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ITABERÁ 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA: 

Casa da Agricultura:  

• celebrado convênio, relativo a municipalização da Casa da Agricultura, atendendo a 
pequenos e médios agricultores. Vigência: 31/12/2011. 

Programa de Pontes Metálicas: 1 

• programada a implantação de 1 ponte metálica na estrada municipal ITB-490 no 
Bairro Cambará, sobre Ribeirão do Cambará, em convênio com o município, a quem 
caberá a construção das cabeceiras. O Estado doará as superestruturas, num total de 
6 metros lineares – Custo: R$ 38 mil. Aguardando a execução das cabeceiras por 
parte da prefeitura. 

CULTURA: 

Pólos 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 Itaberá – Rua Francisco Antonio Silva, 334 - Centro - em andamento 6 cursos 
(canto coral, violino/viola, violoncelo/contrabaixo, percussão/bateria, madeiras e 
metais), para 329 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 605 mil de Ago/2006 
a Jul/2011, para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, 
visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 11/09/2006. 

DESEVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 91.620 litros de leite, no período de Jan/2011 a Jun/2011 – Custo: R$ 123 
mil, beneficiando 1.018 famílias carentes, no último mês do período. 

• celebrados 3 convênios com a Prefeitura para atendimento a 8 crianças e 
adolescentes, 35 idosos e 50 portadores de deficiência – Custo: R$ 74 mil. 

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 156 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 144 mil, já repassados R$ 94 mil de Jan a Ago/2011. 
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• Projeto Ação Jovem - estão sendo atendidos 301 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 
273 mil, já repassados R$ 200 mil de Jan a Set/2011. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras: R$ 2.240 mil 

Escola nova concluída: 1 (840 novas vagas) – R$ 1.592 mil 

• EE Bairro Engenheiro Maia II – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 1.592 mil. 
Obra concluída em 19/08/2011. 

Coberturas de quadras de esportes de escolas em execução: 2 – R$ 648 mil 

• EE Profa Doroty David Muzel – Custo: R$ 318 mil. A obra está em rescisão com 
95,50% executados. 

• EE Prof. Alberto Pereira – Custo: R$ 330 mil. A obra está em rescisão com 99% 
executados. 

Repasses para APAE: 

• Em Mar e Jun/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 42 alunos. 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização: 

• Em Mar e Jun/2011 foram concedidas bolsas alfabetização para 5 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 175 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 3 escolas da região – Custo: R$ 15 mil. 

Programa Escola da Família: 

• Em Mar e Jun/2011 foram gastos R$ 59 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 3 escolas do município. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

• construção de vestiários na Rua Joaquim Pedroso de Oliveira – Custo: R$ 50 mil, 
repassados Fev/2011. Aguardando licitação da obra. 
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LOGÍSTICA E TRANSPORTES: 

DER: 

Obra concluída: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAL IV: 

• recuperação de 16 km da estrada vicinal que liga Itaberá – Bairro Serrinha – Custo: 
R$ 6.797 mil. A obra foi concluída em Fev/2011. 

Obras em execução: 

• recapeamento da pista e pavimentação dos acostamentos da SP-249, no trecho entre 
Itaberá e Coronel Macedo, entre o km 113,47 (estaca 97) e o km 127,93 (estaca 820), 
numa extensão de 14,46 km (Lote 1) – Custo: R$ 13.815 mil. A obra está com 90% 
executados e tem término previsto em Out/2011. 

• recapeamento da pista e pavimentação dos acostamentos da SP-249, no trecho entre 
Itaberá e Coronel Macedo, entre o km 127,93 (estaca 820) e o km 146,17 (estaca 
1732), numa extensão de 18,24 km (Lote 2) – Custo: R$ 16.847 mil. A obra está com 
97% executados e tem término previsto em Out/2011. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 50 mil 

• construção de praça pública – Custo: R$ 50 mil, repassados em Jan/2010. 
Aguardando vistoria. 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS: 

SABESP: 

Obras programadas: 

• construção da ETA módulo 25 l/s – Custo previsto: R$ 520 mil. 

• reforço de rede de distribuição de Água – Custo previsto: R$ 21 mil. 
SAÚDE 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2011-2014) – custeio (Total: 
R$ 76 mil): 

• Prefeitura – R$ 26 mil, repassados em Mar/2011, para o Programa Sorria São Paulo. 
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• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Jul/2011, para custeio do Programa Qualis 
Mais. 

Repasses em andamento para Prefeitura – custeio  

• Prefeitura – R$ 216 mil, já repassados R$ 144 mil de Jul/2010 a Abr/2011. 
Programa Dose Certa: 

• Em 2011 estão sendo repassados para o município R$ 147 mil em medicamentos. 
Programa Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 9 mil, estão sendo repassados de Jan à Dez/2011, para custeio. 
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GESTÃO 2007 - 2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 729.820 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 
938 mil, beneficiando 1.018 famílias carentes, no último mês do período. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 68 mil. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,00 km de estrada Municipal ITB - 454, no Bairro Aquinos – 5ª Fase – 
Custo: R$ 481 mil. A obra foi concluída em 10/12/2008. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 7 convênios com a Prefeitura para atendimento a 8 crianças e 
adolescentes, 175 idosos e 150 portadores de deficiência – Custo: R$ 184 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 120 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 86 mil; 120 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 86 mil; 120 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 86 
mil e 120 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 98 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 100 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 72 mil; 150 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 72 mil; 150 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 108 
mil e 200 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 153 mil. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 1.150 mil 

• construção de quadra de esporte no bairro Serrado, na Rua Projetada 4, s/nº – Custo: 
R$ 150 mil, repassados em Jun/2010. Obra concluída em 20/12/2010. 

• aquisição de caminhão basculante truncado com capacidade de 8 m³ – Custo: R$ 180 
mil, repassados em Mai/2010. Concluída em 26/10/2010. 

• aquisição de caminhão compactador de lixo – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Fev/2008. Concluída em 26/01/2010. 

• 3.695,00 m² de pavimentação em lajotas sextavada, guias e sarjetas em vias do Jardim 
Santa Inês e Vila Dom Sílvio – Custo: R$ 80 mil, repassados de Fev/2007 a Set/2007. 
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• 3.970,00 m² de pavimentação em lajotas sextavadas e 1.764,00 ml de guias e sarjetas, 
no bairro Cerrado – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jan/2009. Obra concluída em 
20/12/2010. 

• aquisição de veículo para transporte de passageiros, tipo VAN – Custo: R$ 50 mil, 
repassados em Out/2009. Concluída em 05/07/2010. 

• aquisição de veículo – Custo: R$ 60 mil, repassados em Out/2009. Concluída em 
19/07/2010. 

• aquisição de equipamento – Custo: R$ 40 mil, repassados em Mar/2010. Concluída em 
25/09/2010. 

• 944,50 m² de pavimentação com lajotas sextavadas e 319,00 m de guias e sarjetas na 
Rua Antônio Carlos, Distrito de Tomé – Custo: R$ 40 mil, repassados em Jan/2010. 
Obra concluída em 20/12/2010. 

• 7.500,00 m² de recapeamento asfáltico na Rua Coronel José Pedro de lima (entre 
Rodovia SP -249 e Rua Serviliano Silva) – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Mai/2010. Obra concluída em 20/12/2010. 

• 7.500,00 m² de recapeamento asfáltico na Rua Coronel José Pedro de lima e Rua 
Serviliano Silva – Custo: R$ 150 mil, repassados em Mai/2010. Obra concluída em 
20/12/2010. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras: R$ 1.991 mil 

Reformas de escolas concluídas: 18 – R$ 1.497 mil 

Coberturas de quadras de esportes de escolas concluídas: 2 – R$ 494 mil 

• EE Bairro Tomé – Custo: R$ 164 mil. A obra foi concluída em 03/07/2007. 

• EE Bárbara Vidal César – Custo: R$ 330 mil. A obra foi concluída em 04/08/2009. 
Repasses para APAE: 

• De 2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 368 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 84 alunos. 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Mar/2009 a Dez/2010 foram concedidas bolsas alfabetização para 2 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 70 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 2 escolas da região – Custo: R$ 80 mil. 
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Programa Escola da Família: 

• De 2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 864 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 3 escolas do município. 

Transporte Escolar: 

• Em 05/02/2010 e 23/03/2010 foram entregues 2 microônibus para o transporte escolar 
– Custo: R$ 291 mil. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 136 unidades habitacionais concluídos (beneficiando 680 pessoas) / 4 conjuntos – 
R$ 1.482 mil 

• conjunto habitacional Itaberá E - 16 unidades, beneficiando 80 pessoas, construída 
pelo programa parceria com municípios, na Rua Cruzeiro, s/nº – Custo: R$ 522 mil. A 
obra foi concluída em 25/07/2008. 

• conjunto habitacional Itaberá - Caprichando A Morada 2008, com 36 unidades, 
beneficiando 180 pessoas, construída pelo Programa parceria com associações e 
cooperativas e negociado com a Caixa Econômica Federal, na Estrada Vicinal de 
Itaberá / Estrada Engº. Maia e Outras – Custo: R$ 288 mil. A obra foi concluída em 
30/12/2008. 

• conjunto habitacional Itaberá - Caprichando A Morada 2009, com 50 unidades, 
beneficiando 250 pessoas, construída pelo Programa parceria com associações e 
cooperativas e negociado com a Caixa Econômica Federal – Custo: R$ 400 mil. A 
obra foi concluída em 30/12/2009. 

• conjunto habitacional Itaberá - Caprichando A Morada 2010, com 34 unidades, 
beneficiando 170 pessoas, construída pelo Programa parceria com associações e 
cooperativas e negociado com a Caixa Econômica Federal – Custo: R$ 272 mil. A 
obra foi concluída em 31/12/2010. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repassados R$ 190 mil em Fev/2007, em recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 pá carregadeira. 
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SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP: 

Obra concluída: 

• remanejamento de rede de distribuição e adutora de água tratada no município – 
Custo: R$ 22 mil. A obra foi concluída em 31/01/2007. 

SAÚDE 

• Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – custeio 
(Total: R$ 109 mil): 

• Prefeitura – R$ 20 mil. 

• Associação Beneficente - R$ 89 mil. 

• Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) –equipamentos (Total: R$ 365 mil): 
Prefeitura – R$ 365 mil 

• R$ 50 mil, repassados em Dez/2007, para aquisição de conjunto de gerador energia. 

• R$ 60 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos. 

• R$ 55 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de veículo para transporte de 
pacientes. 

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

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Ago/2010, para aquisição de ambulância. 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Jun/2010, para reforma da Unidade Básica de 
Saúde Central. 

Programa Saúde da Família: 

• Prefeitura – R$ 511 mil repassados de Mar/2007 a Jun/2008, para o custeio. 
Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010 foram repassados para o município R$ 573 mil em medicamentos. 
Programa Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 45 mil, foram repassados de Jul/2006 à Dez/2010 para custeio. 
Entrega de Ambulância: 1 – R$ 34 mil 

• Prefeitura: 1 – entregue em 28/11/2007. 
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SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 3 viaturas: 1 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 130 mil. 

TRANSPORTES: 

DER: 

Obras concluídas: 

• construção de ponte de concreto sobre o Ribeirão Cambará - SP-332/267, numa 
extensão de 0,20 km – Custo: R$ 704 mil. A obra foi concluída em 28/02/2007. 

• reforma e ampliação terminal rodoviário – Custo: R$ 100 mil. A obra foi concluída em 
30/07/2010. 

PROGRAMA PRÓ-VICINAL II: 

• recuperação de 27 km da estradas vicinais que liga Itaberá até o distrito de Tomé e 
Toriba do Sul, numa extensão de 27 km – Custo: R$ 11.576 mil. A obra foi concluída 
em 30/08/2009. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
R$ 21.300.000,00 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 2.002.693 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 1.478 
mil, beneficiando 1.018 famílias carentes no último mês do período.  

 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrados 6 convênios, relativos à municipalização atendendo pequenos e médios 
agricultores – Custo: R$ 406 mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4,10 km de estradas rurais – 1ª Fase – na Estrada Santa Izabel e ITB-020 
– Custo: R$ 54 mil. Obra concluída em 01/06/1999; 

 
• recuperados 2,25 km de estradas rurais – 2ª Fase – na Estrada do Bairro do Maruque 

– Custo: R$ 55 mil. Obra concluída em 10/09/1999; 
 
• recuperados 1,20 km de estradas rurais – 3ª Fase – na Estrada ITB-461 – Custo: R$ 

60 mil. Obra concluída em 11/11/2002; 
 
• recuperados 22,00 km de estradas rurais – 4ª Fase – no Bairro Barreiro (Fazenda 

Maruque) – Custo: R$ 600 mil. Obra concluída em 16/10/2006. 
 

Repasses concluídos: 
 

• construção de silos a granel e aquisição de equipamentos – Custo: R$ 90 mil; 
 
• aquisição e instalação de secador de grãos – Custo: R$ 30 mil. 
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ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 38 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 925 
crianças e adolescentes, 522 idosos, 81 portadores de deficiência e 347 famílias – 
Custo: R$ 866 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 100 bolsistas/mês em 2005 e 100 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 72 mil em 2005 e R$ 72 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 
frequentar 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$ 67 mil; 71 

famílias/mês em 2004 – R$ 51 mil; 120 famílias em 2005 – R$ 86 mil e 120 famílias em 
2006 – R$ 86 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. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos:  
 

• construção de ponte de concreto armado no Distrito Toriba do Sul – Custo: R$ 29 mil 
recursos do Estado. A obra foi realizada pela Prefeitura e com recursos de R$ 12 mil. 
Concluída em 05/10/1999.  

 
• construção de ponte de concreto de 14 metros de comprimento e com 6,20 metros de 

largura no Bairro Quadros – Custo: R$ 64 mil, sendo R$ 51 mil em recursos do 
Ministério da Integração Nacional – convênio 253/00 e R$ 12 mil em recursos do 
Estado. A obra, realizada pela Prefeitura foi concluída em 30/08/2002. 
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DESENVOLVIMENTO: 
 
IPT: 
 

• realização de bases técnicas e de sócio-econômico para elaboração do Plano Diretor 
do município, dentro do Programa de Assistência Técnica aos Municípios – Custo: R$ 
60 mil. Concluída em 30/08/2006; 

 
• realização de estudos do meio físico visando a implantação de distritos agrícolas na 

zona rural, dentro do Programa de Assistência Técnica aos Municípios – Custo: R$ 65 
mil. Concluída em 19/03/1999. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Repasse de recursos:  
 

• 1.500,00 m² de pavimentação em lojotas sextavadas de concreto, guias e sarjetas na 
Rua João Loureiro – Distrito Toriba do Sul – Custo: R$ 30 mil. A obra foi realizada 
pela Prefeitura e concluída em 16/08/2006; 

 
• 2.816,00 m² de pavimentação com lojota sextavada de concreto em vias urbanas – 

Custo: R$ 50 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e concluída em 15/12/2004; 
 
• 8.256,00 m² de pavimentação em vias do município – Custo: R$ 89 mil. A obra foi 

realizada pela Prefeitura e concluída em 01/05/2000; 
 
• 2.223,00 m² de obras de infra-estrutura urbana em vias da Vila Dom Silvio – Custo: 

R$ 30 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e concluída em 28/03/1999. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Escola ampliada: 1 (315 novas vagas) - R$ 349 mil 
 

• EEPSG Leôncio Pimentel – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 349 mil. Obra 
concluída em 30/06/1998. 

 
Reformas em Escolas: 27 – R$ 1.172 mil. 
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Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 2 – R$ 88 mil 
 
• EE Leôncio Pimentel – Custo: R$ 44 mil. A obra foi concluída em 04/12/2003; 
 
• EE Profª Maria Tereza de Souza Falcareli – Custo: R$ 43 mil. A obra foi concluída em 

18/05/2001. 
 
Repasses para APAE: R$ 310 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 310 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 193 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 972 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 10 escolas do município. 

 
 
ESPORTE E LAZER:  
 

• Prefeitura - repasse de R$ 150 mil para conclusão de Ginásio de Esportes. A obra foi 
realizada pela Prefeitura e concluída em 14/01/2002; 

 
• Prefeitura - repasse de R$ 20 mil em Dez/1998, para realização da 9ª Festa do Peão 

de Boiadeiro. O evento foi realizado pela Prefeitura. 
 
 

EMPREGO E TRABALHO: 
 
PROGRAMA AUTO EMPREGO: 
 

• Realizado Laboratório Organizacional de Empresas, para capacitação de 48 micro-
empreendedores – Custo: R$ 22 mil. Realizado em Nov/2003 a Mar/2004. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Cel. José 
Pedro, s/nº. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 
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microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 21 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 268 unidades habitacionais / 3 conjuntos - R$ 3.542 mil 

 
• conjunto Habitacional Itaberá D – 142 unidades, beneficiando 710 pessoas, 

construídas pelo sistema Pró-Lar Núcleo Habitacional por Empreitada, na Av. João 
Simon Sola – Bairro Santa Inês  – Custo: R$ 2.381 mil. A obra foi concluída em 
20/03/2004; 

 
• conjunto Habitacional Itaberá C2 – 26 unidades, beneficiando 130 pessoas, 

construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional, na Av. João Simon Sola, 
esquina com a SP-249, Santa Inês II – Custo: R$ 278 mil. A obra foi concluída em 
07/06/2001; 

 
• conjunto Habitacional Itaberá C1 – 100 unidades, beneficiando 500 pessoas, 

construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional, na Av. João Simon Sola – 
Jardim Santa Inês I – Custo: R$ 882 mil. A obra foi concluída em 16/11/1996; 

 
Programa Academia Cidadã: 
 

• construção de quadra de esporte no Conj. Habitacional Itaberá A, situado  no Jardim 
Santa Inês – Custo: R$ 42 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e concluída em 
10/03/2002. 

 
Loteria da Habitação: 
 

• 200,00 metros lineares de extensão da rede secundária de energia – Conj.Hab. Santa 
Inês II – Bairro Santa Inês – Custo: R$ 8 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e 
concluída em Jun/2000. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• 4.000,00 m² de obras de infra-estrutura, pavimentação asfáltica no Conj. Habitacional 
Jardim Santa Inês IV – Custo: R$ 100 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e 
concluída em 27/04/2005; 
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• 3.596,00 m² de obras de infra-estrutura, pavimentação asfáltica nos Conj. Santa Inês I, 
II, e III (CDHU) – Custo: R$ 50 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e concluída 
em 27/07/2003; 

 
• 7.280,00 m² de obras de infra-estrutura, pavimentação asfáltica nos Conj. Santa Inês I, 

II e III (CDHU) – Custo; R$ 100 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e concluída 
em 28/02/2003. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

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

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
CESP: 
 

• serviços de ampliação e manutenção da rede – Custo: R$ 188 mil. A empresa foi 
privatizada em 16/07/1998. 

 
 
SABESP: 
 

• execução de 3.852,00 metros lineares simples para implantação do sistema de 
abastecimento de água e sistema de esgotos e 142 unidades de ligações domiciliares – 
Custo: R$ 29 mil. A obra foi concluída em 14/02/2003; 

 
• produção de água com perfuração do poço profundo 1 no Bairro dos Tomes/Itabera – 

Custo: R$ 135 mil. A obra foi concluída em 02/08/2001; 
 
• produção de água com a construção da Casa Química no Bairro Tomes – Custo: R$ 9 

mil. A obra foi concluída em 27/11/2002; 
 
• execução de 324 metros lineares de rede coletora e 18 ligações domiciliares de esgoto 

na Vila Santa Maria – Custo: R$ 6 mil. A obra foi concluída em 30/09/1998; 
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• execução de 874,00 metros lineares de execução de adutora de água tratada – Custo: 
R$ 22 mil. A obra foi concluída em 17/10/1997; 

 
• construção de reservatório de concreto armado para produção de água com 

capacidade de 300 m³ - Custo: R$ 51 mil. A obra foi concluída em 12/09/1996. 
 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 

• De 1995 a 2006, foram gastos R$ 674 mil em medicamentos. 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 

 
• Prefeitura – R$ 10 mil em Dez/2006, para aquisição de equipamentos do Programa 

Sorria São Paulo; 
 
• Prefeitura – R$ 70 mil em Out/2005, para construção de posto de saúde da Vila Dom 

Silvio; 
 
• Associação Beneficente – R$ 80 mil em Dez/2005, para reforma da Associação 

Beneficente; 
 
• Associação Beneficente – R$ 22 mil em Nov/2005, para aquisição de equipamentos; 

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

 
• Prefeitura – R$ 20 mil para custeio do Programa de Glicemia; 
 
• Prefeitura – R$ 26 mil para custeio do Programa Sorria São Paulo; 
 
• Prefeitura – R$ 63 mil para custeio; 

 
• Prefeitura – R$ 1.866 mil para custeio do Programa de Saúde da Família – PSF; 
 
• Associação Beneficente – R$ 139 mil; 

 
• Sociedade Itaberense de Assistência – Hospital São José – R$ 19 mil. 
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Entrega de Ambulâncias: 03 – R$ 100 mil 
 

• Prefeitura – 3 (entregues: 1 em Dez/2003, 1 em Dez/2001 e 1 em Dez/1997). 
 

 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 7 viaturas, sendo: 4 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 138 mil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


