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SERVIÇOS 

 
1 – Instalaça o do RETRAN avançado; 

2– Mutira o de mamografia 2017, 2018; 

3 - Mutira o da Catarata 2017, 2018, 2019; 

4 - Mutira o do Glaucoma 2017, 2018, 2019; 

5 - Feira Cidada ; 

6 - Mutira o da Hansení ase; 

7 – Adequaça o e reforma da nova Policlí nica Municipal; 

8 – Instalaça o de adutora de a gua Vila Nova; 

9 - Instalaça o da adutora de a gua do povoado de Manga; 

10 - Instalaça o da adutora de a gua da Va rzea de Dentro; 

11 - Instalaça o da adutora de a gua de Itapicuru dos Dourados; 

12 - Complemento da adutora dos Patos; 

13 - Extensa o da rede de a gua dos Vale rios; 

14 - Reservato rio de a gua da Veredinha que abastece as comunidades de 

        Veredinha, Vereda, Caroba, Lagoa da Jurema, Barragem dos Patos, Va rzea de     

         Dentro e Periperi; 

15 - Reservato rio e nova adutora de a gua da Rocinha, para abastecer Rocinha e 

         interligar na rede de a gua de Pernambuco; 

16 - Reservato rio de Tamboril; 

17 – Instalaça o do Sistema Simplificado de A gua de Pau-a-Pique; 

18 - Construça o do sangradouro do reservato rio de Lagoa de Daniel; 



19 – Construça o de duas passagens molhadas, de 46m e 49m, em Bem Posta; 

20 – Reforma do pre dio e manutença o dos serviços da Delegacia de Polí cia Civil; 

21 – Reforma do pre dio e manutença o da nova sede da 46ªCIPM; 

22 - Recuperaça o da parede da Lagoa do Barbosa; 

23 - Construça o do Calçada o, Canabrava; 

24 - Construça o de rede de esgotamento sanita rio Rua Durval Mandu , Taquari; 

25 - Construça o de rede de esgotamento sanita rio Rua Senhor do Bonfim, Centro; 

26 - Construça o de rede de esgotamento sanita rio Rua Sebastia o da Silva Rego, 

         Taquari; 

27 - Construça o de rede de esgotamento sanita rio Rua Raimundo Lima,  

28 - Ampliaça o da galeria de a guas pluviais das Ruas Geraldo Correa e Piata , 

         Taquari; 

29 - Construça o de canal de a guas pluviais bairro Lagoa Grande; 

30 - Construça o da Academia ao Ar Livre, Praça Senador Tanajura, fundos da 

        Catedral; 

31 - Instalaça o de parquinho para crianças, Praça Senador Tanajura, Centro; 

32 - Construça o do Banheiro Pu blico, Praça Manoel Mesquita Ramos, Taquari; 

33 - I e II ExpoLivramento, colocando a cidade em voga no Estado e Brasil; 

34 - Canalizaça o e drenagem do riacho de Amola Faca; 

35 - Reforma nos banheiros do terminal rodovia rio; 

36 - Construça o da ponte de Malhadinha; 

37 - Reforma total da ponte de Pernambuco; 

38 - Construça o da Feira do Gado; 

39 - Construça o de quiosques e banheiros pu blicos, Feira do Gado; 

40 - Construça o do novo Cemite rio Jardim da Saudade; 

41 - Nova sede para o posto sate lite dos Patos; 

42 - Nova sede para o posto sate lite de Lagoa de Daniel; 

43 - Reforma da Prefeitura Municipal; 

44 - Reforma e ampliaça o do Arquivo Pu blico Municipal; 

45 - Reforma e ampliaça o da ponte da Ladeira do Bonfim; 

46 - Reforma do Mercada o; 

47 - Ampliaça o, reposiça o e manutença o da rede de iluminaça o pu blica; 

48 - Instalaça o de iluminaça o Centro ao Recreio; 

 



ESPORTES 
 

49 - Organizaça o do maior campeonato de futebol, Se ries A e B, da regia o, com as 

         maiores premiaço es; 

50 - Construça o do Centro Esportivo do Taquari, (campo de futebol, minicampo, 

         quadra de areia, vestia rios, alambrados, calçada o para caminhadas); 

51 – Apoio a diversas modalidades esportivas: futebol, capoeira, jiu-jitsu, vo lei, 

         atletismo 

52 - Construça o do minicampo do Charco; 

53 - Construça o do minicampo de Morrinhos; 

54 - Reforma e manutença o do Centro Esportivo da Rua do Areia o; 

55 - Reforma do campo de futebol e doaça o de material esportivo, de A gua 

        Branca; 

56 - Vestia rios e bancos de reservas e a rbitros, Santa Rita; 

57 - Vestia rios e iluminaça o minicampo da Varzinha; 

58 - Vestia rios do campo de futebol de Rocinha 

59 - Gina sio de esportes Polivalente; 

60 - Gina sio de esportes Barrinha; 

 

ESTRADAS VICINAIS 

 
61 – Manutença o de todas as estradas vicinais do municí pio; 

62 - Abertura da estrada que liga Olhos D’A gua a Santo Anto nio; 

63 - Abertura da estrada que liga Puba a Gameleira; 

64 - Rebaixamento da ladeira de Pau-a-Pique da Canabrava; 

65 - Estrada na serra que liga Cruz de Almas ao Laranjo; 

66 - Aquisiça o da Fa brica de Asfalto; 

 

LAGOAS, TANQUES E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 
 

67 - Limpeza e manutença o dos reservato rios de Va rzea, Monte Oliveira, Tanque 

        dos Couros, Jatoba , Lagoa do Leite, Lagoa do Sal, Lagoa de Daniel, Pastorador, 

        Santa Cruz, Lagoa da Formosa, Lagoa da Pedra, Lagoa Comprida, Sí tio Novo, 



        Olhos D’A gua da Domingas; 

68 - Construça o de reservato rio em Açoita Cavalo, Calunga, Lagoa das Canas, Cruz 

         de Almas, Fabiano, Barreiro, Quebra; 

69 - Limpeza e manutença o do canal da Lagoa da Jurema; 

70 - Limpeza de toda a da Lagoa de Sa o Timo teo, quase 1km da entra a saí da da 

         a gua; 

71 - Poços artesianos nas comunidades de: Olhos de Gato e Maracuja , regia o do 

         Mucambo; 

 

URBANIZAÇÃO 
 

72 - Manutença o, limpeza, instalaça o de grama e pintura das Praças Dom He lio 

         Paschoal, Pedro Mandu , Cor. Zezinho Tanajura, de Miro,  

73 - Construça o da praça na Rua C, Benito Gama; 

74 - Construça o da praça de Lagoa Nova; 

75 - Construça o da praça da Barrinha; 

76 - Construça o da Praça da Rua do Areia o; 

77 - Construça o da Praça da Va rzea; 

78 - Construça o da Praça de Sa o Timo teo; 

79 - Construça o da Praça do Nado; 

80 - Construça o da Praça de Matinha de Baixo; 

81 - Reforma da Praça Manoel Mesquita Ramos, Taquari; 

82 - Reurbanizaça o da Rua Durval Guimara es, Centro; 

 

PAVIMENTAÇÃO 
 

83 * Rua Manoel Matias – bairro Belo Horizonte; 

84 * Rua Colibri – bairro Belo Horizonte; 

85 * Rua Cana rio – bairro Belo Horizonte; 

86 * Rua Azula o – bairro Belo Horizonte; 

87 * Rua Bem-Te-Vi  – bairro Belo Horizonte  

88 * Rua da Praça – bairro Belo Horizonte 

89 * 6 ruas no Loteamento Ze  Puca (fundos da Central das Carnes); 

90 * complemento da Rua Ulisses Cambuí  Lima; 



91 * complemento da Rua Joa o Correia e Silva; 

92 * complemento da Rua Joa o Correia e Silva e 2 travessas, Centro; 

93 * complemento da Rua Alfredo de Souza Machado e duas travessas; 

94 * complemento da Rua Pedro e Silva e sua travessa; 

95 * Rua Vava  Tanajura e suas travessas, Centro; 

96 * Rua Jose  Souza Meira e 2 travessas, Centro; 

97 * Rua Francisco Ota viano Tanajura e travessa, Centro 

98 * 04 ruas na Rua do Areia o (Municí pio); 

99 * Rua Hildebrando Xavier, Centro; 

100 * 2ªTravessa Rua Hildebrando Xavier, Centro; 

101 * Rua Zeferino de Paula Lima, Estocada; 

102 * Rua Edmundo M. Rodrigues, Centro; 

103 * 8 ruas no Passa Quatro (Caixa D’A gua); 

104 * 2 ruas no Passa Quatro (local da festa) 

105 * Ladeira do Bonfim e sua paralela e sua travessa, centro; 

106 * Av. Rodrigo Alves Meira, Centro; 

107 * Av. Isabel Costa Meira, Centro; 

108 * Rua Maria Alves Lima, Centro; 

109 * Rua Erotildes Lima Barros, Centro; 

110 * Rua Marco Aure lio de Castro, Centro; 

 

EDUCAÇÃO 
 

- Reforma das escolas: 

111 * - Dona Tina; 

112 * Ro mulo Galva o; 

113 * Le lis Piedade; 

114 * Humberto Leal; 

115 * Construça o de escola de 12 salas com quadra poliesportiva, na Barriguda; 

116 * Construça o de escola de 12 salas com quadra poliesportiva, da Jurema; 

117 * Construça o de escola de 12 salas com quadra poliesportiva, Itanage ; 

118 * reforma e ampliaça o da escola de Lagoa Nova; 

           (os itens 115, 116, 117 e 118 somam aproximadamente R$ 10 milho es) 

 



FESTAS POPULARES 
 

119 - maior Sa o Joa o da regia o, apoiando os festejos de cada regia o; 

- atraço es de ní vel nacional; 

120 - festejos religiosos; 

121 – festejos culturais. 

 

FROTA MUNICIPAL 
 

122 * 03 ambula ncias; 

123 * 01 ambula ncia do SAMU; 

124 * 04 Fiat Uno; 

125 * 01 Fiat Mobi; 

126 * 01 saveiro; 

127 * 01 trator; 

128 * 01 caçamba basculante; 

129 * 01 retroescavadeira; 

130 * 01 moto niveladora; 

131 * 03 O nibus escolar; 

 

SAÚDE UBS 
 

132 - Reforma das UBS 

133 - Aquisiça o de equipamentos para as unidades (ar-condicionado, aparelhos 

           de pressa o adulto e pedia trico, Reanimador manual adulto e pedia trico, 

           longarinas, eletrocardiogramas, oftalmosco pios, laringosco pios, cilindros de 

           gases medicinais, braçadeiras, impressoras, notebook, microcomputadores,   

           macas, arma rios, carinhos de limpeza, carrinhos de transporte de 

           medicamentos, cadeiras de rodas infantil, biombos, mesas ginecolo gicas, 

           mesas de reunia o redonda, detectores fetais e roupas protetoras/aparelhos 

          de raios-x odontolo gico; 

134 - Aquisiça o de equipamentos oftalmolo gicos; 

135 - Construça o de uma nova lavanderia no hospital; 



136 - Aquisiça o de equipamentos para a lavanderia 

137 - Aquisiça o de equipamentos para cirurgias de me dia complexidade: aparelho 

           de anestesia, aspirador ciru rgico, carro de emerge ncia, foco ciru rgico mo vel, 

            foco ciru rgico de teto e suporte para materiais de procedimento. 

138 – Aquisiça o de um novo equipamento de raios X; 

139 - Reforma do Hospital municipal; 

140 - Aquisiça o de um novo gerador ele trico para o hospital; 

141 - Aquisiça o de um moderno aparelho de ultrassom porta til, para o hospital. 


