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IGARATÁ 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 4.290 litros de leite em Jan/2011 – Custo: R$ 6 mil, beneficiando 286 
famílias carentes, no último mês do período. 

Programa Melhor Caminho: 

• sendo recuperados 9,90 km da estrada IGR-370 - Estrada João Alves Pires no bairro 
Boa Vista – Bacia Hidrográfica Paraíba do Sul (1ª Fase) - Custo: R$ 938 mil. A obra 
está com 48% executados e tem término previsto em 20/04/2011. 

DESEVOLVIMENTO SOCIAL: 

• Projeto Ação Jovem - estão sendo atendidos 93 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 80 
mil, já repassados R$ 20 mil em Jan a Abr. 

• Programa Renda Cidadã - estão sendo atendidas 94 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 90 mil, já repassados R$ 19 mil de Jan a Mar. 

Repasse concluído: 

� Prefeitura – R$ 35 mil, repassados em Fev/2011, para aquisição de equipamentos. 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES: 

DER: 

Obra em execução: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV: 

• recuperação de 1,20 km da vicinal de ligação do Bairro Boa Vista com a Rodovia Dom 
Pedro I (km 32) - Custo: R$ 522 mil. A obra está com 5% executados e previsão de 
término para 02/07/2011 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênio SEP: R$ 350 mil 

• construção de creche municipal (1ª fase), com 237,11 m² de área a construir, na Rua 
Antonio Prianti, no loteamento Parque Alpina – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Mai/2010. 
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• 1.554,17 m² de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Rua das Violetas, no 
bairro Jardim Rosa Helena – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jun/2010. 

• reforma do Terminal Rodoviário Municipal "Joaquim Evaristo Pereira", na Avenida 
Benedito Rodrigues de Freitas, nº 330 – Custo: R$ 50 mil, repassados em Jul/2008. A 
obra está paralisada com 94,32% executados. 

 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS: 

SABESP: 

Obras programadas: 

• melhoria no sistema de adução de água - remanejamento da Adutora de Água Bruta 
em diversos locais do município – Custo: R$ 250 mil. 

• ampliação da estação de tratamento de esgoto - obra para implantação de lodo ativo – 
Custo: R$ 3.149 mil. 

SAÚDE: 

Repasses em andamento para Prefeitura (2011-2014) – custeio: 

• Prefeitura – R$ 96 mil, já repassados R$ 72 mil em Fev/2011. 
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 201.058 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 257 mil, 
beneficiando 286 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 fez a doação das superestruturas, totalizando 32 
metros lineares – Custo: R$ 204 mil. 

1. Estrada IGR-150 - Bairro Boa Vista, sobre o Ribeirão Palmeiras - com vão de 10 metros. 
Instalada em 10/05/2007. 

2. Estrada IGR-150 - Bairro Harmonia, sobre o Ribeirão Claro - com vão de 10 metros. 
Instalada em 10/05/2007. 

3. Estrada IGR-370 - Bairro Alto, sobre o Ribeirão das Palmeiras - com vão de 12 metros. 
Instalada em 10/05/2007. 

CATI – Programa de Microbacias: 

• adequação de 3,26 km de estradas rurais - Microbacia Ribeirão Claro - Custo: R$ 252 
mil. Obra concluída em 10/11/2007. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrado 1 convênio com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 210 
pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 16 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 10 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 7 mil; 10 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 7 mil; 10 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 7 mil 
e 40 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 24 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 61 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 43 mil; 61 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 43 mil; 61 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 43 mil 
e 72 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 55 mil. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênio SEP: R$ 977 mil 

• aquisição de uma retroescavadeira (zero km), ano de fabricação 2009/2010 – Custo: 
R$ 200 mil, repassados em Mai/2010. Concluída em 02/12/2010. 



4   

• aquisição de uma retroescavadeira, ano fabricação 2010 – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Mai/2010. Concluída em 02/12/2010. 

• 29.411,00 m² de pavimentação da estrada de acesso ao bairro Parque Alpina – Custo: 
R$ 500 mil, repassados de Fev/2007 a Jun/2008. Obra concluída em Out/2008. 

• 1.512,00 m² de pavimentação em lajotas de concreto sextavadas e 504 metros lineares 
de guias pré-moldadas e sarjetas moldadas na Rua Avelino Faria Neto – Custo: R$ 80 
mil, repassados em Out/2008. Obra concluída em 17/09/2010. 

• aquisição de um veículo tipo Kombi (zero km), para utilização na área social (3ª 
idade) – Custo: R$ 47 mil, repassados em Jul/2008. Entregue em 10/12/2008. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 719 mil 

Escola nova construída: 1 (840 novas vagas) – R$ 635 mil 

• EMEF Petronilha de Souza – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 635 mil. Obra 
concluída em 16/03/2009. 

Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 84 mil 

• EE Cel Benedito Ramos Arantes – Custo: R$ 22 mil. Obra concluída em 28/04/2009. 

• EE Cel Benedito Ramos Arantes – Custo: R$ 62 mil. Obra concluída em 23/06/2009. 
Transporte escolar: 2 veículos – R$ 291 mil 

• Foram entregues 2 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 291 mil. 
Programa Escola da Família: 

• De 2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 194 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana na escola EE Coronel Benedito Ramos Arantes. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 1.197 alunos em 2007, 1.296 
alunos em 2008, 2.004 alunos em 2009 e 1.956 alunos em 2010 - Custo: R$ 102 mil. 

ESPORTE E LAZER: 

• Projeto Esporte Social – Trata-se de Projeto de inclusão social, através do Esporte. O 
Projeto é voltado para o atendimento a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, idosos 
acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais que estejam em situação de 
risco. Os recursos no montante de R$ 39 mil, repassados em Jul/2010, são para 
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despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e 
didáticopedagógicos. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP: 

Obras concluídas – R$ 379 mil: 

• obra de implantação de adutora de água tratada no bairro Parque Alpina em Igaratá 
– Custo: R$ 206 mil. Obra concluída em 30/07/2010. 

• serviços e engenharia para remanejamento de rede e ligações de água em Igaratá – 
Custo: R$ 32 mil. Obra concluída em 18/02/2009. 

• serviços de engenharia para remanejamento de rede coletora e ligações de esgotos em 
Igaratá – Custo: R$ 58 mil. Obra concluída em 13/12/2008. 

• prolongamento de rede de água, na rua Pixinguinha, Bairro Mirante da Serra – Custo: 
R$ 1 mil. Obra concluída em 17/04/2008. 

• remanejamento de 130 m de rede coletora e 10 ligações domiciliares de esgotos na 
Rua João Barbosa Machado Sobrinho – Custo: R$ 23 mil. Obra concluída em 
29/11/2007. 

• remanejamento de rede de distribuição e ligações domiciliares de água nas ruas: José 
Alves de Almeida e Alfredo Manoel Francisco – Custo: R$ 54 mil. Obra concluída em 
10/11/2007. 

• remanejamento de 35 m de rede coletora de esgotos na Av. José Prianti Sobrinho – 
Custo: R$ 5 mil. Obra concluída em 01/09/2007. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 234 mil em 
medicamentos. 

Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 82 mil foram repassados de Jul/2006 a Dez/2010 para custeio. 
Repasse concluído para Prefeitura (2007-2010) – custeio: 

• Prefeitura – R$ 64 mil. 
Programa de Saúde da Família – PSF (custeio): 

• Prefeitura – R$ 114 mil, repassados de Mar/2006 a Ago/2007. 
Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) – obras e equipamentos: Total: R$ 170 
mil 
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• Prefeitura – R$ 80 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos. 

• Prefeitura – R$ 10 mil, repassados em Set/2006, para aquisição de equipamentos 
odontológicos (entregue em Jan/2008). 

• Prefeitura - R$ 80 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos. 
Entrega de Ambulância: 1 – R$ 50 mil 

• Prefeitura: 1 – entregue em 09/11/2010. 
SEGURANÇA: 

• Em 24/07/2009 foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 7.805.200,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 597.203 litros de leite, no período de Jul/1995 a Dez/2006 - Custo: R$ 482 
mil, beneficiando 286 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 19 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 459 
crianças e adolescentes e 142 famílias – R$ 270 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 30 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 mil em 2005 e R$ 21 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 – atendeu 30 famílias/mês em 2003 – R$ 56 mil; 41 

famílias/mês em 2004 – R$ 30 mil; 41 famílias em 2005 – R$ 29 mil e 61 famílias em 
2006 – R$ 43 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. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasse de verba):  
 

• ampliação do cemitério – Custo: R$ 15 mil repassados em Jul/1996 e Fev/1998; 
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• reforma do velório – Custo: R$ 15 mil repassados em Jun/1999; 
 

• construção do velório – Custo: R$ 20 mil repassados em Jun/1996; 
 

• 524 m de galerias de águas pluviais – Custo: R$ 50 mil repassados em Jun/2002 e 
Jan/2003; 

 
• 13.240 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e galerias de águas pluviais no 

Bairro Jardim Rosa Helena – Custo: R$ 309 mil repassados em Set/2001 e Ago/2002; 
 

• 3.579 m² de pavimentação em bloquetes em vários bairros – Custo: R$ 55 mil 
repassados em Mar e Dez/2000; 

 
• 2.428,76 m² de pavimentação em lajotas sextavadas de concreto – Custo: R$ 77 mil 

repassados em Out/2004 e Abr/2005. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Ampliação de escola: 1 (105 novas vagas)  
 

• EMEF B. Harmonia – 1 sala (105 novas vagas) – Custo: R$ 59 mil. Obra concluída 
em 23/08/2004. 

 
Reformas em Escolas: 3 
 

• EE Coronel Benedito Ramos Arantes (3) – Custo: R$ 105 mil. Obras concluídas entre 
17/06/2002 e 20/11/2006. 

 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 2 
 

• EE Coronel Benedito Ramos Arantes – Custo: R$ 47 mil. Obra concluída em 
27/06/2003; 

 
• EE/EMEF Benedito Rodrigues de Oliveira – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 

03/02/2003. 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 249 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 3 escolas do município. 
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HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 18 unidades habitacionais / 1 conjunto - R$ 242 mil 
 

• Conjunto Habitacional Igaratá B – 18 unidades, beneficiando 90 pessoas, construídas 
pelo Programa Empreitada Global na rua Avelino Faria Neto, s/nº - Custo: R$ 242 
mil. A obra foi concluída em 30/08/2000. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, no valor de R$ 110 
mil em Abr/2005, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

 
• repasse de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, no valor de R$ 190 

mil em Jun/2006, para aquisição de 1 pá carregadeira. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• implantação de reservatório apoiado de 200 m³ - Custo: R$ 44 mil. A obra foi 
concluída em 16/02/1996; 

• captação, estação elevatória de água bruta, reservatório de 200 m³, estação de 
tratamento de água, redes de distribuição e ligações domiciliares – Custo: R$ 366 mil. 
A obra foi concluída em 02/02/1999; 

• impermeabilização e consolidação de solo sob o maciço aterrado da lagoa de 
decantação da estação de tratamento de esgotos – Custo: R$ 133 mil. A obra foi 
concluída em 19/12/2004; 

• remanejamento de rede de esgotos e ramais domiciliares na rua José Alves de Almeida 
– Custo: R$ 23 mil. A obra foi concluída em 16/04/2005; 

• 3,7 km de rede de esgoto, 150 ligações de esgoto, 2,5 km de linha de recalque e 
estação elevatória de esgotos – Custo: R$ 323 mil. A obra foi concluída em 
21/11/2000; 

• complementação do sistema de abastecimento de água, envolvendo: barragem, 
estação elevatória de água bruta, caixa de areia, adutora e estação de tratamento de 
água – Custo: R$ 269 mil. A obra foi concluída em 11/06/2002. 
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SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares – custeio (1995-2006): 
 

• Prefeitura – R$ 60 mil. 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares –obras e equipamentos (1995-2006): 

• Prefeitura - R$ 50 mil, repassados em Dez/1998, para completar a construção e 
equipar o Centro Obstétrico da Unidade Mista; 

• Prefeitura - R$ 300 mil repassados em Jan/2006, para reforma e ampliação da 
Unidade Básica de Saúde e do Pronto Socorro; 

• Prefeitura – R$ 25 mil repassados em Ago/1996, para aquisição de equipamentos para 
o Centro Obstétrico da Unidade Mista; 

• Prefeitura – R$ 50 mil repassados em Dez/1998, para término do Centro Obstétrico da 
Unidade Mista; 

• Prefeitura – R$ 10 mil repassados em Set/2006, para aquisição de equipamentos 
odontológicos. 

 
Programa de Saúde da Família (custeio): 
 

• Prefeitura - R$ 474 mil. 
 
Programa Sorria São Paulo (custeio): 
 

• Prefeitura – R$ 26 mil repassados em Set/2006. 
 
Entrega de Ambulâncias: 3 – R$ 93 mil 
 

• Prefeitura – 3 (entregues em 1997, 2001 e 2005). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entregues 8 viaturas, sendo: 4 para a Polícia Militar e 4 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 166 mil. 
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TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• melhoramentos e pavimentação da vicinal de acesso ao bairro Boa Vista – Custo: R$ 
147 mil. A obra foi concluída em 30/05/2000. 


