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RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DAS METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – EIXO DRENAGEM

Problemas apresentados no diagnóstico Ação realizada

Ocorrem  problemas  de  alagamentos  na  Rua  da
Serra,  bairro  Beira  Rio,  por  problemas  de
obstrução  da  rede,  segundo  relatos  da
mobilização social.

O município firmou termo de compromisso junto ao Governo Federal para execução do plano
de trabalho aprovado pela UNIÃO,  por intermédio do Ministério da Integração Nacional/
Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil constante do processo nº 3203908-20180307-05,
tendo como meta nº 1 a Drenagem Pluvial da Baica do Bairro Rúbia, que também atende a
Rua da Serra. A obra foi iniciada em 21/05/2019 e teve a rescisão contratual com a empresa
executora  em  25/02/2022.  Houve  a  necessidade  de  adequação  ao  projeto  bem  como
atualização  de  planilha  orçamentária  e  posterior  novo  processo  licitatório.  A  obra  de
conclusão da drenagem iniciou em 17/07/2022 e tem previsão de término em 22/02/2023.

Segundo  a  mobilização  social,  ocorrem
alagamentos  com  chuvas  médias  nas  ruas
Brasileiro, Fornazieri,  Drago e Placendino Angêlo
Freitas,  no  bairro  Rúbia;  ocorre  obstruções  na
rede  de  drenagem.

Essas referidas ruas sofreram intervenção na obra da Drenagem da Bacia do Bairro Rúbia,
constante da meta nº 1 do plano de trabalho citado acima.

Ocorrem  alagamentos  com  chuvas  de  média
intensidade  na  Av.  Virgílio  Altoé,  e  na  Rua  Q,
bairro Aeroporto;  ocorre obstruções  na rede de
drenagem segundo relatos da mobilização social.

No  plano  de  trabalho  pactuado  junto  à  União,  citado  acima,  a  meta  nº  2  refere-se  à
Drenagem Pluvial da Bacia do Aeroporto. A obra foi iniciada em 21/05/2019 e concluída em
25/05/2020, que contemplou a Av. Virgílio Altoé.
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A  mobilização  indicou  alagamentos  nas  chuvas
intensas  no  bairro  Padre  Gianni,  bem  como  a
ocorrência de obstruções na rede de drenagem no
local.

O município firmou convênio junto ao Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de
Estado de Saneamento,  Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB cujo objeto é a
drenagem e pavimentação nas seguintes vias: Ruas Projetadas 1 e 2, Rua João Jorge, Rua 5,
Travessa  1,  Rua Josefina Francisqueto e  Trechos da  Rua Alexandre Caliman e  Rua André
Forza. A obra teve início em 23/03/2020 e foi concluída em 21/06/2022.

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento – 2022.


