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CACHOEIRA PAULISTA 
 

OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 
 
 
CULTURA:  

Pólo do Projeto Guri: 1 (em andamento)  

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

• Pólo Cachoeira Paulista – Rua Manoel Rodrigues Fontes, 81 - Vila Carmem - em 
andamento 5 cursos (canto coral, percussão/bateria, violão, violino/viola e 
violoncelo/contrabaixo), para 164 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 387 
mil de Jan/2003 a Mar/2011 para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, 
recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 
01/01/2002.  

 

DEFESA CIVIL:  

Obras em andamento:  

• construção de ponte sobre o Rio Bravo na estrada municipal CHP-040 (Ponte 1 – 
Carlão) – Custo: R$ 171 mil, já repassados R$ 54 mil em Jul/2010. A obra está com 
5% executados e tem término previsto em 06/10/2011 (readequação do projeto).  

• construção de ponte sobre o Rio Bravo na estrada municipal CHP-040 (Ponte 2 - 
Usina) – R$ 165 mil, já repassados R$ 54 mil em Jul/2010. A obra está com 2% 
executados e tem término previsto em 06/10/2011 (readequação do projeto).  

 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO:  

CEETPS:  

ETEC ProfºMarcos Uchôas dos Santos Penchel:  

• construção da cobertura da quadra poliesportiva na unidade – Custo: R$ 411 mil. 
Obra concluída em 19/04/2011.  
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 29.160 litros de leite, no período de Jan/2011 a Abr/2011 – Custo: R$ 39 
mil, beneficiando 486 famílias carentes, no último mês do período.  

 

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidos 195 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 180 mil, já repassados R$ 86 mil de Jan a Jun/2011.  

 

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 240 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
217 mil, já repassados R$ 121 mil de Jan a Jul/2011.  

 

Repasses concluídos: R$ 140 mil 

• Vila Vicentina – R$ 80 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de 
equipamentos.  

• Lar das Crianças Padre João Benevides – R$ 30 mil, repassados em Nov/2010, para 
aquisição de equipamentos.  

• Lar de Assistência ao Menor – R$ 30 mil, repassados em Nov/2010, para aquisição de 
equipamentos.  

 

EDUCAÇÃO:  

Repasses para APAE:  

• Em Mar/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 74 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 84 alunos.  

 

Distribuição de Material Escolar:  

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 4.632 alunos em 2011 - Custos: 
R$ 64 mil.  

 



3 

Programa Escola da Família:  

• Em Mar/2011 foram gastos R$ 8 mil em atividades desenvolvidas aos finais de semana 
em 1 escola do município. EE Severino Moreira Barbosa.  

 

EMPREGO TRABALHO:  

Banco do Povo Paulista:  

• implantada em 10/09/02 a unidade do Banco do Povo - Rua Severino Moreira 
Barbosa, nº 176, com disponibilidade de R$ 135 mil para atender o crédito produtivo 
popular. Vigência: 09/09/2012.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 200 unidades habitacionais em execução (beneficiando 1.000 pessoas) / 2 
conjuntos – Custo: R$ 9.218 mil  

• conjunto habitacional Cachoeira Paulista D1 – 170 unidades, beneficiando 850 
pessoas, sendo construídas pelo sistema Parceria com Municípios – Custo: R$ 7.862 
mil. A obra está com 29,20% executados e tem término previsto em 30/04/2012.  

• conjunto habitacional Cachoeira Paulista D2 – 30 unidades, beneficiando 150 
pessoas, sendo construídas pelo sistema reassentamento habitacional – Custo: R$ 
1.356 mil. A obra está com 52,19% executados e tem término previsto em 30/04/2012.  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 5.428 mil  

• 2.211,25 m² de pavimentação em bloco de concreto, localizada na estrada vicinal 
Profº Maria Aparecida Godoy Valente - Custo: R$ 150 mil, repassados em Nov/2010. 
Obra concluída em 02/06/2011.  

• 36.345,00 m² pavimentação asfáltica em vias do município – Custo: R$ 556 mil, 
repassados de Mai/2008 a Fev/2011. A obra está com 80% executados. Aguarda 
prestação de contas da Prefeitura (3ª parcela).  

• 26.225,00 m² de recapeamento asfáltico e guias de concreto em diversas vias do 
município – Custo: R$ 1.025 mil, repassados em Mai/2008 a Fev/2011. A obra está 
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paralisada com 87,52% executados. Aguarda prestação de contas da Prefeitura (3ª 
parcela).  

• 29.679,50 m² de recapeamento asfáltico, pavimentação e guias em vias dos Bairros: 
Jardim Primavera, Vila Carmem, Centro, Chácara do Moinho, Embauzinho, Jardim 
Trabalhista e Bairro da Margem Esquerda – Custo: R$ 1.000 mil, repassados de 
Mai/2008 a Dez/2010. A obra está paralisada com 75% executados. Aguarda 
prestação de contas da Prefeitura (3ª parcela).  

• reforma da Praça Prado Filho, localizada na Avenida Coronel Domiciano – Custo: R$ 
300 mil, repassados em Jun e Nov/2010. A obra está com 97,22% executados e tem 
término previsto em 01/11/2011.  

• recuperação de praças municipais (1ª Etapa) - reforma de três praças no Bairro do 
Pitéu – Custo: R$ 250 mil, repassados em Jan e Ago/2010. A obra está com 85,30% 
executados. Aguarda prestação de contas da Prefeitura (2ª parcela).  

• construção de pista de bicicross no Bairro Jardim Trabalhista, localizada na esquina 
da Avenida Cachoeira Paulista com a Avenida Cruzeiro – Custo: R$ 49 mil, 
repassados em Mai/2010. A obra está com 5% executados e tem término previsto em 
01/08/2011.  

• 120.158,60 m² de recapeamento asfáltico e 13.614,00 m² de camada intermediária em 
vias do município – Custo: R$ 1.999 mil, repassados em Dez/2008, Set/2009 e 
Jun/2011. A obra está paralisada com 74% executados. Aguarda prestação de contas 
da Prefeitura (3ª parcela).  

• 2.805,00 m² de pavimentação asfáltica e 1.888,00 m de guias de concreto em vias do 
município – Custo: R$ 99 mil, repassados em Jun/2008. A obra está paralisada com 
46,50% executados e tem término previsto em 29/07/2011. Aguarda prestação de 
contas da Prefeitura.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS:  

SABESP:  

Obra em execução:  

• obras remanescentes do sistema de esgoto sanitário do município (interceptor 
Moinho/Minhoca, remanejamento de rede coletora, linhas de recalque, estação 
elevatória de esgotos e estação de tratamento de esgotos) – Custo: R$ 7.320 mil. A 
obra está com 40% executados e término previsto para 03/08/2011. Aguardando 
decisão judicial para rescisão do contrato.  



5 

Obras programadas:  

• implantação do sistema de esgoto sanitário margem esquerda e interligações 
complementares – Custo Previsto: R$ 650 mil.  

• reservatório do Embaú – Custo Previsto: R$ 80 mil.  

• implantação do Sistema de Esgotos Sanitários Quilombo – Custo Previsto: R$ 657 mil.  

• implantação do Sistema de Esgotos Sanitários Turma 26 e Embauzinho – Custo 
Previsto: R$ 3.830 mil.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura - custeio:  

• Prefeitura – R$ 26 mil, repassados em Mar/2011, para o Programa Sorria São Paulo.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura (2011-2014) – obra e equipamentos (Total: R$ 220 
mil):  

Prefeitura – R$ 220 mil, sendo:  

• R$ 90 mil repassados em Jul/2010, para aquisição de aparelho de Raios-X para a 
Santa Casa (entregue em Jul/2011).  

• R$ 50 mil repassados em Jul/2010, para aquisição de equipamentos (em licitação).  

• R$ 80 mil repassados em Jul/2010, para aquisição de equipamentos (em licitação).  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar - Custo: R$ 36 mil  
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 342.630 litros de leite de Jan/2007 a Set/2010 – Custo: R$ 438 mil, 
beneficiando 486 famílias carentes, no último mês do período.  

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 5 km de estradas rurais ( 2ª fase) – Custo: R$ 452 mil. Obra concluída em 
15/07/2010.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrado 1 convênio com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 510 
pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 33 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 30 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 21 mil; 30 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 21 mil; 50 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 30 
mil; e 150 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 73 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 47 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 31 mil; 45 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 32 mil; 45 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 32 
mil; e 55 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 43 mil.  

 

Repasses concluídos:  

• Fundação João Paulo II – R$ 719 mil, repassados em Jan/2008 e Fev/2010, para 
aquisição de equipamentos.  

• Fundação João Paulo II – R$ 500 mil, repassados em Mai/2009, para construção do 
Centro Comunitário.  

• Lar de Assistência ao Menor – R$ 30 mil, repassados em Mai/2007, para custeio.  
 

DEFESA CIVIL:  

• construção de galeria no Córrego do Moinho – Custo: R$ 71 mil, repassados em 
Nov/2007 e Mai/2008. Obra concluída em 03/07/2008.  
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DESENVOLVIMENTO:  

CEETPS:  

ETEC ProfºMarcos Uchôas dos Santos Penchel: 

• construção do bloco A, cantina, vestiários, zeladoria, portaria e serviços 
complementares – Custo: R$ 3.846 mil, sendo: R$ 263 mil em equipamentos. Obra 
concluída em 13/05/2009.  

• construção da quadra poliesportiva na unidade - Custo: R$ 252 mil. Obra concluída 
em 06/07/2010.  

• Em Dez/2009 foram entregues equipamentos - Custo: R$ 168 mil.  
 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 140 mil  

• 6.752,60 m² de pavimentação, guias e sarjetas na Rua Ari Sene Silva no Jardim 
Europa – Custo: R$ 140 mil, repassados em Nov/2006 e Mai/2007. Obra concluída em 
04/04/2007.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 1.916 mil  

Reformas de escolas concluídas: 27 – R$ 1.200 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 3 – R$ 756 mil  

• EE/EMEF Paulo Virginio – Custo: R$ 324 mil. Obra concluída em 08/12/2010.  

• EE Jardim Trabalhista – Custo: R$ 249 mil. Obra concluída em 20/08/2008.  

• EE Comendador Oliveira Gomes – Custo: R$ 183 mil. Obra concluída em 30/09/2009.  
 

Transporte Escolar:  

• Em 19/12/2009 foi entregue 1 micro-ônibus, para transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil.  

 

Repasses para APAE:  
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• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 616 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 306 alunos.  

Distribuição de Material Escolar:  

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 3.362 alunos em 2007, 3.346 
alunos em 2008, 5.820 alunos em 2009 e 5.160 alunos em 2010 - Custos: R$ 279 mil.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 532 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 3 escolas do município.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obras concluídas:  

• serviços de engenharia para execução de prolongamento de rede e ligações 
domiciliares de água e esgoto em Cachoeira Paulista, Bananal e Silveiras – Custo: R$ 
590 mil. Obra concluída em 17/12/2010.  

• serviços de engenharia para execução de prolongamento de redes e ligações 
domiciliares de água e esgotos em Cachoeira Paulista, Bananal e Silveiras – Custo: 
R$ 369 mil. Obra concluída em 05/06/2009.  

• serviços de engenharia para execução de remanejamento do coletor tronco moinho-
minhoca – Custo: R$ 14 mil. Obra concluída em 03/05/2009.  

• prolongamento de 5.800 m de rede coletora de esgotos e 260 ligações domiciliares de 
esgotos – Custo: R$ 382 mil. Obra concluída em 20/08/2008.  

• prolongamento de 11.415 m de rede de distribuição de água e 100 ligações 
domiciliares de água – Custo: R$ 351 mil. Obra concluída em 20/08/2008.  

• execução de obra dos Boosters do bairro do Embaú – Custo: R$ 23 mil. Obra 
concluída em 20/02/2008.  

• remanejamento de 306 m de rede de distribuição e 40 ligações domiciliares de água – 
Custo: R$ 22 mil. Obra concluída em 23/11/2007.  
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SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – custeio (Total: 
R$ 330 mil):  

• APAE – R$ 30 mil.  

• Prefeitura – R$ 300 mil (sendo: R$ 100 mil para Santa Casa).  
 

Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) – obra e equipamentos (Total: R$ 250 
mil):  

Prefeitura – R$ 250 mil, sendo:  

R$ 250 mil repassados em Jan/2008, para reforma e ampliação do laboratório da Santa 
Casa e aquisição de equipamentos (concluído em Set/2009).  

Programa Dose Certa:  

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 633 mil em 
medicamentos.  

 

Programa de Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura – R$ 82 mil foram repassados de 2007 a 2010.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 3 viaturas para a Polícia Militar - Custo: R$ 96 mil  
 

TRANSPORTES:  

DER:  

Obras concluídas:  

• recapeamento de pista, pavimentação de acostamento e estabilização de taludes na 
SP-52 - Trecho I Dutra (km 209,7) entroncamento com a Vicinal Nelson Romaneli (km 
216,2) e o Trecho II entroncamento com SP-058: km 217,3 (divisa com Minas Gerais - 
km 236,1) – Custo: R$ 20.115 mil. Obra concluída em 30/09/2007.  
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• recuperação e reforço da ponte sobre Rio Paraíba do Sul – SP-58 - Custo: R$ 1.028 
mil. Obra concluída em 01/10/2010.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I:  

• recuperação de 1 km da vicinal de ligação da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) à 
Rodovia dos Tropeiros (SP-68) – Custo no município: R$ 258 mil. Obra concluída em 
30/09/2008  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III:  

• recuperação de 2,50 km da vicinal Estrada da Bocaina, trecho BR-116 (DUTRA) – 
Bocaina – Custo no município: R$ 1.235 mil. Obra concluída em 16/11/  
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 23.443.900,00 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 775.398 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

615 mil beneficiando 486 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Programa de Pontes Metálicas: 3 
 

• implantadas 3 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 26 metros 
lineares – Custo: R$ 166 mil: 

 
1. sobre a estrada CHP-050 - Córrego Palmital - Ponte do Palmital – vão de 10 metros. 

Termino em 04/07/2002; 
 
2. sobre a estrada CHP-040 – Bocaina / São Miguel - Rio Bravo – vão de 8 metros. 

Termino em 02/07/2002; 
 
3. sobre a estrada CHP-020 - Ribeirão das Pedras - (Microbacia Hidr. Rio Paraíba do 

Sul) – vão de 8 metros. Termino em 14/10/2002. 
 

Programa Microbacias: 
 

• recuperados 4,70 km de estrada rural Ribeirão São Miguel – Custo: R$ 357 mil. A 
obra foi concluída em 08/03/2006. 

 
Repasse de recursos: 
 

• reforma do pavilhão para feira do produtor rural – Custo: R$ 20 mil. Obra concluída 
em 29/06/2001. 

 
• reforma e melhorias no mercado municipal – Custo: R$ 13 mil. Obra concluída em 

10/07/1996. 
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• aquisição de trator e roçadeira – Custo: R$ 40 mil. Concluída em 10/08/2000. 
 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 32 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.045 crianças e adolescentes, 10 idosos, 90 portadores de deficiência e 380 famílias – 
Custo: R$ 718 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. 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 – 30 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 52 mil; 30 

famílias/mês em 2004 – R$ 21 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 21 mil e 30 famílias em 
2006 – R$ 21 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. 

 
• Foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 93 mil de 1995 a 2002, para 

atendimento a 471 portadores de deficiência. 
 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos:  
 

• obras de recuperação de cabeceira na Estrada da Bocaina / Bairro das Pitas  – Custo: 
R$ 122 mil. Obra concluída em 25/05/2001. 

 
• obras de recuperação de cabeceira na Estrada da Bocaina / Ponte da Barreirinha – 

Custo: R$ 82 mil. Obra concluída em 25/05/2001. 
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• obras de reconstrução de residências – Custo: R$ 20 mil. Obra concluída em 
25/11/2002. 

 
• obras de reconstrução da Rodovia Municipal – Custo: R$ 148 mil. Obra concluída em 

03/10/2000. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
CEETPS: 
 
 
 

• reformas diversas nas Instalações da Infra-estrutura física na ETE de Cachoeira 
Paulista - Custo: R$ 14 mil. A obra foi concluída em 17/01/2006. 

 
IPT: 
 

• inspeção e avaliação estrutural em ponte atingida por enchente, dentro do Programa 
de Assistência Técnica aos Municípios - Custo: R$ 7 mil. A obra foi concluída em 
15/03/2000. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 

• obras de pavimentação em lajotas sextavadas de concreto – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em 11/2005 e 02/2006. A obra foi concluída em 10/08/2005. 

 
• obras de pavimentação asfáltica no Conjunto Habitacional Jardim Trabalhista II – 

Custo: R$ 100 mil, repassados em 10/2004 e 12/2004. A obra foi concluída em 
10/11/2004. 

 
• obras de pavimentação do Jardim Trabalhista I e II e do conjunto habitacional Eurico 

Martins Lara – Custo: R$ 70 mil, repassados em 03/2000. A obra foi concluída em 
15/03/2003. 

 
• construção de ponte na vicinal Cachoeira Paulista - Bairro São Miguel – Custo: R$ 60 

mil, repassados em 06/1999. A obra foi concluída em 25/03/1997. 
 

• aquisição de caminhão de lixo – Custo: R$ 74 mil, repassados em 06/1999. 
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EDUCAÇÃO: 
 
Reformas em Escolas: 34 – R$ 1.583 mil. 
 
Substituição em Escola: 1 – R$ 1.028 mil. 

 
• EE Jd Trabalhista – Custo: R$ 1.028 mil, concluída em 30/06/2005. 

 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 3 – R$ 207 mil 
 

• EE Profa Maria Isabel Fontoura – Custo: R$ 44 mil. A obra foi concluída em 
02/03/2004; 

 
• EE Pe Juca – Custo: R$ 63 mil. A obra foi concluída em 30/01/2006; 

 
• EE Severino Moreira Barbosa – Custo: R$ 98 mil. A obra foi concluída em 

18/11/2006. 
 
Repasses para APAE: R$ 565 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 565 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 355 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 1.140 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 10 escolas do município. 

 
 
EMPREGO TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 10/09/02 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na Rua Severino Moreira Barbosa, nº 176 – Custo: R$ 135 mil para atender o crédito 
produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
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Repasse de recursos: 
 
• reforma do Estádio Municipal – Custo: R$ 40 mil, repassados em 08/2003. A obra foi 

concluída em 31/12/2005. 
 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1Infocentro Municipal na Rua Manoel 
Rodrigues Fontes 87. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet à população do 
município – Custo: R$ 21 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 320 unidades habitacionais / 3 conjuntos - R$ 1.223 mil 
 

• conjunto Habitacional Cachoeira Paulista C – 80 unidades, beneficiando 400 pessoas, 
construídas pelo sistema Pró-Lar autoconstrução, na Av. Cunha, S/Nº - Bairro Jardim 
Trabalhista – Custo: R$ 820 mil. Obra concluída em 30/12/2005. 

 
• conjunto Habitacional Cachoeira Paulista B2 – 60 unidades, beneficiando 300 

pessoas, construídas pelo sistema Habiteto, na Rua Paraibuna, Jd. Trabalhista – 
Custo: R$ 244 mil. Obra concluída em 28/12/1999. 

 
• conjunto Habitacional Cachoeira Paulista B1 – 180 unidades, beneficiando 900 

pessoas, construídas pelo sistema empreitada global convencional, na Rua Roseira, 35 
Jd. Trabalhista – Custo: R$ 1.587 mil. Obra concluída em 04/07/1997. 

 
 

MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 110 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de um caminhão compactador para coleta de lixo. 

 
• repasse de R$ 376 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 

reconstrução de galerias pluviais da Rua Agostinho Ramos no Bairro Chácara do 
Moinho. 
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FEHIDRO : 
 

• implantação do sistema de efluentes líquidos do Matadouro Municipal – Custo: R$ 77 
mil. Concluído em 23/04/2002; 

 
• termo referência para contratação de serviços de engenharia para elaboração de 

projeto da estação elevatória de esgoto no bairro São Miguel – Custo: R$ 11 mil. 
Concluído em 05/12/2005. 

 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
CTEEP: 
 

• instalação de um transformador trifásico 230-88 KV, 60 MVA na ETT Santa Cabeça – 
Custo: R$ 189 mil. 

 
SABESP: 
 

• serviços complementares do sistema de esgotos sanitários nos bairros Embaú e Várzea 
das Cunhas – Custo: R$ 197 mil. Concluído em 08/01/2004; 

• execução 1.870 m de prolongamento de rede de distribuição e 380 ligações 
domiciliares de água – Custo: R$ 19 mil. Concluído em 20/01/2002; 

• 600 m de prolongamento de rede coletora e 360 ligações domiciliares de esgoto– 
Custo: R$ 60 mil. Concluído em 20/01/2002; 

• ampliação e melhoria da captação de água bruta no município – Custo: R$ 232 mil. 
Concluído em 22/01/2002; 

• complementação do sistema de esgoto sanitário do Bairro Embaú– Custo: R$ 27 mil. 
Concluído em 17/01/2002; 

• execução de 1.167 m de remanejamento de rede coletora de esgoto – Custo: R$ 33 mil. 
Concluído em 04/04/2002; 

• construção de abrigo, sanitário, melhoria das instalações elétricas e na urbanização 
da área da captação – Custo: R$ 97 mil. Concluído em 13/11/2002; 

• serviços para energização da estação elevatória de esgoto Embaú– Custo: R$ 2 mil. 
Concluído em 30/12/2001; 

• execução de 765 m de prolongamento de rede de distribuição e 190 ligações 
domiciliares de água – Custo: R$ 8 mil. Concluído em 01/11/2002; 
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• execução de 100 m de prolongamento de rede de coletora e 180 ligações domiciliares 
de esgoto – Custo: R$ 16 mil. Concluído em 01/11/2002. 

• pagamento da fatura 90.015.794 referente a ligação nova de energia elétrica para 
funcionamento da EEE Quilombo – Custo: R$ 11 mil. Concluído em 07/06/2002; 

• perfuração de poço tubular profundo P2 – Custo: R$ 40 mil. Concluído em 
11/01/2003. 

• execução de complementações civis do leito de secagem, sanitários e urbanização da 
área da estação de tratamento de esgotos  – Custo: R$ 10 mil. Concluído em 
02/01/2003; 

• execução de aplicação de resina de poliuretano em reator biológico  – Custo: R$ 25 
mil. Concluído em 02/01/2003; 

• execução de canaleta em concreto armado e troca das juntas de borrachas para 
flanges – Custo: R$ 1 mil. Concluído em 21/12/2002; 

• execução de 366 m de prolongamento de rede de distribuição e 65 ligações 
domiciliares de água – Custo: R$ 4 mil. Concluído em 01/03/2003; 

• execução de 130 m de prolongamento de rede coletora e 48 ligações domiciliares de 
esgoto – Custo: R$ 5 mil. Concluído em 01/03/2003; 

• execução de 1.870 m de prolongamento de rede de distribuição e 380 ligações 
domiciliares de água – Custo: R$ 12 mil. Concluído em 10/12/2004; 

• execução de 200 m de prolongamento de rede coletora e ligações domiciliares de 
esgoto– Custo: R$ 16 mil. Concluído em 10/12/2004; 

• execução de 8 ligações domiciliares de esgoto em Embaú– Custo: R$ 1 mil. Concluído 
em 14/07/2003;  

• execução de posto primário simplificado, com trafo de 150 KVA– Custo: R$ 27 mil. 
Concluído em 21/01/2004; 

• perfuração do poço profundo P.3-a (300 m) no bairro Embaú do município– Custo: R$ 
130 mil. Concluído em 04/10/2004; 

• execução de remanejamento de rede de distribuição de água e de rede coletora de 
esgoto– Custo: R$ 34 mil. Concluído em 20/01/2006; 

• interligação de 250 m da adutora do bairro Embaú no município de cachoeira 
paulista– Custo: R$ 1 mil. Concluído em 16/01/2005; 

• execução de 1.870 m de prolongamento de rede de distribuição e 300 ligações 
domiciliares de água– Custo: R$ 84 mil. Concluído em 20/03/2006; 
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• tratamento de esgotos PDO para execução de tanque de desinfecção dos efluentes da 
estação de tratamento de esgotos Embaú– Custo: R$ 22 mil. Concluído em 
03/08/2006; 

• execução de 600 m de prolongamento de rede coletora e 328 ligações domiciliares de 
esgotos– Custo: R$ 42 mil. Concluído em 20/03/2006; 

• perfuração de 250 m de poço profundo P.1 no Bairro Quilombo – Custo: R$ 65 mil. 
Concluído em 01/08/1998; 

• prolongamento de rede de distribuição de água – Custo: R$ 19 mil. Concluído em 
10/07/1995; 

• interligação de 42 m de rede coletora de esgotos e execução de poços – Custo: R$ 2 
mil. Concluído em 22/02/1996; 

• reservatório de 1.000 m³ no Sistema de Abastecimento de Água – Custo: R$ 163 mil. 
Concluído em 01/08/1998; 

• reservatório de 50 m³ no bairro Embaú– Custo: R$ 27 mil. Concluído em 01/09/1998; 

• construção de caixa de válvula manobra – Custo: R$ 18 mil. Concluído em 
01/09/1995; 

• 1.236 m de rede de distribuição, booster e 58 ligações de água no bairro Margem 
Esquerda – Custo: R$ 65 mil. Concluído em 03/08/1999; 

• estação elevatória de esgotos tipo B, linha de recalque e rede coletora do conjunto 
habitacional Cachoeira Paulista B – Custo: R$ 23 mil. Concluído em 17/12/1998; 

• coletor tronco Pitéu - sistema de esgotos sanitários – Custo: R$ 116 mil. Concluído em 
22/08/1999; 

• prolongamento de rede e ligações domiciliares de esgoto – Custo: R$ 136 mil. 
Concluído em 05/09/1998; 

• coletores para afastamento nos bairros Minhoca e Moinho I e II – Custo: R$ 520 mil. 
Concluído em 28/01/1998; 

• estação elevatória de esgoto tipo A-1 e 291,5 m de linha de recalque no bairro 
Margem Esquerda – Custo: R$ 25 mil. Concluído em 25/05/1995; 

• estação elevatória de esgotos - Margem Esquerda – Custo: R$ 23 mil. Concluído em 
14/01/1996; 

• serviços de prolongamento de redes e ligações de água e esgoto – Custo: R$ 56 mil. 
Concluído em 22/08/1998; 

• execução de 52 ligações de água e 28 ligações de esgotos – Custo: R$ 7 mil. 
Concluído em 15/09/1997. 
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SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 70 mil, repassados em 05/2003 para obras de reforma e ampliação do 
Centro Cirúrgico da Sta. Casa; 

 
• Prefeitura – R$ 130 mil, repassados em 01/2004 e 02/2004 para obras de reforma e 

ampliação do Centro Cirúrgico da Sta. Casa; 
 

• Prefeitura – R$ 10 mil, repassados em 09/2006 para Investimento do Programa Sorria 
São Paulo; 

 
• Unidade Básica de Saúde do Centro – R$ 5 mil, repassados em 03/1996 para compra 

de equipamentos para consultórios e sala administração. 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 535 mil. 
 
• Prefeitura – R$ 26 mil para custeio do Programa Sorria São Paulo; 
 
• Associação Beneficente São José – Santa Casa – R$ 291 mil. 
 
• Unidade Básica de Saúde do Centro – R$ 100 mil. 
 

Entrega de Ambulância: 3 
 

• Prefeitura – (entregues em 1997, 2001 e 2004) 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 19 viaturas, sendo: 15 para a Polícia Militar e 4 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 401 mil. 

 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER:  
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• limpeza, encascalhamento e aterros em diversas rodovias municipais, numa extensão 
de 29,2 km - Custo: R$ 55 mil. Obras concluídas em 17/01/1997. 

• serviços de restauração por panos na SP-058 (Cachoeira Paulista - Cruzeiro), do km 
202 ao km 219, numa extensão de 17 km – Custo: R$ 140 mil. A obra foi concluída em 
05/08/1998. 

 

 

 

 

 

 


