará acesso ao 
bairro Ponte Nova e está sendo executada em concreto armado e 
estrutura metálica.

Na 2ª fase das obras no Bairro do Jardim, vias já receberam drenagem 
e, em breve, vão receber mais 2.350m² de pavimentação. Mais 
2.400m² já foram pavimentados até agora.

Nova Avenida, construída ao lado do novo prédio do Batalhão da Polícia 
Militar, ligará a Praça dos Três Poderes e servirá como novo acesso ao 
Bairro Ponte Nova.
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E NA RURAL, A CIDADE NÃO PARA!

NOVOS LOCAIS RECEBEM OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
A construção da rede de drenagem é uma importante etapa das obras públicas. Essas redes de tubos que se 
ligam são importantes, principalmente, para evitar acúmulo de água da chuva nas ruas e estradas, o que pode 
ocasionar alagamentos. Por isso, a Prefeitura vem ampliando a rede de drenagem em toda a cidade. Confira 
alguns locais onde esse serviço está sendo executado:

Aproximadamente 70% da drenagem já foi concluída, 
e sua extensão total atingirá 830m, com 25 bocas de 
lobo. Cerca de 8.800m² também serão pavimentados.

Cerca de 50% das obras de drenagem já foram finalizadas, 
e sua extensão terá 1.300m, com 48 bocas de lobo. A 
estrada passa por uma reestruturação, com 10.800m² 
de área a ser pavimentada, contando com guias, sarjetas, 
calçada dos dois lados e 9m de largura de rua.

Foram concluídas 70% das obras de drenagem, cuja 
extensão será de cerca de 650m, com 25 bocas de 
lobo, enquanto a área pavimentada terá 20 mil m².

Na Estrada da Paz, no Bairro da Roseira, foram 
finalizadas aproximadamente 90% das obras 
de drenagem, que terão uma extensão total de 
110m, com 12 bocas de lobo, enquanto a área 
pavimentada terá 15 mil m².

ALAMEDA JACARANDÁ |  ROSEIRA

ESTRADA JOÃO EVANGELISTA | GODOI 2

ESTRADA DA PAZ | ROSEIRA

ESTRADA JOÃO CARDOSO DE LIMA | GODOI 1




