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SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS FEVEREIRO 2018  

Ruas que receberam Asfalto para Tapa-buracos em diversos bairros do município: Ruas 

Irati, Adrianópolis , Porto velho , Apucarana , Werner G.Gaedeck , Guarapuava , Lapa  

Mato grosso , Manoel Ferreira Gomes , Santa Rita de cássia , Martinho Ramos , rua da 

Mata e avenida Paraná , Brasil e avenida do Canal. 

A secretaria de obras realizou serviços de divisórias de paredes no setor jurídico da 

Prefeitura municipal atendendo a solicitação da procuradora do município . 

A secretaria de obras fez aplicação de FREZA na avenida Principal de Saint Etiene para 

facilitar o trânsito de veículos e pedestres da região. 

Construção e reformas de diversas passarelas sobre rios e córregos do município e 

rampas de acesso á praia:  Rua Maringá bairro Bom retiro Reforma de Passarela sobre 

o Rio Matinhos , Reforma de Passarela avenida JK de Oliveira próximo do Quartel , Rua 

Bandeirantes bairro Sertãozinho construção de Passarela sobre o Canal , Reforma geral 

da Passarela de acessibilidade com acesso á Praia na Avenida Atlântica em frente ao 

Sesc e demais reformas realizadas de Passarelas em diversos balneários do município . 

Fabricação de Grelhas de ferro reforçado para substituir grelhas de concreto 

danificadas dando mais durabilidade nas bocas de lobos do município . 

Limpeza e micro drenagem dos Rios e Canais com escavadeira hidráulica para facilitar 

o escoamento das águas em diversos bairros e balneários do Município . 

Fiscalização diária nos serviços prestados pelas empresas Nato , Gel  e empresa de Peti 

Pav , aplicando notificações sempre que necessário . 

Ruas que receberam Patrolamento e material Saibro assim como compactação 

adequada para facilitar o trânsito de veículos e pedestres : Patrolamento e 

compactação em diversas ruas do balneário Gaivotas ; Patrolamento nas paralelas da 

avenida Paranaguá em diversos balneários do município ; Patrolamento em diversas 

ruas do balneário Saint Etiene ; Patrolamento e compactação na rua Itamar balneário 



Solymar ; Patrolamento em diversas ruas dos balneários Albatroz , Costa Azul ,Perequê 

Monções , Currais e outros. 

Ruas que receberam Manilhamentos e serviços de limpeza e manutenção de Bocas de 

lobos para facilitar o escoamento das águas pluviais: Rua Bertioga bal. Riviera limpeza 

de valeta e feito uma travessia usando 9 manilhas de 30 armada , Rua Ipê bal. Solymar 

foi colocadas 5 manilhas de 40 armada , Rua Paraguai foi colocada 5 manilhas de 60 

armada , Contenção com utilização de 13 postes inservíveis na rua Cianorte bairro Rio 

da onça , Rua Floresta bairro Sertãozinho colocação de 4 manilhas de 60 armada , Rua 

Brasil bal.Gaivotas feito uma travessia com 11 manilhas de 30 armada , Rua H bal.Praia 

grande foi colocado 11 manilhas de 60 armada , Rua Mandaguari bal.Riviera travessia 

com 7 manilhas de 30 armada , Rua Guapuruvu bairro Rio da onça colocação de 6 

manilhas de 30 armada , Rua São Mateus bairro Caiobá colocação de 10 manilhas de 

60 armada , Rua José meduna bairro Centro colocação de 31 manilhas de 30 armada 

Rua Waldir Muller bairro Centro colocação de 29 manilhas de 30 armada , Avenida 

Paranaguá bal.Costa azul colocação de 7 manilhas de 40 armada , Rua Arco íris 

bal.Gaivotas colocação de 6 manilhas de 60 armada , Rua da Ribeira bairro Sertãozinho 

travessia com 6 manilhas de 60 armada, Rua Manoel Ribas Caiobá troca de 2 manilhas 

de 60 armada , Rua Itaguajé bal.Riviera colocação de 3 manilhas de 60 armada e Rua 

Matelândia colocação de material para conter erosão , Rua Antonio Madaloso 

bal.Flamingo abertura de valeta para facilitar o escoamento das águas pluviais , Rua 

Tocantins bairro Mangue seco abertura de valeta para facilitar o escoamento das 

águas , Rua Xambrê bal.Flórida foi feito a limpeza de valetas , Rua Erasto gaertener 

bal.Iracema foi feito a limpeza de uma grande valeta, Rua Tabajara bairro centro foi 

feito uma caixa boca de lobo com grelha de ferro , Rua Apucarana Caiobá foi feito uma 

caixa boca de lobo com grelha de ferro , Rua Nossa S.Aparecida bairro mangue seco 

uma caixa boca de lobo com grelha de ferro , Colocação de 27 manilhas de 40 armada 

próximo ao Cras do Mangue seco. 
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