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IGUAPE 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 
 
 
AGRICULTURA:  

Programa Melhor Caminho:  

• serãorecuperados 6 km da estrada municipal IGU-206 no Bairro Despralado (5ª fase) 
- Custo: R$ 517 mil.  

 

• serãorecuperados 6 km da estrada municipal IGU-215 no Bairro Morro Seco (6ª fase) 
- Custo: R$ 621 mil.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 159.837 litros de leite de Jan/2011 a Jul/2011 – Custo: R$ 214 mil, 
beneficiando 1.620 famílias carentes, no último mês.  

 

• celebrados 6 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 136 
crianças e adolescentes e 40 idosos – Custo: R$ 115 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã - estão sendo atendidas 199 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 183 mil, já repassados R$ 152 mil de Jan a Out.  

 

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 266 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
229 mil, já repassados R$ 207 mil de Jan a Nov.  

 

Repasse concluído:  

• APAE – R$ 50 mil, repassados em Nov/2010, para aquisição de equipamentos.  
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EDUCAÇÃO:  

Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 167 mil  

• EE José Muniz Teixeira – Custo: R$ 24 mil. Obra concluída em 18/05/2011.  

• EE Cel. Jeremias Junior – Custo: R$ 143 mil. Obra concluída em 14/07/2011.  
 

Repasses para APAE:  

• De Mar a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 163 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 62 alunos.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar a Jun/2011 foram gastos R$ 138 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 7 escolas do município.  

 

Distribuição de Material Escolar:  

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 7.296 alunos em 2011 - Custos: 
R$ 99 mil.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Banco do Povo Paulista:  

• Em 11/03/00 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na Rua XV de Novembro, nº 572 – Custo: R$ 270 mil para atender o crédito produtivo 
popular. Vigência: 12/09/2015.  

 

HABITAÇÃO:  

Programa Melhoria Habitacional:  
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• 3.281,00 m² de pavimentação e obras complementares no C.H. Iguape "A" – Custo: R$ 
247 mil, já repassados R$ 148 mil em Jul, Ago/2008 e Mar/2011. A obra está com 60% 
executados e tem término previsto em 17/11/2011.  

 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES:  

DERSA:  

Obra concluída:  

• reforma / translado / docagem FERRY-BOAT (FB-16) – travessia veículos/passageiro 
Iguape/Juréia (Litoral Sul) – Custo: R$ 1.920 mil. Obra concluída em 25/09/2011.  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

 

Convênios SEP: R$ 900 mil  

• aquisição de um caminhão com compactador de lixo – Custo: R$ 200 mil, repassados 
em Set/2011. 070/2011  

 

• construção de velório municipal, com 236,86 m² de área, na Rua Major Rebello, lote 
17, quadra 1910, Bairro Centro – Custo: R$ 200 mil, repassados em Ago/2011. 
071/2011  

 

• obras de infraestrutura urbana em vias localizadas no Bairro do Rocio – Custo: R$ 
150 mil, repassados em Dez/2007. A obra está paralisada com 88,72% executados. 
183/2007  

 

• 4.745,40 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas nas ruas Despraiado, 
Itapamirim, José de Campos e Vamiranga do Bairro do Rocio – Custo: R$ 350 mil, já 
repassados R$ 245 mil em Jan/2008. Obra concluída em 10/06/2011.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS:  
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DAEE:  

• Em 02/02/2010 iniciou às obras de recuperação da estrutura civil da barragem do 
Valo Grande, em Iguape, Vale do Ribeira - Custo: R$ 8.613 mil, a recuperação da 
estrutura é necessária para a instalação de um conjunto de comportas e eclusa com 
custo estimado em R$ 30.000 mil. A obra de recuperação da estrutura civil está com 
66% executados e tem término previsto em 06/11/2011.  

 

SABESP: (Total: R$ 948 mil)  

Obras concluídas: R$ 495 mil  

• remanejamento de rede de distribuição e ligações prediais de água e rede coletora, 
ligações prediais de esgotos em Iguape e Ilha Comprida – Custo: R$ 495 mil. Obra 
concluída em 12/05/2011.  

 

Obra em execução: R$ 453 mil  

• remanejamento de rede coletora e ligações prediais de esgoto em diversas ruas no 
Bairro Rocio e Centro – Custo previsto: R$ 453 mil. A obra está com 6% executados e 
tem término previsto em 20/12/2011.  

 

Obras em licitação:  

• execução de rede de distribuição de água, ligações prediais de água, rede coletora de 
esgotos, ligações prediais de esgoto em Iguape, Ilha Comprida, Pariquera-Açu e 
Cananéia – Custo previsto: R$ 1.494 mil.  

 

SAÚDE:  

Programa Dose Certa:  

• Em 2011 estão sendo repassados para o município R$ 107 mil em medicamentos.  
 

Repasse programado para Prefeitura – custeio:  

• Prefeitura – R$ 120 mil para o Projeto Verão.  
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SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 2 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 81 mil.  
 

TURISMO:  

DADE: R$ 3.160 mil  

• Urbanização da Orla do Valo Grande – Custo: R$ 1.454 mil, já repassados R$ 1.019 
mil em Jan/2010. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE 2009 está com 31,20% executados. 142/2009  

• Urbanização da Orla do Valo Grande - Fase II – Custo: 1.706 mil, já repassados R$ 
1.194 mil em Mar/2011. A obra será realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE 2010. 132/2010  
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 1.309.878 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 1.440 mil, 
beneficiando 1.620 famílias carentes, no último mês.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 9 km da estrada municipal Barra da Ribeira (4ª fase) - Custo: R$ 551 mil. 
Obra concluída em 26/02/2008.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 20 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 464 
crianças e adolescentes, 180 idosos e 150 famílias – Custo: R$ 460 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 144 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 103 mil; 
144 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 103 mil; 144 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
103 mil e 153 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 122 mil.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 47 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 33 mil; 100 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 72 mil; 100 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 72 
mil e 100 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 84 mil.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

CEETPS:  

ETEC Agrícola Narciso de Medeiros:  

• obras de reforma da unidade – Custo: R$ 249 mil, sendo: R$ 37 mil em equipamentos. 
Obra concluída em 10/06/2008.  
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• obras de reformas diversas nas instalações físicas – Custo: R$ 145 mil, sendo R$ 8 mil 
em equipamentos. Obra concluída em 26/08/2009.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 1.501 mil  

 

• 6.423,50 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Avenida Carvalho Pinto, no 
trecho com início na barragem do Rio Ribeira de Iguape, Bairro do Rocio – Custo: R$ 
280 mil, já repassados R$ 196 mil em Jun/2010. Obra concluída em 21/09/2010.  

 

• 2.075,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas nas ruas Ilha Grande, Manoel 
Xavier e Colônia Central – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jun/2008. Obra 
concluída em 29/03/2009.  

 

• 2.461,80 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas nas vias localizadas no Bairro 
do Rocio – Custo: R$ 150 mil, repassados em Dez/2007. Obra concluída em 
12/11/2008.  

 

• 2.096,00 m² de pavimentação asfáltica, incluindo terraplenagem e substituição de solo 
para reforço do sub leito e 670 m de guias e sarjetas em vias do município – Custo: R$ 
150 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 12/11/2008.  

 

• 1.338,00 m² de pavimentação asfáltica, incluindo terraplenagem e 411,84 m de guias e 
sarjetas na Avenida Vereador Renê Pereira, Bairro do Rócio – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Jun/2008. Obra concluída em 12/11/2008.  

 

• aquisição de equipamentos de informática para a Sociedade Amigos do Bairro do 
Rocio, situada Av. Júlio Franco, 735 – Custo: R$ 5 mil, repassados em Out/2007. 
Adquirida em 11/11/2008.  
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• 2.853,75 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas nas vias localizadas no Bairro 
do Rocio – Custo: R$ 150 mil, repassados em Dez/2007. Obra concluída em 
11/11/2008.  

 

• reconstrução da rede de drenagem R. Ana Cândida Sandoval Trigo – Custo: R$ 170 
mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída 11/11/2008.  

 

• 2.250,00 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas do Bairro do Rocio – Custo: 
R$ 97 mil, repassados em Nov/2006 e Nov/2007. Obra concluída em 02/03/2008.  

 

• 6.644,17 m² de recapeamento asfáltico na rodovia Municipal IGU – 010 – Custo: R$ 
100 mil, repassados em Nov/2006 e Ago/2007. Obra concluída em 20/06/2007.  

 

• 2.688,00 m² de pavimentação com lajota de concreto, guias e sarjetas na Rua Capitão 
Luiz Gonzaga Muniz – Custo: R$ 149 mil, repassados em Set/2006. Obra concluída em 
20/05/2007.  

 

DADE: R$ 2.700 mil  

• canalização de águas pluviais na Avenida Adhemar de Barros e Rua Capitão Luiz 
Gonzaga Muniz – Custo: R$ 230 mil, repassados em Fev/2006 e Dez/2006. A obra 
realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2004 e concluída em 
17/09/2008.  

• infraestrutura urbana em vias localizadas no Bairro do Rocio e no Bairro Barra do 
Ribeira – Custo: R$ 1.290 mil, repassados em Jul/2008 e Nov/2009. A obra realizada 
pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2008 e concluída em Mai/2009.  

• 17.316,50 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas, sarjetões e galerias de águas 
pluviais nas Ruas Profº Carlos Alberto Pereira, São Teodoro, João Bonifácio da Silva 
e Av. Adhemar de Barros – Custo: R$ 1.180 mil, repassados em Out/2007 e Fev/2008. 
A obra realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 2007 e concluída em 
2008.  

 

EDUCAÇÃO:  
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Total de investimentos em obras – R$ 4.435 mil  

Reformas de escolas concluídas: 27 – R$ 3.196 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 4 – R$ 1.239 mil  

• EE Profª Elvira Silva – Custo: R$ 269 mil. Obra concluída em 04/11/2008.  
 

• EE ProfªDinora Rocha – Custo: R$ 261 mil. Obra concluída em 18/08/2009.  
 

• EE José Muniz Teixeira – Custo: R$ 389 mil. Obra concluída em 03/11/2009.  
 

• EE Clodonil Cardoso – Custo: R$ 320 mil. Obra concluída em 20/05/2010.  
 

Repasses para APAE:  

• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 506 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 248 alunos.  

 

Transporte Escolar:  

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

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 1.045 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 7 escolas do município.  

 

Distribuição de Material Escolar:  

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 4.659 alunos em 2007, 4.422 
alunos em 2008, 9.116 alunos em 2009 e 7.344 alunos em 2010 - Custos: R$ 387 mil.  
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HABITAÇÃO:  

CDHU: 1 unidade habitacional entregue pelo Sistema de Carta de Crédito - R$ 9 mil 8  

 

JUSTIÇA:  

Fundação CASA:  

Convênio:  

• convênio com a Sociedade Amigos do Bairro do Rocio - SABRO, para atendimento a 
60 adolescentes em regime de liberdade assistida e prestação de serviços da 
comunidade – Custo: R$ 428 mil, repassados de Set/2006 a Dez/2009.  

 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO :  

• contrato com a Fundação SOS Mata Atlântica para, programa de educação ambiental 
– Custo: R$ 136 mil. Concluído em 11/05/2010  

 

• contrato com a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo para, projeto de 
melhoria da rede de abastecimento de água das comunidades remanescentes de 
quilombos – Custo: R$ 173 mil. Os projetos estão paralisados com 70% executados.  

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP: (Total: R$ 2.683 mil)  

Obras concluídas: R$ 2.683 mil  

• 3.225,30 m de prolongamento de rede de esgotos e 251 unidades de ligações prediais 
de esgotos – Custo: R$ 353 mil. Obra concluída em 30/05/2007.  

 

• 2.634,00 m de adutora de água tratada no bairro Barra do Ribeira – Custo: R$ 144 
mil. Obra concluída em 31/05/2007.  
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• remanejamento do interceptor final do sistema de esgotos sanitários – Custo: R$ 621 
mil. Obra concluída em 30/06/2007.  

 

• construção de caixa para disposição e secagem de resíduos sólidos na Estação de 
Tratamento de Água – Custo: R$ 131 mil. Obra concluída em 31/12/2007.  

 

• 600 m de rede de distribuição, 180 ligações de água e 400 m de rede coletora – Custo: 
R$ 81 mil. Obra concluída em 30/06/2007.  

 

• execução de redes e ligações de água e esgotos e remanejamento de redes e ligações 
de água – Custo: R$ 434 mil. Obra concluída em 31/12/2008.  

 

• construção de nova cabine de medição, proteção e transformação de energia elétrica 
na estação de tratamento de água – Custo: R$ 146 mil. Obra concluída em 
25/04/2009.  

 

• execução 6.740 m de rede de distribuição e 700 ligações prediais de água, 1.400 m de 
rede coletora em Iguape e Ilha Comprida – Custo: R$ 453 mil. Obra concluída em 
30/12/2009.  

• montagem de centro de medição indireta padrão com abrigo do quadro de comando e 
proteção – Custo: R$ 9 mil. Obra concluída em 30/06/2009.  

 

• remanejamento de 4.478 m de rede de distribuição e 411 ligações prediais de água e 
reforço de rede de distribuição – Custo: R$ 311 mil. Obra concluída em 16/12/2010.  

 

SAÚDE:  

Programa Dose Certa:  

• De 2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 878 mil em 
medicamentos.  
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Programa de Controle de Glicemia:  

• Prefeitura - R$ 80 mil foram repassados de 2007 a 2010 para custeio.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura – custeio: Total: R$ 240 mil  

• Prefeitura – R$ 240 mil do Projeto Verão.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura – investimento: Total: R$ 742 mil  

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Dez/2009, para doação de 1 ambulância.  
 

• Prefeitura – R$ 55 mil, repassados em Dez/2009, para doação de 1 veículo para 
transporte de pacientes.  

 

• Prefeitura – R$ 55 mil, repassados em Dez/2009, para doação de 1 veículo para 
transporte de pacientes.  

 

• Prefeitura – R$ 120 mil, repassados em Jan/2008, para aquisição de ultra-som 
colorido de alto desempenho.  

 

• Prefeitura – R$ 397 mil, repassados em Jan/2008, para reforma da unidade mista.  
 

• Prefeitura – R$ 65 mil, repassados em Out/2007, para doação de 1 veículo para 
transporte de pacientes.  

 

Programa Saúde da Família - PSF (custeio):  

• Prefeitura – R$ 553 mil, repassados de Mai/2006 a Abr/2008.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  
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• Foram entregues 6 viaturas: 5 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 202 mil.  

 

Polícia Civil:  

• reforma geral da Delegacia e Cadeia Pública de Iguape, na Rua Major Rebello, 283, 
Centro – Custo: R$ 198 mil. Obra concluída em 30/05/2009.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

Obras concluídas:  

• pavimentação da vicinal Icapara - Barra do Ribeira, numa extensão de 9 km - Custo: 
R$ 6.358 mil. Obra concluída em 30/03/2009.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAL II:  

• recuperação de 3,90 km da vicinal que liga Iguape ao Distrito de Icapara, sub-trecho 
Iguape - Bairro do Bugio - Custo: R$ 1.462 mil. Obra concluída em 30/06/2009.  

 

DERSA:  

Obras concluídas:  

• serviços de contenção de talude de aterro, no atracadouro da travessia de Iguape a 
Juréia – Custo: R$ 144 mil. Obra concluída em 26/08/2007.  

 

• reforma do FERRY-BOAT - Cananéia – travessia de Iguape a Juréia - Custo: R$ 1.480 
mil. Obra concluída em 30/12/2010.  
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 58.935.600,00 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 3.140.160 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

2.643 mil beneficiando 1.620 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 3,10 km de estrada rural Vereador Manoel Alves da Silva - IGU-010 – 1ª 
Fase – Custo: R$ 74 mil. A obra foi concluída em 15/04/2001. 

 
• recuperados 3 km de estrada rural do Peroupava – 2ª Fase – Custo: R$ 67 mil. A obra 

foi concluída em 30/09/2002. 
 
• recuperados 4,13 km de estradas rurais dos Bairros Despraiado / Morroseco / Jaierê / 

Mumuna / Peropava / Coveiro – 3ª Fase – Custo: R$ 148 mil. A obra foi concluída em 
30/09/2003. 

 
Programa de Microbacias: 
 

• recuperados 4,13 km de estrada rural do Coveiro - Rio Cauvi – Custo: R$ 117 mil. A 
obra foi concluída em 31/12/2005. 

 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 40 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.209 crianças e adolescentes, 280 idosos, 83 portadores de deficiência, 404 famílias e 
160 migrantes – Custo: R$ 868 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 50 bolsistas/mês em 2005 e 47 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 36 mil em 2005 e R$ 33 mil em 2006. O programa 
tem por finalidade criar oportunidades de conclusão do ensino básico para jovens de 
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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 – 90 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 154 mil; 90 

famílias/mês em 2004 – R$ 65 mil; 130 famílias em 2005 – R$ 93 mil e 150 famílias em 
2006 – R$ 108 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. 

 
Repasses concluídos para Prefeitura: 
 

• Prefeitura – R$ 20 mil repassados em 10/2002, para compra de equipamento e 
mobiliário para creche. 

 
• Prefeitura – R$ 80 mil repassados em 09/1997, para construção de Núcleo de 

Promoção Social. 
 
 
CULTURA: 
 

• realizados diversos programas culturais e lazer, atividades de formação cultural e 
apresentações musicais – Custo: R$ 252 mil. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
 

• recuperação de 33 km de rodovias rurais – Custo: R$ 33 mil. Obra concluída em 
22/01/2004. 

 
• construção de ponte de concreto armado nos Bairros Rocio, Despraiado, Divisor, 

Icapara e Icapara via Bairro Ribeirão – Custo: R$ 152 mil. Obra concluída em 
28/07/1999. 
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DESENVOLVIMENTO: 
 
CEETPS: 
 

• reforma geral na ETAE Eng. Agr. Narciso de Medeiros - Custo: R$ 33 mil. A obra foi 
concluída em 05/06/1996. 

 
• reforma diversas na ETAE Eng. Agr. Narciso de Medeiros - Custo: R$ 914 mil. A obra 

foi concluída em 17/07/2003. 
 

• reforma geral na ETAE Eng. Agr. Narciso de Medeiros - Custo: R$ 9 mil. A obra foi 
concluída em 09/01/1997. 

 
IPT: 
 

• inspeção e avaliação de passarela de concreto, dentro do Programa de Assistência aos 
Municípios - Custo: R$ 43 mil.  

 
• serviços de determinação de resistência à compressão em avenida local - Custo: R$ 12 

mil. 
 

• elaboração de carta geotécnica junto ao rio ribeira de Iguape - Custo: R$ 23 mil.  
 

 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 

• obras de canalização de águas pluviais do Bairro de Vila Garces – Custo: R$ 50 mil, 
repassados em 01/2004. A obra foi concluída em 01/07/2004. 

 
• obras de Pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e galerias de águas pluviais – Custo: 

R$ 598 mil, repassados de 05/2002 a 02/2003. A obra foi concluída em 15/04/2003. 
 

• obras de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e iluminação pública em Vias 
urbana do município – Custo: R$ 299 mil, repassados de 07/2002 a 12/2003. A obra 
foi concluída em 10/10/2003. 

 
• obras de pavimentação em bloquetes nas Ruas AntonioFiladelfoCollaco e Rua Rio 

Verde – Custo: R$ 59 mil, repassados em 03/2000 e 05/2000. A obra foi concluída em 
07/09/2000. 

 
DADE: 



17 

• 2ª etapa da pavimentação asfáltica na vicinal trecho Iguape / Icapara – Custo: R$ 511 
mil, repassados em Jul/2006 e Set/2006. A obra realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2004 foi concluída em 2006. 

• pavimentação em vias Públicas – Custo: R$ 100 mil. A obra realizada pela Prefeitura, 
com recursos do Plano DADE/2004 foi concluída em 2006; 

 

• revitalização do Porto da Ribeira no – Custo: R$ 519 mil, repassados de Out/2001 a 
Ago/2003. A obra realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2001 foi 
concluída em 2003; 

 

• urbanização da orla do Rio Suamirim – Custo: R$ 348 mil, repassados de Set/2002 a 
Mai/2004. A obra realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 2002 foi 
concluída em 2005; 

 
• construção de muro contenções Orla da Praia – Custo: R$ 60 mil, repassados em 

07/2002 e 10/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE 2000 e concluída em 30/01/2003. 

 
• construção do centro integrado de turismo – Custo: R$ 148 mil, repassados em 

10/2001 e 09/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE 2001 e concluída em 30/12/2002. 

 
• realização da festa Bom Jesus – Custo: R$ 10 mil, repassados em 07/1996. A obra foi 

realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 1996 e concluída em 
30/08/1996. 

 
• realização da festa Junina – Custo: R$ 10 mil, repassados em 07/1996. A obra foi 

realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 1996 e concluída em 
30/07/1996. 

 
• obras de pavimentação asfaltica na Estrada Vicinal Iguape / Bairro Icapara – Custo: 

R$ 780 mil, repassados de 04/2004 a 08/2004. A obra foi realizada pela Prefeitura, 
com recursos do Plano DADE 2003 e concluída em 07/05/2006. 

 
• urbanização Av. Bom Jesus de Iguape – Custo: R$ 149 mil, repassados em 09/2002 e 

08/2003. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 2002 e 
concluída em 30/03/2004. 
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• urbanização da orla da praia – Custo: R$ 157 mil, repassados em 11/1997 e 10/1998. 
A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 1997 e concluída 
em 30/10/1998. 

 
• urbanização da orla do canal do mar pequeno – Custo: R$ 177 mil, repassados em 

07/1996 e 01/1997. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE 1996 e concluída em 20/09/1996. 

 
• urbanização da praça de descobrimento – Custo: R$ 120 mil, repassados em 09/2002 

e 05/2004. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 2002 e 
concluída em 30/09/2005. 

 
• urbanização orla - trecho mercado Porto Osório – Custo: R$ 652 mil, repassados de 

02/2000 a 02/2001. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE 1999 e concluída em 30/06/2001. 

 
• urbanização orla da praça do pescador – Custo: R$ 89 mil, repassados em 09/2002 e 

10/2003. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 2002 e 
concluída em 30/09/2005. 

 
• urbanização orla do mar pequeno – Custo: R$ 390 mil, repassados de 10/1998 a 

10/1999. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 1998 e 
concluída em 31/12/1999. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Escolas construídas:2 (1.260 novas vagas) – R$ 1.071 mil 
 

• EEPG Jose Muniz Teixeira – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 846 mil. Obra 
concluída em 31/03/1998. 

 
• EMEF B. Barra Do Ribeira – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 225 mil. Obra 

concluída em 31/05/1999. 
 

Escolas ampliadas: 2 (315 novas vagas) – R$ 99 mil 
 

• EE Clodonil Cardoso – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída 
em 31/07/1997. 
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• EE B. Jaire – 1 sala (105 novas vagas) – Custo: R$ 59 mil. Obra concluída em 
30/12/2004. 

 
Reformas em Escolas: 64 – R$ 2.241 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 3– R$ 120 mil 
 

• EE Clodonil Cardoso – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 28/02/2001; 
 
• EE Prof Veiga Junior – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 28/02/2001; 

 
• EE Cel Jeremias Junior – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 17/03/2001; 

 
 

Repasses para APAE: R$ 385 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 385 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 307 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família:  
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 1.133 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 11 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 11/03/00 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na Rua XV de Novembro, nº 572 – Custo: R$ 270 mil para atender o crédito produtivo 
popular. 

 
PROGRAMA AUTO EMPREGO: 
 

• realizado Laboratório Organizacional de Empresas para a capacitação gerencial de 
46 micro empreendedores,em auto - gestão – Custo: R$ 11 mil. Concluído em 
24/09/2000. 
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ESPORTE E LAZER:  
 
Repasse de recursos - Eventos: 

 
• R$ 7 mil, repassados em 03/2003 para a realização do campeonato municipal de 

futebol juvenil e amador. Inicio do evento em abril até outubro/2003. 
 

• R$ 13 mil, repassados em 02/2002 para realização dos campeonatos municipais.  
 

• R$ 44 mil, repassados em 11/2002 para realização da final do campeonato estadual de 
futebol categoria dentinho. 

 
Repasse de recursos - Obra: 
 

• Término das obras do ginásio de esportes – Custo: R$ 59 mil, repassados em 12/1998. 
A obra foi concluída em 31/12/1997. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1Infocentro Municipal na Rua Papa João 
XXIII, s/n. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 8 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 14 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 323 unidades habitacionais / 2 conjuntos - R$ 3.377 mil 
 

• conjunto Habitacional Iguape B2 – 23 unidades, beneficiando 115 pessoas, 
construídas pelo sistema empreitada global convencional, na Rua Antonio Sant De 
Morais – Custo: R$ 426 mil. Obra concluída em 24/06/2002. 

 
• conjunto Habitacional Iguape B – 300 unidades, beneficiando 1.500 pessoas, 

construídas pelo sistema empreitada global convencional, na Rua Sidnei Chabariberi 
com a Antonio Ambrosio – Custo: R$ 2.950 mil pagos na gestão PSDB. A obra foi 
iniciada na gestão Fleury e concluída em 15/06/1998. 

 
 
JUSTIÇA: 
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Fundação CASA: 
 
Convênio concluído: 

 
• convênio com a Sociedade Amigos do Bairro do Rocio - SABRO, para atendimento a 

40 adolescentes em regime de liberdade assistida e prestação de serviços da 
comunidade – Custo: R$ 136 mil, pagos de 10/2003 a 08/2006. Vigência: 01/09/2005 a 
31/08/2006. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 

• reforma de imóvel para instalação da equipe técnica DPRN-3, dentro do Projeto de 
Preservação da Mata Atlântica no Estado de São Paulo (PPMA), inserido na 
cooperação financeira Brasil – Alemanha – Custo R$ 134 mil. Concluído em 
28/11/1997. 

 
• estabelecimento de regras e manejo dos recursos naturais dentro do Plano de Gestão 

da APA - Área Proteção Ambiental Federal – Custo R$ 371 mil. Concluído em 
30/06/1998. 

 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 110 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

 
• repasse de R$ 196 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 

aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo e 1 retroescavadeira. 
 
FEHIDRO : 
 

• contrato com a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, para criação de 
robalo CentropomusParalellus, no litoral Sul do Estado de São Paulo abrangendo os 
municípios de Iguape, Ilha Comprida e Cananéia, para repovoamento do ecossistema 
– Custo: R$ 72 mil. Concluído em 12/09/2005; 

 
• contrato com o Instituto Sócio-ambiental – ISA, para oficinas para elaboração de 

projetos sócio-ambientais – Custo: R$ 50 mil. Concluído em 06/06/2002; 
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• contrato com a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, para o plano de 
ordenamento da atividade pesqueira do complexo estuarino - lagunar – Custo: R$ 127 
mil. Concluído em 27/01/2006. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• 1.200 m de rede de distribuição de água e 360 ligações de água dentro do Programa 
de Crescimento Vegetativo – Custo R$ 29 mil. Concluído em 27/03/2002; 

• cloração do efluente final da Estação de Tratamento de Esgotos – Custo R$ 114 mil. 
Concluído em 27/07/2001; 

• 1.399 m de rede coletora e 72 ligações prediais de esgotos – Custo R$ 134 mil. 
Concluído em 25/06/2002; 

• 178 m rede coletora no CH. Iguape B-2 – Custo R$ 11 mil. Concluído em 30/04/2002; 

• prolongamento da rede coletora de esgotos e ligações prediais de esgotos – Custo R$ 
303 mil. Concluído em 10/03/2001; 

• complementação da estação de tratamento de esgoto – Custo R$ 39 mil. Concluído em 
21/11/2003; 

• 750 m de rede de distribuição, 600 unidades de ligações de água e 300 m de rede 
coletora e 180 ligações de esgoto, dentro do Programa Crescimento Vegetativo – 
Custo R$ 119 mil. Concluído em 21/07/2004; 

• rede de distribuição, ligações prediais de água, rede coletora e ligações prediais de 
esgoto – Custo R$ 125 mil. Concluído em 21/01/2005; 

• remanejamento de rede coletora de esgotos e ligações de esgotos – Custo R$ 23 mil. 
Concluído em 11/01/2002; 

• remanejamento de rede coletora de esgotos nas ruas Manoel Camargo e Coronel 
Jeremias Muniz – Custo R$ 77 mil. Concluído em 21/10/2005; 

• 73 m de rede coletora auxiliar, remanejamento de 17 ligações de esgotos – Custo R$ 
20 mil. Concluído em 21/12/2005; 

• obras de rede de distribuição, ligações de água, rede coletora e ligações de esgoto – 
Custo R$ 135 mil. Concluído em 21/11/2005; 

• 550 m de rede de distribuição, 315 unidades de ligações de água e 400 m de rede 
coletora – Custo R$ 147 mil. Concluído em 21/01/2006; 
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• 3.100 m de rede de distribuição e 255 ligações prediais de água – Custo R$ 127 mil. 
Concluído em 21/07/2006; 

• 4.970 m de adutora de água bruta em tubo poliéster reforçado com fibra de vidro – 
Custo R$ 278 mil. Concluído em 30/12/2006; 

• complementação das instalações elétricas da Estação de Tratamento de Água – Custo 
R$ 9 mil. Concluído em 30/06/1999; 

• 12 poços de visita e 384,46 m de rede coletora de esgotos – Custo R$ 80 mil. 
Concluído em 21/07/2000; 

• ampliação e reforma da Estação de Tratamento de Água, abrigo de cilindro de cloro e 
reservatório – Custo R$ 779 mil. Concluído em 25/06/1998; 

• perfis regulares para decantação para Estação de Tratamento de Água – Custo R$ 22 
mil. Concluído em 30/01/1998; 

• 28.300 m de rede coletora de esgotos, 2.662 ligações prediais de esgotos, 6 estações 
elevatórias de esgotos, 4.611 m de linhas de recalque, Estação de Tratamento de 
Esgotos (tipo lodo ativado convencional, com capacidade de 93 l/s) e 1.028 m de 
emissário final – Custo R$ 6.271 mil. Concluído em 14/03/2000; 

• rede coletora de esgotos, ligações de esgotos, estação elevatória de esgotos e linha de 
recalque no Jardim Luciana – Custo: R$ 89 mil. Concluído em 22/11/1999; 

• 764 m de rede coletora e ligações Bairro Rocio – Custo R$ 118 mil. Concluído em 
13/06/1996; 

• estação elevatória de esgotos 1-2 e linha de recalque – Custo R$ 198 mil. Concluído 
em 01/05/1998; 

• complementação do sistema de esgotos sanitários, com elevatórias I, II e recalques – 
Custo R$ 4 mil. Concluído em 27/03/1997; 

• rede de distribuição de água, rede coletora de esgotos e ligações prediais de água e 
esgotos, dentro do Programa de Crescimento Vegetativo – Custo R$ 35 mil. Concluído 
em 24/04/1996. 

 
 
SAÚDE: 
 
 Repasses para Prefeitura (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 5 mil, repassados em 12/1998, para aquisição de equipamentos; 
 

• Prefeitura – R$ 74 mil, repassados em 12/1998, para reforma da unidade mista; 
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• Prefeitura – R$ 109 mil, repassados em 12/1998, para aquisição de equipamentos; 

 
• Prefeitura – R$ 10 mil, repassados em 09/2006, para investimento do Programa 

Sorria São Paulo; 
 
• Prefeitura – R$ 200 mil, repassados em 08/2001, para reforma da maternidade; 
 
• Prefeitura – R$ 35 mil, repassados em 07/2006, para reforma de posto de saúde - 

PSF; 
 
• Prefeitura – R$ 70 mil, repassados de 01/2001 a 08/2001, para investimentos do 

Programa Saúde da Família; 
 

Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 575 mil para custeio do Projeto Verão. 
 
• Prefeitura – R$ 133 mil para custeio da entidade. 
 
• Prefeitura – R$ 1.397 mil para custeio do Programa Saúde da Família. 
 
• Prefeitura – R$ 26 mil para custeio do Programa Sorria São Paulo. 
 
• Hospital Feliz Lembrança – R$ 14 mil para custeio da entidade. 
 

Entrega de Ambulância: 5 
 

• Prefeitura - 5 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 27 viaturas, sendo: 15 para a Polícia Militar e 12 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 618 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
 
DER: 
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• conservação de rotina e especial nas estradas SP-079, SP-222 e SP-344/055, numa 
extensão de 97,52 km - Custo: R$ 1.616 mil. Obras concluídas em 20/08/2001. 

• contenção, drenagem e recuperação de pista e acostamento na SP-222 (Biguá - 
Iguape) – Custo: R$ 3.415 mil. A obra foi concluída em 15/05/2001; 

• projeto para contenção e restauração da plataforma na SP-222 (Biguá - Iguape) – 
Custo: R$ 76 mil. Concluída em 20/10/1996; 

• aplicação de lama asfáltica na SP-222 (Biguá - Iguape), numa extensão de 55 km – 
Custo: R$ 823 mil. Obra concluída em 14/08/1998; 

• serviços de acompanhamento geométrico, topográfico e de controles tecnológicos na 
SP-222 (Biguá - Iguape) – Custo: R$ 117 mil. A obra foi concluída em 22/10/1998. 

 

DERSA:  

• obras e serviços de construção do atracadouro junto ao rio Ribeira de Iguape, 
pavimentação de acesso à área de embarque, construção de edifício de apoio e 
implantação de cabine de cobrança no bairro da barra do Ribeira - travessia Iguape-
Juréia – Custo: R$ 1.667 mil. Obra concluída em 25/12/2005. 

 

 

 

 

 

 


