A PREFEITURA FAZ.
SUA VIDA MUDA.
Na contramão da
economia dos municípios mineiros e com
uma gestão consciente e equilibrada, a Prefeitura de Juatuba em
parceria com a Câmara Municipal, está
conseguindo transformar a cidade.
Atendendo a diversas demandas dos
moradores, a atual

administração realiza, em pouco mais de
um ano, importantes
obras de drenagem,
pavimentação e manutenção que já estão
mudando a vida de
muita gente.
Obras e melhorias
que, se você ainda não
conhece, terá oportunidade de conhecer a
partir de agora.

Veja algumas obras já realizadas e outras em andamento:
- Entrega da quadra coberta da
Escola Municipal Maria Cândida
em Francelinos;
- 490 metros de pavimentação
asfáltica, incluindo drenagem e colocação do meio fio na Av. JK no
bairro Satélite;
- Operação “tapa buraco” realizado em todos os bairros pavimentados;
- Colocação de meio fio e sarjeta
nas ruas José Maria Alkimim, Francisco Gama Neto e Governador
Valadares no bairro Satélite;
- Pavimentação asfáltica de mais
de 3000 metros na Av. A no bairro
Veredas da Serra (obra em andamento faltando 800 metros de drenagem);
- Reconstrução da rede de drenagem metálica, prolongamento da
rede de concreto e urbanização na
Av. A no bairro Samambaia I;
- Revitalização da pista de caminhada às margens da rodovia MG050 com nivelamento do passeio e
colocação da academia ao ar livre
em dois pontos;
- Construção do muro de arrimo
da rua Divinópolis no bairro Francelinos, atendendo à solicitação da
Defesa Civil;
- Manutenções em prédios públicos, incluindo escolas e postos de
saúde;
-Construção da Praça Olávio
Fernandes Pinto (praça do Satélite);
- Drenagem de 250 metros com
manilhas na rua Antônio Bernardo
no bairro Cidade Nova I;
- Pavimentação asfáltica de 550
metros da Av. Brasil no bairro Francelinos;
- Pavimentação asfáltica de
1500 metros na Av. Santos Dumont no bairro Eldorado incluindo
drenagem, meio fio e sarjeta (em
andamento);
- Retomada da construção da
Escola Municipal Leiva Cristhiane
Androciolle Marques em Boa Vista
(obra em andamento);
- Cobertura da quadra da Escola
Municipal Alípio Nogueira do Amaral (obra em andamento);
- Drenagem da rua Três no bairro Vila Vern;
- Pavimentação de 730 metros
na rua Maria Magesty Vieira incluindo drenagem, meio fio e sarjeta;
-Drenagem de 200 metros com
manilhas da rua Nilton Paiva no
bairro Satélite (obra em andamento);
- Pavimentação de parte da Av.
Brasil no bairro Satélite incluindo
meio fio e sarjeta;
- Pavimentação da rua Nove no
bairro Serra Azul incluindo drenagem, meio fio e sarjeta.

COM DEDICAÇÃO E SERIEDADE O RESULTADO
É UM SÓ: OBRA PRA TODO LADO!
Em pouco mais de um ano, a Prefeitura fez muitas melhorias
e muita coisa boa ainda está por vir em vários setores.

Nova praça Olávio Fernandes Pinto no bairro Satélite.

Rua Santos Dumont no Eldorado.

Avenida A no bairro Veredas da Serra.

Avenida Brasil em Francelinos.

Rua Nove no bairro Diamantina.

Rua Antônio Bernardo no Cidade Nova I.

Academia da pista de caminhada no Centro.

