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CAÇAPAVA 
 

OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 2011-2014 
 

 

CULTURA:  

Polo do Projeto Guri: 1 (em andamento)  

• O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando 
a música como agente transformador:  

• Polo de Caçapava - AvDr José de Moura Resende, 475 - Vera Cruz, em andamento 5 
cursos (violino/viola, violão, violoncelo, percussão/bateria e canto coral) para 177 
crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 451 mil de Jan/2003 a Jul/2011, para 
pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de 
supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 03/06/2002.  

 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO:  

CEETEPS:  

ETEC Machado de Assis:  

• construção de 6 salas de aula e sanitários para professores e funcionários – Custo: R$ 
924 mil, incluindo R$ 166 mil de equipamentos. Obra concluída em 26/01/2011. A 
obra proporcionou a abertura de mais 1 período do Curso de Logística e a partir do 2º 
semestre de 2011 o Curso de Informática.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 68.610 litros de leite em Jan a Set/2011 - Custo: R$ 93 mil, beneficiando 
508 famílias carentes, no último mês do período.  

• Programa Ação Jovem – estão sendo atendidos 77 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
78 mil, já repassados R$ 65 mil de Jan a Out.  
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• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 776 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 784 mil, já repassados R$ 660 mil de Jan a Out.  

 

Repasse concluído:  

• Conviver Associação Filantrópica, Assistencial e Educacional – R$ 30 mil, 
repassados em Dez/2010, para aquisição de equipamentos. Prestação de contas em 
19/04/2011.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 2.643 mil  

Escola nova em execução: 1 (1.260 novas vagas) - R$ 2.445 mil 2  

 

• Terreno Bairro Tataúba / Residencial Aldeias da Serra - 12 salas (substituição de 
prédio – com ampliação de 7 salas e substituição de 5 salas demolidas) (1.260 novas 
vagas) - Custo: R$ 2.445 mil. A obra está com 97% executados e tem término previsto 
em 31/12/2011.  

 

Reforma de escola em execução: 1- R$ 198 mil  

• EE Profª Margarida Maia de Almeida Vieira - Custo: R$ 198 mil. Obra com 27% 
executados e tem término previsto em 31/12/2011.  

 

Reforma de escola contratada, aguardando OIS: 1- R$ 527 mil 

• EE Dr. Pereira de Mattos - Custo: R$ 527 mil.  
 

Repasses para APAE:  

• Em Mar, Jun e Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 452 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 171 alunos/ano.  
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Programa Escola da Família:  

• Em Mar, Jun e Set/2011, foram gastos R$ 155 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 5 escolas do município.  

 

 

GESTÃO PÚBLICA:  

Programa Acessa São Paulo:  

• Em 28/06/2010 foi implantado 1Infocentro na Ladeira São José, 90 - Centro. A 
Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 microcomputadores, 
proporcionando acesso gratuito à Internet para a população do município – Custo: R$ 
56 mil.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 174 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – Custo: R$ 17.921 mil  

• Conjunto Habitacional Caçapava E – 174 unidades, beneficiando 870 pessoas, na Rua 
Sebastião Francisco de Toledo (em frente ao Jardim Ipê), construídas pelo programa 
de parceria com municípios – Custo: R$ 17.921 mil. Obra concluída em 31/10/2011 e 
sendo entregue nesta data 27/11/2011.  

 

CDHU: 157 unidades habitacionais programadas / 1 conjunto – Custo Previsto: R$ 14.130 
mil  

• Conjunto Habitacional Caçapava VII F – com 157 unidades, beneficiará 785 pessoas 
e será construído pelo programa de Reassentamento Habitacional – Custo: R$ 14.130 
mil. Atenderá famílias em áreas de riscos. A CDHU está solicitando a Prefeitura, se 
há interesse na viabilização do terreno e esclarecimento sobre ocupação parcial com 
residência (verificado em vistoria).  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênio SEP: R$ 4.787 mil  
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• 4.515,73 m² de pavimentação asfáltica e implantação de obras de drenagem na 
Avenida Vicente Silva Cirino Filho, no Bairro Caçapava Velha – Custo: R$ 400 mil, já 
repassados em Jun/2010 e Set/2011. Obra concluída em Out/2011.  

• 10.900,00 m² de pavimentação asfáltica nas avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes e 
Dr. Rosaldo de Almeida Telles - Custo: R$ 1.000 mil, já repassados em Nov/2006 a 
Jun/2011. Obra concluída em Ago/2011.  

• 2.969,87 m² de pavimentação asfáltica em vias do bairro de Caçapava Velha - Custo: 
R$ 150 mil, repassados em Jun/2010. Obra concluída em Jul/2011.  

• 85.058,98 m² infra-estrutura visando a melhorias no sistema viário, custo: R$ 2.937 
mil, já repassados R$ 2.570 mil em Nov/2006, Mai e Set/2008. Obra concluída em 
Jun/2011. Aguardando a prestação de contas, para liberar a última parcela.  

• 3.171,31 m² de pavimentação asfáltica e 366,04 metros lineares de drenagem em via 
urbana do município – Custo: R$ 300 mil, já repassados em Jun/2010 e Set/2011. 
Obra concluída em Mai/2011.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obra em execução:  

• implantação de Sistema de Esgotos Sanitários nos bairros Bom Jesus e Chácara Santo 
Antonio - Custo: R$ 2.229 mil. Obra está com 77,70% executados e tem término 
previsto em 24/03/2012.  

 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 3 viaturas para a Polícia Militar - Custo: R$ 153 mil.  
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GESTÕES 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 358.212 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 456 mil, 
beneficiando 508 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• sendo recuperados 6,60 km da estrada municipal Tenente José Couto e Mario Galiotti 
no bairro Boa Vista – Bacia Hidrográfica Paraíba do Sul (2ª Fase) - Custo: R$ 574 
mil. Previsão de término em 31/12/2010.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 3 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 185 
portadores de deficiência e 3.315 pessoas de outros segmentos da população – Custo: 
R$ 431 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 680 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 489 mil; 
680 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 489 mil; 680 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
489 mil e 781 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 600 mil.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 70 bolsistas/mês em 2007– Custo: R$ 50 mil; 70 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 50 mil; 70 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 50 
mil e 70 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 58 mil.  

 

Repasses concluídos: R$ 314 mil  

Lar Vicentino - R$ 110 mil  
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� R$ 20 mil, repassados em Jan/2007, para reforma do prédio (concluída em 
20/04/2007).  

 

� R$ 40 mil, repassados em Jul/2009, para aquisição de equipamentos.  
 

� R$ 50 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos.  
 

• Instituto Santa Tereza D’Avila - R$ 55 mil  
 

� R$ 25 mil, repassados em Mai/2007, para custeio.  
 

� R$ 30 mil, repassados em Mar/2008, para ampliação e reforma da entidade.  
 

• Lar Emmanuel - R$ 40 mil, repassados em Nov/2009, para aquisição de 
equipamentos.  

 

• APAE - R$ 40 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos.  
 

• Esquadrão Vida para Adolescente – ESVIPA – R$ 30 mil, repassados em Set/2010, 
para aquisição de equipamentos.  

 

• Casa da Criança de Caçapava – R$ 39 mil, repassados em Jun/2010 para aquisição 
de equipamentos.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

CEETEPS:  

ETEC Machado de Assis:  

Obras concluídas:  
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• obras de reformas da cobertura do edifício da administração e serviços civis – Custo: 
R$ 52 mil. Obra concluída em 31/12/2007.  

 

• Foram entregues equipamentos para a unidade – Custo: R$ 166 mil. Entregues em 
Dez/2009.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênio SEP: R$ 1.788 mil  

• 2.631,57 m² de pavimentação asfáltica na Avenida Professor Cláudio Pereira 
Nogueira, no trecho que se inicia na Estrada Borda da Mata - Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Out/2009. Obra concluída em Set/2010.  

• 6.578,94 m² de pavimentação asfáltica na Avenida Professor Cláudio Pereira 
Nogueira (trecho 2), no bairro da Borda da Mata - Custo: R$ 250 mil, repassados em 
Out/2009 e Mai/2011. Obra concluída em Set/2010.  

 

• 23.282,70 m² de obras de melhorias do Sistema Viário da Avenida Subtenente Luiz 
Gonzaga T. Araújo e Rua Fernando Navajas - Custo: R$ 1.358 mil, repassados de 
Nov/2006 a Set/2009. Obra concluída em Ago/2010.  

 

• 582 metros lineares de galeria de águas pluviais na Estrada Tataúba, no Bairro do 
Tataúba – Custo: R$ 80 mil, repassados em Nov/2006 e Mai/2008. Obra concluída em 
Dez/2008.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 7.034 mil  

Escola nova construída: 1 (840 novas vagas) - R$ 1.602 mil  

• EMEF REV Profº Eliel de Almeida Martins - 8 salas (840 novas vagas) - Custo: R$ 
1.602 mil. Obra concluída em 28/05/2007.  

 

Reformas de escolas concluídas: 38- R$ 3.252 mil  
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Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 8 – R$ 2.180 mil  

• EE/EMEF Arrecieres Natali – Custo: R$ 326 mil. Obra concluída em 26/05/2010.  
 

• EE Profª Malvina Leite da Silva – Custo: R$ 340 mil. Obra concluída em 26/05/2010.  
 

• EE Profº Roque Passarelli – Custo: R$ 306 mil. Obra concluída em 24/12/2009.  
 

• EE Drº Pereira de Mattos – Custo: R$ 328 mil. Obra concluída em 14/09/2009.  
 

• EE Profª Francisca Moura Luz Pereira – Custo: R$ 253 mil. Obra concluída em 
12/12/2008.  

 

• EE Profº João Gonçalves Barbosa - Custo: R$ 288 mil. Obra concluída em 
18/08/2008.  

 

• EE Min. José de Moura Resende - Custo: R$ 150 mil. Obra concluída em 14/09/2007.  
 

• EE DrFlair Carlos de Oliveira Armany - Custo: R$ 189 mil. Obra concluída em 
13/07/2007.  

 

Transporte Escolar:  

• Em 05/03/2010 foi entregue 1 micro-ônibus, para transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil.  

 

Repasses para APAE:  

• De 2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 1.288 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 171 alunos/ano.  
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Programa Escola da Família:  

• De 2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 773 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 5 escolas do município.  

 

Distribuição de Material Escolar:  

• De 2007 a 2010 foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, 
lápis, giz de cera, caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 57.563 
alunos - Custo: R$ 839 mil.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 1 unidade habitacional entregue pelo Sistema de Carta de Crédito - R$ 35 mil  

JUSTIÇA:  

Fundação CASA:  

• convênio com Esquadrão Vida Para Adolescentes, para atendimento a 25 adolescentes 
em regime de liberdade assistida - Custo: R$ 162 mil, repassados de Jul/2006 a 
Dez/2009.  

 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO  

• contrato com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, para projeto Vale Vida de 
educação ambiental - Rio Paraíba do Sul, custo: R$ 20 mil. Projeto concluído em 
12/08/2009.  

 

 

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  
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Obras concluídas: R$ 3.784 mil  

• obras de implantação dos sistemas de esgotos sanitários nos bairros Vila Mariana e 
Santa Luzia - Custo: R$ 1.020 mil. Obra concluída em 20/12/2009.  

 

• obras de reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos Leste do 
Município de Caçapava - Custo: R$ 2.701 mil. Obra concluída em 07/03/2008.  

 

• construção de padrão de energia em média tensão com fornecimento de equipamentos 
e materiais para o Poço P.34 - Custo: R$ 29 mil. Obra concluída em 20/04/2007.  

 

• execução de 123 ligações domiciliares de esgotos em diversos locais no Município - 
Programa Crescimento Vegetativo Esgotos - Custo: R$ 10 mil. Obra concluída em 
20/03/2007.  

 

• execução de 280 ligações domiciliares de água em diversos locais no Município para 
atender o Programa de Crescimento Vegetativo Água - Custo: R$ 24 mil. Obra 
concluída em 20/02/2007.  

 

SAÚDE:  

Programa Dose Certa:  

• De 2007 a 2010, foram repassados para o município R$ 1.660 mil em medicamentos.  
 

Programa de Controle de Glicemia:  

• Prefeitura - R$ 168 mil foram repassados de 2007 a 2010 para custeio.  
 

Repasses concluídos para Prefeituras (2007-2010) – obras e equipamentos  

• Prefeitura: R$ 1.855 mil  
 

�  R$ 25 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos.  
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�  R$ 100 mil, repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos.  
 

�  R$ 30 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos para o Pronto 
Socorro Infantil.  

 

�  R$ 100 mil, repassados em Jan/2008, para reforma e ampliação.  
 

�  R$ 100 mil, repassados em Dez/2007, para aquisição de equipamentos.  
 

�  R$ 1.500 mil, repassados em Fev/2007, sendo: R$ 900 mil para obras e R$ 600 mil 
para aquisição de equipamentos.  

 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 10 viaturas: 7 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil - Custo: 
R$ 335 mil.  

 

Polícia Militar - Corpo de Bombeiros:  

• Em 26/10/2009 foi entregue para o Corpo de Bombeiros do município 1 viatura auto-
tanque – Custo: R$ 131 mil.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

• PROGRAMA PRÓ-VICINAL I:  
• recuperação de 12,50 km da Vicinal do Livro, trecho Caçapava – Monteiro Lobato - 

Custo: R$ 3.053 mil. Contrato de nº 15.570/6 com a Empresa Delta (contratação 
direta com a Regional) foi rescindida com 96% executados – número do Edital 
009/2008-CD. (Parte das obras foram danificadas, pelas chuvas e a recuperação 
onerariam valores elevados desta obras, portanto houve a rescisão do contrato, dentro 
dos Termos Circuntanciais).  
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PROGRAMA PRÓ-VICINAL III :  

• recuperação de 5 km da vicinal que liga Caçapava - BR 116 (Dutra) / Caçapava Velha 
- Custo: R$ 2.401 mil. Obra concluída em 16/08/2010.  

 

 

CULTURA:  

Polo do Projeto Guri: 1 (em andamento)  

• O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando 
a música como agente transformador:  

• Polo de Caçapava - AvDr José de Moura Resende, 475 - Vera Cruz, em andamento 5 
cursos (violino/viola, violão, violoncelo, percussão/bateria e canto coral) para 177 
crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 451 mil de Jan/2003 a Jul/2011, para 
pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de 
supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 03/06/2002.  

 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO:  

CEETEPS:  

ETEC Machado de Assis:  

• construção de 6 salas de aula e sanitários para professores e funcionários – Custo: R$ 
924 mil, incluindo R$ 166 mil de equipamentos. Obra concluída em 26/01/2011. A 
obra proporcionou a abertura de mais 1 período do Curso de Logística e a partir do 2º 
semestre de 2011 o Curso de Informática.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 68.610 litros de leite em Jan a Set/2011 - Custo: R$ 93 mil, beneficiando 
508 famílias carentes, no último mês do período.  
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• Programa Ação Jovem – estão sendo atendidos 77 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
78 mil, já repassados R$ 65 mil de Jan a Out.  

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 776 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 784 mil, já repassados R$ 660 mil de Jan a Out.  

 

 

 

Repasse concluído:  

• Conviver Associação Filantrópica, Assistencial e Educacional – R$ 30 mil, 
repassados em Dez/2010, para aquisição de equipamentos. Prestação de contas em 
19/04/2011.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 2.643 mil  

Escola nova em execução: 1 (1.260 novas vagas) - R$ 2.445 mil 2  

 

• Terreno Bairro Tataúba / Residencial Aldeias da Serra - 12 salas (substituição de 
prédio – com ampliação de 7 salas e substituição de 5 salas demolidas) (1.260 novas 
vagas) - Custo: R$ 2.445 mil. A obra está com 97% executados e tem término previsto 
em 31/12/2011.  

 

Reforma de escola em execução: 1- R$ 198 mil  

• EE Profª Margarida Maia de Almeida Vieira - Custo: R$ 198 mil. Obra com 27% 
executados e tem término previsto em 31/12/2011.  

 

Reforma de escola contratada, aguardando OIS: 1- R$ 527 mil 

• EE Dr. Pereira de Mattos - Custo: R$ 527 mil.  
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Repasses para APAE:  

• Em Mar, Jun e Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 452 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 171 alunos/ano.  

 

 

 

Programa Escola da Família:  

• Em Mar, Jun e Set/2011, foram gastos R$ 155 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 5 escolas do município.  

 

 

GESTÃO PÚBLICA:  

Programa Acessa São Paulo:  

• Em 28/06/2010 foi implantado 1Infocentro na Ladeira São José, 90 - Centro. A 
Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 microcomputadores, 
proporcionando acesso gratuito à Internet para a população do município – Custo: R$ 
56 mil.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 174 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – Custo: R$ 17.921 mil  

• Conjunto Habitacional Caçapava E – 174 unidades, beneficiando 870 pessoas, na Rua 
Sebastião Francisco de Toledo (em frente ao Jardim Ipê), construídas pelo programa 
de parceria com municípios – Custo: R$ 17.921 mil. Obra concluída em 31/10/2011 e 
sendo entregue nesta data 27/11/2011.  

 

CDHU: 157 unidades habitacionais programadas / 1 conjunto – Custo Previsto: R$ 14.130 
mil  
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• Conjunto Habitacional Caçapava VII F – com 157 unidades, beneficiará 785 pessoas 
e será construído pelo programa de Reassentamento Habitacional – Custo: R$ 14.130 
mil. Atenderá famílias em áreas de riscos. A CDHU está solicitando a Prefeitura, se 
há interesse na viabilização do terreno e esclarecimento sobre ocupação parcial com 
residência (verificado em vistoria).  

 

 

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênio SEP: R$ 4.787 mil  

• 4.515,73 m² de pavimentação asfáltica e implantação de obras de drenagem na 
Avenida Vicente Silva Cirino Filho, no Bairro Caçapava Velha – Custo: R$ 400 mil, já 
repassados em Jun/2010 e Set/2011. Obra concluída em Out/2011.  

• 10.900,00 m² de pavimentação asfáltica nas avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes e 
Dr. Rosaldo de Almeida Telles - Custo: R$ 1.000 mil, já repassados em Nov/2006 a 
Jun/2011. Obra concluída em Ago/2011.  

• 2.969,87 m² de pavimentação asfáltica em vias do bairro de Caçapava Velha - Custo: 
R$ 150 mil, repassados em Jun/2010. Obra concluída em Jul/2011.  

• 85.058,98 m² infra-estrutura visando a melhorias no sistema viário, custo: R$ 2.937 
mil, já repassados R$ 2.570 mil em Nov/2006, Mai e Set/2008. Obra concluída em 
Jun/2011. Aguardando a prestação de contas, para liberar a última parcela.  

• 3.171,31 m² de pavimentação asfáltica e 366,04 metros lineares de drenagem em via 
urbana do município – Custo: R$ 300 mil, já repassados em Jun/2010 e Set/2011. 
Obra concluída em Mai/2011.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obra em execução:  

• implantação de Sistema de Esgotos Sanitários nos bairros Bom Jesus e Chácara Santo 
Antonio - Custo: R$ 2.229 mil. Obra está com 77,70% executados e tem término 
previsto em 24/03/2012.  
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SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 3 viaturas para a Polícia Militar - Custo: R$ 153 mil.  
 

 

• para 30/08/2010 (CPV). 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 618.285.900,00 
 

AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 1.095.394 litros de leite, no período de 1995 a 2006, Custo: 
R$ 863 mil, beneficiando 508 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 5 km da Estrada CPS-7 e CPS-8 - Custo: R$ 78 mil. Obra 
concluída em 04/09/2000. 

 
Geração de Empregos e Renda: 
 

• implantado galpão para Agronegócios, custo: R$ 269 mil. 
 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 67 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para 
atendimento a 2.205 crianças e adolescentes, 771 idosos, 100 portadores 
de deficiências, 323 famílias, 33 migrantes e 100 pessoas de outros 
segmentos da população – Custo: R$ 1.400 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 70 bolsistas/mês em 2005 e 

70 bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 50 mil em 2005 e R$ 50 mil em 
2006. O programa tem por finalidade criar oportunidades de conclusão do 
ensino básico para jovens de 15 a 24 anos, pertencentes às classes sociais 
mais vulneráveis, que não puderam freqüentar a escola na idade apropriada. 
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Consiste de: criar condições para o retorno e/ou permanência na escola, 
repasse de R$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que os capacitem 
para o mercado de trabalho. 

 
• Programa Renda Cidadã – 90 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 

154 mil; 123 famílias/mês em 2004 – R$ 90 mil; 150 famílias em 2005 – R$ 
108 mil e 680 famílias em 2006 – R$ 489 mil. O Programa objetiva 
conceder subsídio financeiro de R$ 60,00/mês para famílias em situação 
de pobreza, com renda mensal “per capita” de até R$ 100,00, priorizando 
mulheres chefes de família e integrando estes subsídios a ações sócio-
educativas e de geração de renda. Após o recebimento da 12ª parcela a 
família, mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá 
ser desvinculada ou permanecer no Programa. 

 
 
CULTURA: 
 

• reforma do forro, instalações elétricas, piso e pintura da Oficina Cultural 
Grande Otelo – Custo: R$ 55 mil. Obra concluída em 01/02/2006. Na 
oficina foram realizados no período de 1996 a Dez/2006, cursos de 
formação cultural (teatro, dança e música) e programas e atividades 
culturais, no valor de R$ 1.420 mil. 

 
 
DEFESA CIVIL 

 
• construção de ponte sobre o córrego dos Mudos (bairro Parque Residencial 

Nova Caçapava), custo: R$ 118 mil, sendo: R$ 104 mil em recursos do 
Ministério da Integração Nacional e R$ 26 mil em recursos do Estado. 
convênio 002/00. A obra foi realizada pela Prefeitura e concluída em 
out/2002. 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
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CEETPS: 
 

• reformas diversas nas Instalações da Infra Estrutura Física da ETE 
Machado de Assis compreendendo serviços civis, Rua Nações Unidas, 253 - 
Jd. Santo Antônio, Custo: R$ 740 mil. Obra concluída em 30/05/2005. 

 
• Reformulação dos alimentadores e quadros do bloco I da ETE Machado de 

Assis – Custo: R$ 17 mil. Obra concluída em 17/11/1997. 
 

• serviços de reforma em vários ambientes do prédio da ETE Machado de 
Assis Custo: R$ 14 mil. Obras concluídas em 10/12/2002. 

 
• regularização do posto primário - ETE Machado de Assis, custo: R$ 8 mil, 

concluída em 05/02/1996. 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasse de recursos): 
 

• 7.848 m² de obras de infra-estrutura urbana na Avenida Geraldo Nogueira 
da Silva, Custo: R$ 218 mil, repassados em Jul e Dez/2000. Obra concluída 
em 25/12/2000. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Ampliações de escolas: 2 (525 novas vagas) – R$ 127 mil 

 
• EE Profª Margarida Maia de Almeida Vieira - 2 salas, 210 novas vagas, 

custo: R$ 45 mil, concluída em 30/05/1999. 
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• EE Profa Margarida Maia de Almeida Vieira - 3 salas, 315 novas vagas, 
custo: R$ 82 mil, concluída em 05/09/2002.  

 
Reformas em Escolas: 47 – R$ 2.000 mil. 
 
Cobertura de quadra de esporte em escola: 1 – Custo: R$ 59 mil. 
 

• EE Profa Margarida Maia de Almeida Vieira - custo: R$ 59 mil, concluída 
em 31/01/2006.  

 
Repasses para APAE: R$ 1.344 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
1.344 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de 
Educação Especial, para atendimento a 982 alunos com deficiências que 
impossibilitam frequentar classes regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 1.681 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 16 escolas do município. 

 
Transporte Escolar: 
 

• Entregues 3 Micro ônibus para o transporte de alunos – Custo: R$ 204 mil, 
entregues em Mar/2000, Mar/2002 e Out/2005. 

 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo Paulista 
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• Em 19/06/2006 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do 
Povo Paulista, na Ladeira São José, 90 – Custo: R$ 180 mil do Estado e R$ 
20 mil da Prefeitura, para atender o crédito produtivo popular. 

 
GESTÃO PÚBLICA: 
 
Programa Acessa São Paulo: 
 

• Em 27/12/2006 foi implantado 1Infocentro na Rua Padre Bento Antonio 
Souza Almeida, s/n. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado 
instalou 6 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á 
população do município – Custo: R$ 21 mil. 

 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 443 unidades habitacionais / 4 conjuntos:  
 

• Conjunto Habitacional Cacapava B– 84 unidades, beneficiando 420 pessoas, 
construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional, no Bairro Maria 
Elmira - Av. Dos Imigrantes - Custo: R$ 659 mil. A obra foi concluída em 
25/09/1997. 

 
• Conjunto Habitacional Caçapava C– 119 unidades, beneficiando 595 

pessoas, construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional, Rua 
Mouzer Prado Leite, 79 Nova Caçapava - Custo: R$. A obra foi concluída em 
04/07/1997. 

 
• Conjunto Habitacional Caçapava D1 - 80 unidades, beneficiando 400 

pessoas, construídas pelo sistema Pró-LarAutoconstrução, na Rua Antenor 
Jose Dos Santos, 40 Vila Centenário - Custo: R$ 1.281 mil. A obra foi 
concluída em 16/03/2003. 

 
• Conjunto Habitacional Caçapava D2/D3- 160 unidades, beneficiando 800 

pessoas, construídas pelo sistema Pró-LarAutoconstrução, na Rua Antenor 
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José dos Santos, 40 Vila Centenário, custo: R$ 2.711 mil. A obra foi 
concluída em 29/12/2004. 

 
Fundo Estadual da Habitação (repasse de recursos): 
 

• 33.284,66 m² de execução de obras de infra-estrutura: pavimentação 
asfáltica, drenagem, galerias de águas de águas pluviais, custo: R$ 600 mil, 
concluídas em 24/12/2004. 

 
• 805 m de galerias de águas pluviais no Parque Residencial Alvorada – Custo: 

R$ 12 mil. Obras concluídas em 23/01/1996. 
 
 
 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 110 mil em recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de Caminhão Coletor e Compactador de Lixo. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• Perfuração de poço profundo P.34 no bairro Germana, custo: R$ 229 mil, 
concluído em 29/09/2006. 

 
• Aquisição de 1 válvula redutora de pressão DN 100 para utilização na rede 

de distribuição de água no Jardim Amália, custo: R$ 7 mil, concluído em 
21/09/2005. 
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• aquisição de materiais e equipamentos diversos para a produção de água, 
custo: R$ 176 mil. 

• Execução de 82 ligações domiciliares de água e 1.630 m de rede de água em 
diversos locais do município - Programa Crescimento Vegetativo Água, 
custo: R$ 56 mil.(1998 /1999). 

 
• 314 ligações domiciliares de esgotos e 1.234 m de rede coletora de 

esgotos-Programa Crescimento Vegetativo Esgotos, custo: R$ 60 mil, 
ago/1998 e abril/1999. 

 
• 870 m de m de Adutora de Água Bruta e urbanização do Poço P.29, custo: 

R$ 13 mil, concluída em 01/12/1999. 
 

• 9.588,50 m de Adutora de Água Tratada e boster no Bairro Guamirim, 
custo: R$ 364 mil, concluída em 08/07/2003. 

 
• 7.840,60 m de Adutora de Água Tratada no Bairro Caçapava Velha, custo: 

R$ 82 mil, concluída em 08/05/2002. 
 

• Execução de Adutora de Água Tratada, Sistema de Abastecimento de 
Água do bairro Menino Jesus, Custo: R$ 99 mil, concluída em 01/02/2002. 

 
• Execução de Adutora de Água Bruta do Poço P.31 até o Reservatório R.4, 

custo: R$ 61 mil, concluída em 05/06/2001. 
 

• Execução de 1.268 m de Adutora de àgua Tratada e adequação das 
subadutoras dos Poços P21, P22, P23, P24 e P25, custo: R$ 54 mil, 
concluída em 01/12/1998. 

 
• Aquisição de materiais e equipamentos diversos para adução, custo: R$ 

1.042 mil. 
 

• perfuração do poço tubular profundo p.31 (300 m) na estrada da Germana, 
custo: R$ 90 mil, concluída em 16/02/2000. 
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• Complementação de obra do Poço profundo P.31 Tonolli, custo: R$ 19 mil, 

concluída em 25/07/2001. 
 

• Complementação de obra do poço profundo P.31 Tonolli no Município de 
Caçapava, custo: R$ 19 mil, concluída em 25/07/2001. 

 
• PDO - Construção de padrão de energia elétrica em média tensão no Poço 

P.30, custo: R$ 29 mil, concluído em 30/11/2003. 
 

• Perfuração de poço tubular profundo P.27, custo: R$ 66 mil, concluída em 
27/07/1997. 

 
• Perfuração Poço Tubular Profundo P.7 (250 m profund.) - Guamirim , custo: 

R$ 68 mil, concluída em 17/08/1997. 
 

• Perfuração Poço Tubular Profundo P28, custo: R$ 68 mil, concluída em 
17/08/1997. 

 
• Perfuração de poço P.3-Bairro Caçapava Velha, custo: R$ 46 mil, concluída 

em 13/06/1996.  
 

• Perfuração de poço P.26, custo: R$ 67 mil, concluída em 11/04/1997. 
 

• Melhorias na área do Poço P21 do Município de Caçapava - Melhoria de 
Sistemas, custo: R$ 7 mil, concluídas em 03/12/1997. 

 
• Perfuração de 2 poços tubulares profundos P.29 e (210 metros) e P.30 

(200 metros) integrantes do Sistema de Abastecimento de Água do 
Município, custo: R$ 168 mil, concluídas em 03/06/1999. 

 
• Serviços de construção de padrão de energia e casa de química simplificada 

no efluente da captação da serra no Bairro Boa Vista, custo: R$ 4 mil, 
concluído em 01/07/1998. 
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• Aquisição de 1 transdutor e 1 transmissor - materiais para equipagem do 

Poço P28, custo: R$ 3 mil, concluído em 30/11/1998. 
 

• Serviços de execução de adutora de água bruta (linha de recalque) para o 
Poço P30 no Bairro Nova Caçapava, custo: R$ 4 mil, concluídos em 
21/01/1999. 

 
• serviços complementares na área do reservatório R.4, custo: R$ 26 mil, 

concluído em 22/11/2001. 
 

• Aquisição de 5 conjuntos motobomba - para equipagem dos Sistemas R.4, 
R.5  e booster Menino Jesus, custos: R$ 25 mil, concluídos em nov e 
dez/1999. 

 
• Aquisição de materiais e equipamentos diversos para o sistema de 

abastecimento de água, custo: R$ 146 mil. 
 

• Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água – Guamirim com 8.842 m 
de rede de distribuição de água, 200 ligações domiciliares de água, 
reservatório de 104 m³ e unidade de hipocloração e fluor, custo: R$ 146 
mil, concluída em 01/07/1998. 

 
• 1.276 m de adutora de água bruta, 2.223 m de rede de distribuição de água 

e urbanização do P.7, custo: R$ 141 mil, concluídos em 16/04/1998. 
 

• serviços de remanejamento de rede de distribuição de água, custo: R$ 12 
mil, concluídos em jul e ago/1995. 

 
• Execução de 5 km rede de água e 200 ligações domiciliares na Chácara 

Pressoto, custo: R$ 77 mil, concluídos em 17/01/1997. 
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• casa de química tipo A3, construção de base para o Reservatório, 2,19 km 
de rede de água, 110 ligações de água no Bairro Caçapava Velha, custo: R$ 
73 mil, concluídos em 02/04/1997. 

 
• Sistema de Abastecimento de Água - Adutora de Água Bruta R.5 / R.4, 

Booster R.5, Booster Menino Jesus, custo: R$ 858 mil, concluídos em 
16/10/2001. 

 
• Serviços de montagem de 2 conjuntos moto-bombas e construção de 1 

abrigo na Vila Mariana, custo: R$ 1 mil, concluídos em 01/07/1998. 
 

• Prolongamento de rede e ligações de água e rede e ligações de esgoto no 
Município, custo: R$ 45 mil, concluídos em 29/03/1996. 

 
• Execução de Booster de Distribuição, interligando o Sistema de 

Abastecimento de Água de Caçapava até Caçapava Velha, custo: R$ 121 mil, 
concluído em 05/02/2004. 

 
• Execução de remanejamento de 8.035 m de rede de distribuição e 680 

ligações de água na Vila Santos, custo: R$ 87 mil, concluídos em 
05/05/2002.  

 
• Ligações domiciliares de água no município, Custo: R$ 18 mil, concluídas em 

01/02/1995. 
 

• Recuperação dos pontos de vazamento no Reservatório R.4 do Município, 
custo: R$ 12 mil ,concluídos em 26/10/2000. 

 
• Aquisição de materiais e equipamentos para o booster Vila Velha 2, custo: 

R$ 44 mil. 
 

• Aquisição de válvulas redutoras de pressão para aplicação nos bairros Jd. 
Primavera, Pq.Eldorado e Jd.São José - Programa Desenvolvimento 
Operacional, custo: R$ 9 mil.  
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• Serviços de remanejamento de 740 m de rede de distribuição e adutora do 

Poço P1, em Caçapava Velha, custo: R$ 7 mil, concluídos em 01/08/1998. 
 

• Aquisição de materiais e equipamentos para melhorias no siatema de 
abastecimento de água -obras de reservação, custo: R$ 177 mil. 

 
• PDO - remanejamento de 551,60 m de rede de água dos Poços P.21A e P.22 

até o Reservatório R.3 Bairro Esperança , custo: R$ 14 mil, concluídos em 
13/07/2006. 

 
• Serviços de adequação da válvula borboleta da tubulação de saída do 

centro de reservação de água tratada, custo: R$ 11 mil, concluídos em 
26/05/2005. 

 
• Fabricação e montagem de 248 m² de grades de metalon para fechamento 

da área do Reservatório R.5 do Município, custo: R$ 12 mil , concluídos em 
26/05/2001. 

 
• Impermeabilização do Reservatório R.4 - Sistema de Abastecimento de 

Água - do Município, custo: R$ 95 mil, concluído em 11/02/2000. 
 

• Execução de Casa de Bombas e Reservatório apoiado de 500 m³, custo: R$ 
95 mil, concluído em 01/08/1998. 

 
• Implantação do Sistema de Esgotos Sanitários, sendo Coletores Tronco: 

Ribeirão dos Mudos, Nova Caçapava e Norte; Estações Elevatórias de 
Esgotos: Nova Caçapava e Norte; e Emissários: Nova Caçapava e Norte, 
custo: R$ 1.350 mil, concluídos em 12/05/2004. 

 
• Montagem, instalação e start-up de equipamentos de desarenação e 

gradeamento para utilização na Estação de Tratamento de Esgotos Central 
do Município de Caçapava em atendimento ao PDO - Programa de 
Desenvolvimento Operacional, custo: R$ 15 mil, concluído em 21/11/2003. 
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• Construção de Estação Elevatória de Esgoto e estruturas acessórias na 

área da Estação de Tratamento, custo: R$ 135 mil, concluída em 
01/07/2003. 

 
• Melhoria e adequação na Estação de Tratamento de Esgoto Leste, custo: 

R$ 114 mil, concluída em 26/02/2003. 
 

• Execução de tanque de contato para desinfecção na Estação de 
Tratamento de Esgoto Leste, custo: R$ 29 mil, concluído em 04/02/2002. 

 
• Aquisição de equipamentos e materiais para utilização em Estação 

Elevatória de Esgotos, custo: R$ 183 mil. 
 

• execução de 677 m de coletor tronco  no Parque Eldorado, custo: R$ 185 
mil, concluídos em 15/02/2001. 

 
• Execução da Estação Elevatória de Esgoto tipo A.1 e Linha de Recalque no 

Jardim Eldorado, custo: R$ 86 mil, concluídos em 27/08/1998. 
 

• Execução de prolongamento de 425 m de rede coletora de esgoto e 12 
ligações domiciliares de esgotos, custo: R$ 75 mil, concluídas em 
01/07/1998. 

 
• Ligações domiciliares de esgotos, custo: R$ 18 mil, concluídas em 

01/02/1995. 
 

• Aquisição de 6 m de tubo, cruzetas e tês para a Adutora de Água Tratada - 
Sistema de Abastecimento de Água - do bairro Menino Jesus do Município, 
custo: R$ 41 mil, concluídos em 26/11/1999. 

 
• Material aplicado na interligação do reservatório R5 no município, custo: 

R$, 1 mil, concluído em 01/12/1998. 
 



 

29 

• Ampliação e Adequação da Área e Instrumentos Operacionais, custo: R$ 
65 mil, concluído em 01/03/1998. 

 
• RC Mãe Vale do Paraíba - beneficiando os municípios de Caçapava, ArapeÍ, 

Bananal, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Guararema, Igaratá, 
Jambeiro, Lagoinha e Lavrinhas - custo: R$ 324 mil, concluída em 
01/04/1996. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e 
equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 87 mil repassados em 2001 para aquisição de equipamentos. 
 
• Prefeitura – R$ 50 mil repassados em 2006 para aquisição de 

equipamentos. 
 
• Prefeitura – R$ 80 mil para aquisição de aparelho audiômetro e 1 aparelho 

oftalmológico repassados em 2006. 
 
• Prefeitura – R$ 300 mil repassados em dez/2006 para reforma e 

ampliação do PS infantil e adulto. 
 
• Fundação de Saúde- FUSAM-Santa Casa – R$ 45 mil repassados em 

nov/2004 para aquisição de ultrasom e aparelho de raio x. 
 
• Fundação de Saúde- FUSAM-Santa Casa – R$ 40 mil pagos em dez/1999 

para aquisição de equipamentos para a uti neo- natal. 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares para custeio (1995-
2006): 
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• Prefeitura – R$ 253 mil 
 
• Prefeitura custeio Projeto Verão – R$ 51 mil 
 
• Fundação de Saúde - FUSAM-Santa Casa – R$ 929 mil. 

 
Entrega de Ambulâncias: 2– R$ 58 mil 
 

• Prefeitura – 2 (convencionais- entregue em 21/05/1996 e em 29/12/2001) 
e 1 viatura de resgate para o Corpo de Bombeiros no valor de R$ 39 mil. 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 36 viaturas, sendo: 30 para a Polícia Militar e 6 para a Polícia 
Civil , Custo: R$ 822 mil. 

 
Obra:  

• Reforma no prédio da cadeia pública do município, custo: R$ 19 mil, 
concluída em 20/12/1997. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• recapeamento parcial (panos), sinalização horizontal e vertical na SP-103, 
no trecho entre Caçapava e a Rodovia Carvalho Pinto, numa extensão de 0,5 
km, custo: R$ 123 mil, concluído em 03/12/2003. 

• melhoramentos e pavimentação na SP-62, km 106,174 ao 106,5, numa 
extensão de 3,2 km, custo: R$ 146 mil, concluídos em 11/06/2005. 
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• serviços de conservação de rotina e especial nas SP-062 (km 101 ao 108); 
SP-088 (km 106 ao 135) e SP-099 (km 12 ao 64), numa extensão de 88 km, 
custo: R$ 623 mil, concluídos em 27/05/1997. 

• serviços de melhoramentos e restauração da SP-062 (Eugênio de Melo - 
Caçapava), numa extensão de 1,83 km, custo: R$ 125 mil, concluídos em 
15/11/1997. 

• serviços de restauração por panos da pavimentação da SP-172/060 (km 0 e 
6,3), numa extensão de 1,4 km, custo: R$ 84 mil, concluídos em 11/10/1997. 

• obras de pavimentação da vicinal Caçapava à Caçapava Velha, numa 
extensão de 6 km, custo: R$  232 mil, concluído em 06/12/1996. 

• reconstrução de galeria no Ribeirão Nossa Senhora da Ajuda do Bairro 
Retiro no km 103,7 da SP-062 (Caçapava - Eugênio de Melo), custo: R$ 159 
mil. 

 

DERSA 

• fornecimento e instalação de grupo gerador para as praças dos pedágios, nos 
km 92 e km 114,8 da SP-070- Rodovia Carvalho Pinto, custo: R$ 140 mil, 
concluído em 08/04/1998. 

• fiscalização, administração e controle das obras, serviços e apoio de projeto 
da construção da Rodovia (entre os km 112,805 e 120,188), numa extensão de 
7,38 km, custo: R$ 3.400 mil; 

• fiscalização, administração e controle das obras, serviços e apoio de projeto 
da construção da Rodovia (entre os km 120,188 e 130,462), numa extensão de 
10,28 km, custo: R$ 2.964 mil, concluído em 21/06/1995. 

• construção da Rodovia Carvalho Pinto – SP-70 (entre os km 112,805 e 
120,188), numa extensão de 7,38 km, custo: R$ 41.843,65 dos quais, R$ 
26.297 mil, consolidados para a CPA. 

• construção da Rodovia Carvalho Pinto – SP-70 (entre os km 120,188 e 
130,462), numa extensão de 10,27 km, no valor de R$ 412.921 mil (incluindo-
se nesse total atualização monetária de R$ 296.983 mil). 


