
Gestão eficiente transforma 
necessidade de reconstrução 
em oportunidade de construir 
uma Itabirito cada vez melhor

Obras estão em andamento 
em diferentes regiões de 
Itabirito Mais de 30 intervenções 

ainda estão planejadas

Uma nova história

Por toda a cidade E faremos 
muito mais!



itabirito.mg.gov.br

BOLETIM DE OBRASInformativo Oficial da Prefeitura de Itabirito
Janeiro de 20232

Orlando Caldeira Elio da Mata

Geraldo Torres
Secretário de Obras e Serviços

Expediente
Prefeito: Orlando Caldeira

Vice-prefeito: Elio da Mata

Secretária de Comunicação: Bianca Gallo

Diretor de Jornalismo: Vinícius Dias

Redação e fotografia: Alisson Cruz, Cristiana Teixeira,

Marcos Diniz, Natasha Natividade e Paulo Souza

Diagramação: Luiz Fernando da Costa

Tiragem: 15 mil exemplares

Impressão: Sempre Editora

Olá, amigos e amigas de Itabirito!

O ano de 2022 foi marcado por desafios em nossa cidade. 

Mais do que isso: por desafios superados. É sempre impor-

tante relembrar que, logo nos primeiros dias do ano passado, 

Itabirito foi atingida pela maior enchente da história. 

Mas esse cenário de destruição e os prejuízos foram rever-

tidos graças à dedicação dos servidores, aos investimentos 

realizados pela Prefeitura e à grande capacidade de mobili-

zação da nossa população, que deu exemplos de amor ao pró-

ximo e de solidariedade em todos os momentos.

Para garantir a reconstrução das áreas afetadas pela enchen-

te, já foram realizadas várias obras e estão planejadas novas 

intervenções por toda a cidade. Ao todo, a Prefeitura estima 

um investimento de mais de R$ 80 milhões nesses trabalhos.

O desafio se tornou ainda maior pela necessidade de con-

ciliar essas obras, diversas delas em regime de urgência, com 

os compromissos assumidos em nosso plano de governo para 

a modernização da cidade.

Mas, com seriedade e respeito aos recursos públicos, vimos 

na necessidade de reconstrução uma possibilidade de cons-

truir uma Itabirito voltada para o futuro, sempre pensando 

nas necessidades da nossa população.

Um grande abraço a todos!

Catástrofe, urgência e muito trabalho: assim podemos definir 

o ano de 2022 em poucas palavras. Superar a maior enchente da 

história de Itabirito exigiu muito planejamento e compromisso por 

parte de toda a equipe da Prefeitura.

A todo tempo, fomos surpreendidos pela necessidade de realizar 

obras urgentes e fundamentais para evitar tragédias, preservar vi-

das e garantir mais tranquilidade à população.

Mais de 300 servidores, boa parte deles ligados à Secretaria de 

Obras e Serviços, estiveram em campo trabalhando para recons-

truir a nossa cidade. 

E missão dada tem sido missão cumprida. Já atuamos em quase 

20 pontos, que totalizam mais de 6,2 mil m³ de obras de gabião, e 

outras dezenas de intervenções estão mapeadas para garantir o 

atendimento de todas as regiões.

Estamos reconstruindo Itabirito!

Editorial Palavra do 
Secretário

A Prefeitura também realizou a retirada de galhadas de 

árvores e detritos do Rio Itabirito. A ação contou com o uso 

de drone visando à definição dos pontos de interdição e re-

colhimento dos materiais. 

Em mais uma importante etapa de intervenções, foi reali-

zado o desassoreamento do Córrego da Carioca.

Editorial
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Em janeiro de 2022, Itabirito registrou a maior enchente de sua 

história. As fortes chuvas provocaram prejuízos para centenas de 

famílias, empresários e produtores rurais, exigindo uma atuação 

eficaz da Prefeitura.

Após os trabalhos de limpeza, a Secretaria de Obras e Serviços 

mapeou pontos críticos em diversas regiões da cidade. Oito equi-

pes, compostas por cinco pessoas cada, em média, estão empe-

nhadas em trabalhos como demolições, drenagens, construções, 

recomposições e grampeamentos de solo.
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Nove obras já estão concluídas na área urbana e em dois distritos, 

impactando positivamente o dia a dia da população. As interven-

ções contemplaram ações como construções de gabião e a recom-

posição e limpeza de taludes.

Trabalhos concluídos

Obras em distritos
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+ de R$ 3,4 milhões
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Praça dos Imigrantes (Centro)

Estrada do Contorno (Meu Sítio)

Avenida Dr. Francisco José de Carvalho
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Mapa: openstreetmap.org
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Além das obras concluídas e em andamento, a 

Prefeitura planeja a realização de mais de 30 obras 

de gabião, limpeza e grampeamento de solo.

Confira algumas das diversas regiões de Itabirito 

que serão contempladas:

Mais ações por Itabirito

Investimento  estimado 
nas próximas obras

Pista de Skate (Agostinho Rodrigues)

Rua Afonso Gonçalves Góis (Santa Rita)

Gabião

Gabião

+ de R$ 50 
milhões

Avenida Manoel Salvador de Oliveira (Bela Vista)

Gabião

Obras planejadas
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Estrada para Córrego do Bação

Rua Agostinho Silva Braga (Comunidade do Bota)
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