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CAJURU 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 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 Cajuru – Rua Sampaio Moreira, nº 420 – Centro - em andamento 3 cursos 
(violão, viola caipira e canto coral), para 96 crianças e adolescentes. Estão sendo 
gastos R$ 295 mil de Mar/2003 a Jul/2011 para pagamento de despesas de 
manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O pólo iniciou as 
atividades em 17/03/2003. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de leite:  

• distribuídos 51.072 litros de leite de Jan/2011 a Set/2011 – Custo: R$ 69 mil, 
beneficiando 384 famílias carentes, no último mês do período.  

• celebrados 2 convênios com a Prefeitura para atendimento a 180 crianças e 
adolescentes e 102 famílias – Custo: R$ 28 mil.  

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidos 137 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 126 mil, já repassados R$ 115 mil de Jan a Nov.  

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 186 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
160 mil, já repassados R$ 145 mil de Jan a Nov. 

EDUCAÇÃO: 

Repasses para APAE:  

• De Mar a Set/2011, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 380 mil, 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 144 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 4.452 alunos em 2011 – 
Custos: R$ 61 mil. 
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Programa Escola da Família:  

• De Mar a Set/2011, foram gastos R$ 38 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE Galdino de Castro. 

EMPREGO E TRABALHO: 

Banco do Povo Paulista: 

• Em 30/04/2001 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua Barão do Rio 
Branco, nº 807 – Custo: R$ 180 mil para atender o crédito produtivo popular. 
Vigência: 18/05/2016. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 218 unidades habitacionais em execução / 1 conjunto – Custo: R$ 4.724 mil  

• Conjunto Habitacional Cajuru D – 218 unidades, beneficiando 1.090 pessoas, no 
prolongamento da travessa da Rua Chico Tubim, sendo construída pelo Programa 
Parceria com Municípios - Custo: R$ 4.724 mil. A obra está com 75,13% executados e 
tem término previsto em 28/02/2012. Foram entregues 61 unidades habitacionais em 
Mai/2007. 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS: 

SABESP: 

Obras programadas:  

• remanejamento de 13 Km de rede de distribuição de água e respectivas ligações em 
várias ruas do município – Custo previsto: R$ 455 mil.  

• remanejamento de 1.200 m do interceptor do Córrego Lavapés – Custo previsto: R$ 
150 mil. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2011-2014) - custeio: (Total: R$ 236 mil)  

• APAE - R$ 20 mil, repassados em Ago/2011.  

• Santa Casa - R$ 24 mil, repassados em Ago/2011.  

• Prefeitura – R$ 192 mil, repassados de Jun/2010 a Abr/2011. 
Repasses em andamento para Prefeitura (2011-2014) - custeio:  

• Prefeitura - R$ 192 mil, já repassados R$ 144 mil em Ago e Nov/2011. 
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Repasses programados para entidades hospitalares – obras e equipamentos:  

Santa Casa - R$ 40 mil, para aquisição de 1 perfurador ósseo, 1 bomba infusão e 1 óptica 
rígida . 

Santa Casa - R$ 50 mil, para reforma do telhado e parte elétrica.  

Santa Casa – R$ 100, para aquisição de equipamentos. 

Programa Dose Certa: 

• Em 2011 estão sendo repassados para o município R$ 180 mil em medicamentos. 
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA: 

• Distribuição de leite: distribuídos 276.720 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 – 
Custo: R$ 342 mil, beneficiando 384 famílias carentes, no último mês do período. 

Casa da Agricultura:  

• celebrado convênio com a Prefeitura, relativo à municipalização da Casa da 
Agricultura, para atendimento a pequenos e médios agricultores - Custo: R$ 26 mil, 
repassados em Nov/2007 e Dez/2007, Jul/2008 e Out/2008. 

Programa de Pontes Metálicas:  

• implantadas 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 24 metros 
lineares – Custo: R$ 153 mil: 

1. no prolongamento da Rua Santa Rosa do Viterbo, sobre o Córrego Cajuru – vão de 12 
metros. Instalada em 31/10/2007. 

2. no prolongamento da Rua Santo Antonio, sobre o Córrego Cajuru – vão de 12 metros. 
Instalada em 31/10/2007. 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 5,30 km da estrada CAJ-149, no Bairro Fazenda Cacaueiro (2ª Fase) – 
Bacia Hidrográfica do Pardo – Custo: R$ 408 mil. Obra concluída em 25/09/2009. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 8 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 728 
crianças e adolescentes e 306 famílias – Custo: R$ 120 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 102 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 73 mil; 102 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 73 mil; 102 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 73 
mil; e 105 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 85 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. 
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Repasses concluídos:  

• APAE - R$ 219 mil repassados de Jul/2008 e Fev/2010, para aquisição de 
equipamentos.  

• Lar dos Velhos de Cajuru – R$ 50 mil repassados em Out/2009, para aquisição de 
equipamentos. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênio SEP: R$ 2.625 mil  

• 4.256 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Avenida Prefeito Rubens de 
Carvalho Ferreira – Custo: R$ 198 mil, repassados em Jun/2010. Obra concluída em 
29/09/2010. 

• 2.352 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Av. Marcos César Vieira – 
Custo: R$ 100 mil, repassados em Abr/2010. Obra concluída em 29/09/2010.  

• 9.065,90 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 199 mil, 
repassados em Abr/2010. Obra concluída em 21/09/2010.  

• 7.190 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Jun/2010. Obra concluída em 02/09/2010.  

• construção de prédio para Centro de Referência da Assistência Social no Bairro 
Jardim Santa Clara – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jul/2009. Obra concluída em 
16/07/2010.  

• 1.999,43 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do município – Custo: 
R$ 79 mil, repassados em Dez/2009. Obra concluída em 05/05/2010.  

• 6.666,36 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Jul/2009. Obra concluída em 05/01/2010.  

• obras de infra-estrutura urbana no Anel Viário Domingos Pelegrini Monti – Custo: R$ 
929 mil, repassados em Jan e Ago/2009. Obra concluída em 02/12/2009.  

• 4.229,10 m² de recapeamento asfáltico, guias e sarjetas em vias do município – Custo: 
R$ 100 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 27/03/2009.  

• 6.296,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do município – Custo: 
R$ 150 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 27/03/2009.  

• 6.844,44 m² de pavimentação asfaltica, guias e sarjetas em vias urbanas do Bairro 
Nova Cajuru – Custo: R$ 140 mil, já repassados em Dez/2007 e Mar/2009. Obra 
concluída em 27/03/2009.  
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• 2.100 m² de recapeamento asfáltico, guias e sarjetas na Rua Horácio Roberto do 
Nascimento – Custo: R$ 50 mil, repassados em Nov/2008. Obra concluída em 
27/11/2008.  

• 2.208 m² de recapeamento asfáltico, guias e sarjetas na Rua Santo Antonio e Rua 
Santa Rosa de Viterbo – Custo: R$ 50 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída 
em 27/11/2008.  

• 1.888,89 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Avenida São Sebastião da 
Vila Campo Formoso – Custo: R$ 40 mil, repassados em Jan/2008. Obra concluída 
em 27/11/2008.  

• 4.455 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do Bairro Jardim Vila 
Real – Custo: R$ 100 mil, repassados em Fev e Out/2008. Obra concluída em 
27/11/2008.  

• 2.950,00 m² de pavimentação asfáltica na Avenida Rubens de Carvalho – Custo: R$ 70 
mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 27/11/2008.  

• aquisição de equipamentos, máquinas, veículos e mobiliários – Custo: R$ 20 mil, 
repassados em Fev/2007. Entregue em 20/04/2007. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras: R$ 521 mil 

Reformas de escolas concluídas: 10 – R$ 521 mil  

• 3 na EE Drº Messias da Fonseca – Custo: R$ 429 mil. Obras concluídas em 
08/11/2007, 14/09/2009 e 01/12/2009.  

• 3 na EE Profº Geraldo Torrano – Custo: R$ 43 mil. Obras concluídas em 16/10/2009, 
21/10/2009 e 18/04/2010.  

• 4 na EE Galdino de Castro – Custo: R$ 49 mil. Obras concluídas em 18/09/2009, 
13/01/2010, 20/04/2010 e 28/05/2010. 

Transporte escolar:  

• Em 11/01/2010 foi entregue 1 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil. 

Repasses para APAE:  

• De Mar/2007 a Set/2010, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
1.299 mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 492 alunos. 
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Distribuição de Material Escolar:  

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 2.667 alunos em 2007, 2.471 
alunos em 2008, 4.656 alunos em 2009 e 4.488 alunos em 2010 – Custos: R$ 223 mil. 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010, foram gastos R$ 303 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 2 escolas do município: EE Galdino de Castro e EE Profº 
Geraldo Torrano. 

ESPORTE E LAZER:  

• construção de uma pista de skate, na Rua Uruguai, s/nº – Custo: R$ 50 mil, repassados 
em Abr/2008 a Mai/2010. Obra concluída em 21/06/2010. 

HABITAÇÃO: 

Fundo Estadual da Habitação: 

• 5.372,67 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas nos Bairros Baldini, Vila Real 
e na Rua Benedito Marques de Souza – Custo: R$ 141 mil. Obra concluída em 
14/05/2007. 

Programa Melhorias Habitacionais e Urbanas:  

• 6.545,75 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do Jardim Nova 
Cajuru – Custo: R$ 99 mil, repassados em Dez/2006 a Mar/2008. Obra concluída em 
04/05/2007. 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO:  

• contrato com a Prefeitura, para construção de emissários e estação elevatória de 
esgotos – Custo: R$ 82 mil. Obra concluída em 20/12/2007.  

• contrato com a Prefeitura, para projeto executivo e relatório ambiental do sistema de 
destinação final de resíduos sólidos – Custo: R$ 55 mil. Concluído em 18/06/2009. 
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SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP: 

Obra concluída: 

• 6.258,00 m de adutora de água bruta (trechos 1, 2 e 3), complementação – travessia 
sob a rodovia – Custo: R$ 158 mil. Obra concluída em 01/01/2007. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007- 2010) - custeio: (Total: R$ 220 
mil)  

• APAE - R$ 60 mil. 

• Santa Casa - R$ 160 mil. 
Repasse concluído para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) - equipamentos: 
(Total: R$ 440 mil) 

Santa Casa - R$ 300 mil, sendo: 

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

R$150 mil repassados em Jun/2008 para aquisição de equipamentos – vídeolaparoscopia. 

R$ 100 mil repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos. 

Prefeitura - R$ 140 mil, sendo: 

R$ 70 mil repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos. 

R$ 70 mil repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos. 

Programa Dose Certa:  

• Em Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 675 mil em 
medicamentos. 

Programa Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura – R$ 76 mil foram repassados em Jul/2006 a Dez/2010. 
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SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 4 viaturas: 1 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 145 mil. 

TRANSPORTES: 

DER:  

• pavimentação e reconstrução de aterros da SP-338 (Rodovia Joaquim Ferreira), 
trecho Cajuru - Altinópolis – Custo: R$ 481 mil. Obra concluída em 29/12/2007. 

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I:  

• recuperação de 19,40 km da vicinal SRV-353 - Rodovia Claudinete Luiz Zurlo, trecho 
Santa Rosa de Viterbo - Cajuru, incluindo recuperação da ponte sobre o Córrego 
Bibiano e da ponte metálica sobre o Rio Pardo – Custo do município: R$ 4.433 mil. 
Obra concluída em 30/12/2008. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 21.800.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 736.632 litros de leite, no período de 1.995 a 2.006 – Custo: R$ 510 mil, 
beneficiando 384 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 3 km das estradas rurais CAJ-151/447 (1ª Fase) - Custo: R$ 67 mil. Obra 
concluída em 31/01/2003. 

 
Programa de Ponte Metálica: 

• implantadas 4 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 34 metros 
lineares – Custo: R$ 217 mil: 

1. na estrada da Taboca, sobre o Córrego das Brotas – vão de 12 metros. Instalada em 
21/07/2006; 

2. na estrada das Palmeiras, sobre o Córrego das Palmeiras 1 – vão de 6 metros. 
Instalada em 08/09/2004; 

3. na estrada CAJ-116, sobre o Córrego das Brotas, acesso Fazenda Brotas – vão de 6 
metros. Instalada em 27/06/2006; 

4. na estrada da Onça, sobre o Córrego da Onça – vão de 10 metros. Instalada em 
08/09/2004. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 25 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 1735 
crianças e adolescentes, 299 portadores de deficiência, 217 famílias e 25 pessoas de 
outros segmentos da população – R$ 767 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 



11 

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 – 60 famílias/mês 2003 – R$ 103 mil; 82 famílias/mês /2004 
– R$ 60 mil; 82 famílias/mês/2005 – R$ 59 mil e 70 famílias em 2006 – R$ 50 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. 

 
Repasse de recursos: 

• Prefeitura – repasse de R$ 100 mil, pagos em Ago/2000 para construção da sede do 
grupo da 3ª idade Boca da Mata. Obra concluída em 30/07/2004; 

• Prefeitura – repasse de R$ 80 mil, pagos em Jun/2004 para construção de uma creche 
no Bairro Cruz Alta. Obra concluída em 08/12/2004; 

• Prefeitura – repasse de R$ 30 mil, pagos em Jun/2004 para construção de abrigo 
para idosos. Obra concluída em 15/12/2004. 

 
 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 

• construção de galerias na Rua Elias Moises – Custo: R$ 49 mil. Obra concluída em 
24/08/2004. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• repassados recursos no valor de R$ 734 mil para obras de infra-estrutura urbana no 
município. 
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EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 1.308 mil 
 
Escolas construídas: 2 (945 novas vagas) - R$ 460 mil 

• EMEF Drº Jose Alves Palma da Silva – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 220 
mil. Obra concluída em 28/08/2003. 

• EMEF Dona Cecy Monteiro Oetterer – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 270 mil. 
Obra concluída em 20/11/2001. 

 
Reformas em Escolas: 8 – Custo: R$ 726 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 3 - Custo: R$ 122 mil 

• EE Profº Geraldo Torrano – Custo: R$ 42 mil. Obra concluída em 23/01/2004; 

• EE Drº Messias Da Fonseca – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 31/08/2001; 

• EE Galdino De Castro – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 10/08/2001. 
 
Repasses para APAE: 

• De 1995 a 2006 foram repassados para as APAE, recursos no valor de R$ 1.440 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 1.210 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 296 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 3 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 

• Em 30/04/2001 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua Barão do Rio 
Branco, nº 807 – Custo: R$ 180 mil para atender o crédito produtivo popular. 
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ESPORTE E LAZER: 

• repasse de R$ 25 mil, pagos em Mar e Abr/2000 para construção da quadra de 
esportes. Obra concluída em 01/03/2001. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro na Avenida Major Adolfo 
Paolielo, nº 337 - Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 6 
microcomputadores – Custo: R$ 18 mil, proporcionando acesso gratuito à Internet 
para aprox. 6000 pessoas/mês: 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
Fundo Estadual da Habitação: 

• repasse de recursos no valor de R$ 362 mil para obras de infra-estrutura urbana. 
 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 193 mil em Out/2002 e Jan/2003, recursos do FECOP – Fundo de 
Controle da Poluição, para aquisição de um caminhões coletores e compactadores de 
lixo e uma retroescavadeira. 

 
FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para canalização do córrego da Mocoquinha - Custo: R$ 
80 mil. Obra concluída em 28/09/2006; 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de rede de esgotos sanitários no Bairro 
Cidade Jardim - Custo: R$ 152 mil. Obra concluída em 15/12/2000. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 

• canalização de trecho do Córrego Cajuru – Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 
31/12/1998. 
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SABESP: 

• complementação da adutora de água bruta nos trechos 1, 2 e 3 e travessia sob a 
Rodovia Cajuru – Custo: R$ 234 mil. Obra concluída em dezembro de 2006. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 

• APAE – R$ 70 mil; 

• Casa de Caridade São Vicente de Paulo – R$ 268 mil; 

• Santa Casa – R$ 269 mil. 
 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras / equipamentos: 

• Santa Casa – R$ 60 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de aparelho de RX; 

• Santa Casa – R$ 40 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de aparelho de Rx - 
500 MA; 

• Santa Casa – R$ 11 mil, repassados em Mar/2000 para aquisição de equipamentos 
para centro cirúrgico; 

• Santa Casa – R$ 36 mil, repassados em Out/2003 para aquisição de 10 camas Fawler 
e 1 aparelho gasometria 12 parâmetros; 

• Prefeitura – R$ 10 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de equipamentos de 
informática, transdutores ultrassonografica para Centro de Saúde Dr. Hofez 
Zacharias Behy; 

• Prefeitura – R$ 75 mil, repassados em Mar/2000 para construção de Unidade Básica 
de Saúde no Bairro Cidade Jardim. 

 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 21 mil, repassados em Ago/2005; 
 
Entrega de Ambulância: 2 

• Prefeitura – 2 (entregues em 1997 e 2002). 
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SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 13 viaturas, sendo: 8 para a Polícia Militar e 5 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 267 mil. 

• reforma da Cadeia Pública – Custo: R$ 96 mil. Obra concluída em 16/03/2006. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• serviços de conservação de rotina e especial da SP-333, SP-253, SP-291, SP-271, SP-
328, SP-343/322, SP-333/332 e SP-318/330, numa extensão de 189,97 km – Custo: R$ 
3.612 milhões. Obra concluída em 18/04/2006; 

• serviços de conservação de rotina e especial SP-338, SP-333 e SP-255, numa extensão 
de 111,27 km – Custo: R$ 1.666 mil. Obra concluída em 11/03/2001; 

• melhoramentos e recapeamento da SP-333, acesso a Cajuru no km 2,19, numa 
extensão de 0,62 km – Custo: R$ 143 mil. Obra concluída em 04/11/2000. 

 
 


