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ITUVERAVA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 2011-2014 

 
 
 
AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 9.450 litros de leite em Jan/2011 – Custo: R$ 13 mil, beneficiando 430 
famílias carentes, no último mês do período.  

 

CULTURA:  

Polo do Projeto Guri:  

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

• Polo de Ituverava – Rua Xaraies, nº 50 - Jardim Marajoara, com 4 cursos (bateria, 
violão, teclado e canto coral), beneficiando 70 crianças e adolescentes. Foram gastos 
R$ 235 mil de Set/2006 a Set/2010, para pagamento de despesas de manutenção do 
Polo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. Este Polo iniciou suas atividades 
em 09/10/2006.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

• celebrados 7 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 193 
crianças e adolescentes, 400 idosos, 100 portadores de deficiência, 170 famílias e 170 
pessoas de outros segmentos da população – R$ 151 mil.  

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidos 184 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 176 mil, já repassados R$ 29 mil em Jan e Fev.  

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 170 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
163 mil, já repassados R$ 27 mil em Jan e Fev.  

 

Repasses concluídos: R$ 150 mil  

• Prefeitura - repasse de R$ 50 mil em Fev/2011 para aquisição de um veículo.  
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• Grupo Amizade, Solidariedade e Amor (ASA) - repasse de R$ 35 mil em Nov/2010 
para aquisição de equipamentos.  

• Centro Espírita Vicente de Paulo (Dona Angélica) - repasse de R$ 30 mil em 
No/2010, para aquisição de equipamentos.  

• Sociedade São Vicente de Paulo - repasse de R$ 35 mil em Set/2010 para aquisição 
de um veículo.  

 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE:  

Obra em andamento:  

• construção de cobertura da arquibancada do campo de futebol – Custo: R$ 100 mil 
repassados R$ 55 mil em Abr/2009. A obra está com 54% executados e tem término 
previsto em 07/09/2011.  

 

Obra programada:  

• reforma do parque do recreio “Balduino Nunes da Silva” – Custo: R$ 100 mil. 
Aguardando documentação da Prefeitura.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 24 unidades habitacionais em licitação / 1 conjunto – Custo: R$ 3.026 mil  

• Conjunto Habitacional Ituverava Vila Dignidade – 24 unidades, beneficiando 120 
pessoas, serão construídas pelo Programa Empreitada Global – Custo: R$ 2.083 mil.  

 

Melhorias Habitacionais e Urbanas:  

• construção de calçadas no Conjuntos Habitacionais Ituverava A, B, C, D e F– Custo: 
R$ 199 mil, já repassados R$ 59 mil em Out/2008. A obra está com 30% executados e 
tem término previsto em 14/05/2011.  

• 3.376 m² de recapeamento, pavimentação asfáltica e sarjetões nos Conjuntos 
Habitacionais Ituverava A, B, C, D e F– Custo: R$ 80 mil, já repassados R$ 47 mil em 
Nov/2008 e Fev/2011. A obra está com 30% executados e tem término previsto em 
21/05/2011.  
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• galerias de águas pluviais no conjunto habitacional Benedito Trajano Borges – Custo: 
R$ 96 mil, repassados R$ 57 mil em Mar/2008 e Fev/2011. A obra está com 62,57% 
executados e tem término previsto em 31/05/2011.  

LOGISTICA E TRANSPORTES:  

DER:  

Obra em andamento:  

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV:  

• sendo recuperados 2,5 km da vicinal acesso ao Aeroporto – Custo: R$ 516 mil. A obra 
está com 23% executados e tem término previsto em 26/07/2011. (RFN)  

 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO :  

 

• formalizou contratos com a Prefeitura, para elaboração de projeto de setorização e 
controle de perdas na rede de distribuição de água - Custo: R$ 84 mil. Término 
previsto em 23/07/2011.  

• formalizou contratos com a Prefeitura, para plano diretor de drenagem urbana - 
Custo: R$ 57 mil. Com 60,31% executados e tem término previsto em 04/06/2011.  

• formalizou contratos com a Prefeitura, para estudo e projeto de tratamento de efluente 
do matadouro municipal - Custo: R$ 12 mil. Término previsto em 16/06/2011.  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 2.555 mil  

• 7.500 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 150 mil, repassados 
Nov/2010.  

• reforma do cemitério e velório, situado a Rua Joaquim Ribeiro da Rocha, s/nº - Custo: 
R$ 250 mil, já repassados R$ 125 mil em Nov/2010.  

• construção da Casa do Menor – Custo: R$ 250 mil, repassados em Mai/2010.  

• reforma da cozinha piloto municipal – Custo: R$ 140 mil, repassados em Mai/2010.  
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• reforma da fachada do parque Recreio Balduino Nunes da Silva – Custo: R$ 140 mil, 
repassados em Mar/2010.  

• 26.016,70 m² de recapeamento asfáltico em ruas do município – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Fev/2010.  

• 15.000 m² de recapeamentos nos bairros de Aparecida do Salto, São Benedito e vias 
urbanas – Custo: R$ 300 mil, repassados em Abr/2010 e Fev/2011.  

• 7.500 m² de recapeamento asfáltico em vias do Distrito de São Benedito – Custo: R$ 
150 mil, repassados em Abr/2010.  

• 18.000 m² de recapeamento asfáltico em ruas do município – Custo: R$ 360 mil, 
repassados em Abr/2010 e Fev/2011.  

• 7.427,90 m² de recapeamento asfáltico em vias do Distrito de Aparecida do Salto e 
Centro da cidade – Custo: R$ 140 mil, repassados em Abr/2010.  

• 32.500 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 650 mil, repassados 
em Abr/2010 e Fev/2011.  

 

SAÚDE:  

AME de Ituverava - investimentos:  

• Santa Casa – R$ 1.350 mil, repassados de Mai/2010 a Jan/2011, para implantação. 
Obra iniciada em Mai/2010 e tem término previsto em Ago/2011.  

 

Repasse programado:  

• Santa Casa - R$ 2.402 mil.  
 

Repasses programados para entidades hospitalares - custeio:  

 

• Santa Casa – R$ 920 mil.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

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

Obras concluídas:  

• remodelação de dispositivo no km 410 da SP-330 - Custo: R$ 2.463 mil. Obra 
concluída em 05/03/2011.  
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GESTÕES 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 417.890 litros de leite em Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 564 mil, 
beneficiando 430 famílias carentes.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 6,30 km de estradas rurais IVR-353, Bairro Fazenda Bebedouro Rico (2ª 
Fase) – Custo: R$ 469 mil. Obra concluída em 08/10/2009.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 28 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.050 crianças e adolescentes, 1.389 idosos, 226 portadores de deficiência, 300 
migrantes e 796 famílias – Custo: R$ 567 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 170 famílias/mês em 2007 - R$ 122 mil; 170 
famílias/mês em 2008 - R$ 122 mil; 170 famílias/mês em 2009 - R$ 122 mil; e 184 
famílias em 2010 – R$ 147 mil.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 70 bolsistas/mês em 2007 – R$ 50 mil; 170 
bolsistas/mês em 2008 – R$ 122 mil; 170 bolsistas/mês em 2009 – R$ 122 mil; e 170 
bolsistas/mês em 2010 – R$ 142 mil.  

 

Repasses concluídos: R$ 753 mil  

 

• Diversas entidades - repasse de R$ 453 mil para aquisição de equipamentos.  
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• Prefeitura – repasse de R$ 25 mil em Jul/2010, para aquisição de veículo para o 
Conselho Tutelar.  

 

• Prefeitura – repasse de R$ 170 mil em Fev/2007 e Fev/2010, para ampliação do 
Centro de Convivência do Idoso. Obra concluída em 30/11/2010.  

 

• Centro Espírita Vicente de Paulo – repasse de R$ 65 mil em Ago/2008, para 
cobertura de parte da entidade. Obra concluída em 02/07/2009.  

 

• APAE – repasse de R$ 20 mil em Fev/2008, para reforma da entidade. Obra concluída 
em 19/03/2008.  

 

• APAE - repasse de R$ 10 mil em Fev/2007 a Abr/2007, para custeio.  
 

• Lar da Criança Francisco de Assis - repasse de R$ 10 mil em Jan/2007, para custeio.  
 

DESENVOLVIMENTO:  

CEETPS:  

• ETEC Ituverava - celebrado convênio entre o CEETPS e a Prefeitura, para 
implantação da ETEC, cabendo ao município a cessão, adequação e reforma do 
prédio. Ao Estado coube a aquisição de mobiliários e equipamentos - Custo: R$ 334 
mil. A unidade iniciou as atividades em Fev/2010, oferecendo os cursos de: Técnico de 
Administração (40 vagas – período da tarde); Técnico em Contabilidade (40 vagas – 
período da noite); Técnico de Informática (40 vagas – período da tarde); Técnico de 
Redes de Computadores (40 vagas – período da noite). Inaugurada em 12/08/2010.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 3.387 mil  

• 24.000 m² de recapeamento asfáltico com lama asfáltica em vias urbanas do município 
– Custo: R$ 150 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 30/06/2010.  
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• 24.000 m² de recapeamento asfáltico com lama asfáltica em vias urbanas do município 
– Custo: R$ 150 mil, repassados em Mai/2008. Obra concluída em 30/06/2010.  

• 24.000 m² de recapeamento asfáltico com lama asfáltica em vias urbanas do município 
– Custo: R$ 150 mil, repassados em Mai/2008. Obra concluída em 30/06/2010.  

• 16.000 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 100 mil, pagos em 
Nov2007. Obra concluída em 30/06/2010.  

• 1.811 placas de sinalização vertical de trânsito, 110 postes de madeira e 55 adesivos 
refletivos em vias urbanas do município – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jan/2009. 
Obra concluída em Mai/2010.  

• substituição de 1.555 unidades de iluminação pública em vias públicas do município – 
Custo: R$ 300 mil, repassados em Ago/2009. Obra concluída em Mar/2010.  

• construção de ponte sobre o córrego calção de Couro – Custo: R$ 160 mil, repassados 
em Set/2009. Obra concluída em Mar/2010.  

• construção de área de esportes e lazer na Praça Trajano Salomão Borges do Jardim 
Bela Vista – Custo: R$ 299 mil, repassados em Fev/2008 e Jul/2009. Obra concluída 
em Out/2009.  

• reforma e adequação da Praça dos Evangélicos – Custo: R$ 140 mil, repassados em 
Jul/2008. Obra concluída em Jul/2009.  

• aquisição de Kombi para transporte de idosos – Custo: R$ 39 mil, repassados em 
Jun/2008. Adquirida em Mai/2009.  

• 47.058 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 799 mil em Set 
e Nov/2008. Obra concluída em Nov/2008.  

• obras infraestrutura urbana em vias localizadas no Bairro Rural de Aparecida do 
Salto – Custo: R$ 800 mil. Obra concluída em Set/2008.  

• aquisição de caminhão pipa – Custo: R$ 150 mil, repassados em Fev/2008. Adquirido 
em Abr/2008.  

• 1.600 m² para pavimentação asfáltica, guias e sarjetas nas vias urbanas do conjunto 
habitacional João Ataide de Souza – Custo: R$ 50 mil, pagos em Fev/2007. Obra 
concluída em 20/04/2007.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 700 mil  

Reformas de escolas concluídas: 5 – R$ 700 mil  
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• 5 na EE Capitão Antonio Justino Falleiros – Custo: R$ 700 mil. Obras concluídas em 
06/11/2008, 21/05/2009, 23/12/2009, 31/08/2010 e 17/12/2010.  

 

Transporte Escolar: 2 veículos – R$ 291 mil  

• Foram entregues em Jan e Mar/2010, 2 veículos micro-ônibus para transporte escolar 
– Custo: R$ 291 mil.  

 

Repasses para APAE:  

• De Mar/2007 a Set/2010, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 661 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 301 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes 
regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010, foram repassados R$ 151 mil em atividades desenvolvidas 
aos finais de semana em escola da região.  

 

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$ 117 mil, repassados em Jan/2009 e Set/2010, 
são para despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e 
didático-pedagógicos.  

 

Obra concluída:  

• reforma do Ginásio de Esportes – Custo: R$ 97 mil, repassados de Nov/2006 a 
Mar/2011. Obra concluída em 24/07/2008.  

 

HABITAÇÃO:  
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CDHU: 3 unidades habitacionais entregues pelo Sistema de Carta de Crédito - R$ 94 mil.  

Melhorias Habitacionais e Urbanas:  

• construção de praça no Conjunto Habitacional "Berlindo de Paula Freitas" (Ituverava 
C) – Custo: R$ 95 mil, repassados em Mar/2008 a Mar/2010. Obra concluída em 
30/11/2010.  

• construção de praça no Conjunto Habitacional Benedito Trajano (Ituverava G) – 
Custo: R$ 93 mil, repassados de Mar/2008 a Mai/2010. Obra concluída em 
31/05/2010.  

• construção de praça no Conjunto Habitacional Ituverava D – Custo: R$ 53 mil, 
repassados em Mar/2008 e Set/2009. Obra concluída em 01/06/2009.  

 

JUSTIÇA:  

Fórum  

• adaptação do fórum para acessibilidade na Rua Anhanguera nº 778 no Jardim 
Universitário - Centro - R$ 121 mil. Obra concluída em 12/08/2009.  

 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO :  

• formalizou contratos com a Prefeitura, para projeto de encerramento e monitoramento 
do aterro de resíduos solos - Custo: R$ 50 mil. Projeto concluído em 14/07/2010.  

 

• formalizou contratos com a Prefeitura, para elaboração de relatório ambiental 
preliminar e projetos executivos do emissário e da estação de tratamento de esgoto - 
Custo: R$ 79 mil. Concluído em 02/04/2009.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SANEBASE:  

• execução do trecho final do emissário de esgoto sanitário a montante da estação de 
tratamento de esgotos em construção (tanque de desinfecção) em tubos de concreto 
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armado - Custo: R$ 140 mil, repassados em Dez/2008 e Mai/2009. Obra concluída em 
31/08/2009.  

• colocação de placas de concreto nos taludes internos das lagoas, execução do tanque 
de contato em concreto armado, aquisição e instalação de tanque de armazenamento e 
bombas dosadoras de hipoclorito de sódio e execução do emissário de esgoto em 
concreto armado – Custo: R$ 403 mil, repassados de Dez/2007 a Set/2008. Obra 
concluída em 28/02/2009.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeituras / entidades hospitalares (2007-2010) - custeio (Total: 
R$ 2.360 mil):  

• APAE - R$ 60 mil.  

• Prefeitura - R$ 100 mil.  

• Santa Casa - R$ 2.200 mil.  
 

Repasses concluídos para Prefeituras / entidades hospitalares (2007-2010)– obras e 
equipamentos (Total: R$ 650 mil)  

Prefeitura - R$ 300 mil, sendo:  

R$ 150 mil repassados em Dez/2008, para aquisição de equipamentos (aparelho de 
ultrassom). Adquirido em 23/02/2010.  

R$ 150 mil repassados em Dez/2008, para construção da Unidade Básica de Saúde na Vila 
Beatriz - Jardim Independência. Concluída em 23/02/2010.  

Santa Casa – R$ 350 mil, sendo:  

R$ 200 mil repassados em Jun/2008, para reforma e ampliação do Pronto Socorro. Obra 
Concluída em Jun/2010.  

R$ 30 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos hospitalar 
(cardioversor e desfibrilador). Adquiridos em 21/12/2009.  

R$ 120 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamento cirúrgico (sistema de 
clips, foco cirúrgico, lavadora ultrassonógrafo). Adquiridos em 21/12/2009.  

Programa Dose Certa:  
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• De 2007 a Dez/2010, foram repassados R$ 933 mil em medicamentos.  
 

Programa de controle de glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 140 mil repassados de 2007 a Dez/2010.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 7 viaturas: 3 para a Polícia Militar, 2 para a Polícia Civil e 2 para a 
Polícia Técnica – Custo: R$ 277 mil.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

Obras concluídas:  

• restauração e recapeamento da vicinal Guará – Ituverava, numa extensão total de 10 
km – Custo: R$ 2.005 mil. Obra concluída em 28/02/2007. (GRA)  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I:  

• recuperação da vicinal de ligação IVR-020 – Alfredo Cardoso Pimenta – trecho 
Ituverava – Capivari da Mata, com 10,80 km – Custo: R$ 1.912 mil. Obra concluída 
em 15/08/2008.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II:  

• recuperação da vicinal de ligação entre Guará e o trevo de acesso à Aparecida do 
Salto, com 9,70 km de extensão – Custo: R$ 2.821 mil. Obra concluída em 13/11/2009.  

• recuperação da vicinal de ligação entre a SP-385 e Aparecida do Salto, com 19,80 km 
de extensão – Custo: R$ 5.758 mil. Obra concluída em 13/11/2009.  

• recuperação da vicinal de ligação entre Ipuã e Aparecida do Salto, com 10 km – 
Custo: R$ 2.418 mil. Obra concluída em 13/12/2008. (IPA)  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III:  
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• recuperação da vicinal de ligação de Ituverava – Jeriquara, com 16,40 km de extensão 
– Custo no município: R$ 4.325 mil. Obra concluída em 14/07/2010. (JRQ)  

 

CONCESSIONÁRIA VIA NORTE:  

Obras concluídas:  

• implantação de via marginal do km 408,18 ao km 409,52 da SP-330 (Pista Sul) - 
Custo: R$ 3.207 mil. Obra concluída em 29/07/2009.  
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 25.607.600,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 998.950 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R$ 680 mil, 
beneficiando 430 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrados convênios relativos a municipalização da Casa da Agricultura - Custo: R$ 
76 mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 5 km de Estradas Rurais - 1ª Fase, Estrada Itr-030 - Custo: R$ 79 mil. 
Obra concluída em 05/11/2001. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 2 
 

• implantadas 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 12 metros 
lineares – Custo: R$ 76 mil: 

 
1. sobre o Córrego Calção de Couro-1 – na Estr. Pres. Kennedy - Ituverava/Jeriquara – 

vão de 6 metros. Instalada em 02/06/2004; 
 

2. sobre o Córrego Calção de Ouro - 2 – na Estr. Pres. Kennedy - Antiga IVR-010 – vão 
de 6 metros. Instalada em 02/06/2004; 

 
CATI: 
 
Programa de Microbacias: 
 

• recuperados 5,39 km de estradas rurais em Mic. Córrego da Grota e Leopoldina na 
Estrada IVA-166 – Custo: R$ 78 mil. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 



 

15 

 
• celebrados 76 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 

4.901 crianças e adolescentes, 1881 idosos, 252 portadores de deficiências, 486 
famílias e 635 migrantes – Custo: R$ 2.000 mil. 

 
Foram repassados para Prefeitura, recursos no valor de R$ 100 mil: 
 
� R$ 25 mil, Recursos financeiros para construção do CCI. 
 
� R$ 30 mil, para custeio do Abrigo de Idosos Domingos Ribeiro dos Santos Junior. 
 
� R$ 20 mil, para custeio da APAE. 

 
� R$ 25 mil, para custeio do Lar da Criança Francisco de Assis. 

 
Repasse para a Apae: 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 198 mil, 
para atendimento a 797 portadores de deficiência. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 70 bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 50 

mil e 70 bolsistas/mês em 2005 – Custo: R$ 50 mil. 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 – 170 famílias em 2006 – R$ 122 mil, 90 famílias em 2005 – 

R$ 64 mil, 90 famílias/mês em 2004 – R$ 65 mil e 90 famílias/mês em 2003 – R$ 154 
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: R$ 95 mil 
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repassados recursos no valor de R$ 95 mil para recuperação de ponte. 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: (repasse de recursos): R$1.950 mil 
 

� repasse de recursos no valor de R$ 1.950 mil no período de 1995 a 2006 para obras de 
infra-estrutura urbana e pavimentação asfáltica. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Reformas em Escolas: 15 – R$ 298 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 4 – Custo: R$ 159 mil. 
 

• EE Capitão Justino Falleiros – concluída em 30/04/2001;  
 
• EE Dona Maria Grellet Seixas – concluída em 12/12/2002; 

 
• EMEF Trajano Francisco Borges – concluída em 11/12/2002; 

 
• Núcleo Regional de Tecnologia – concluída em 30/12/2002. 

 
Repasses para APAE: R$ 801 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 801 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 748 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município. 

 
Transporte Escolar: 
 

• Foram entregues 2 veículos para transporte escolar no valor de R$ 106 mil. 
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EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 
 

� Ituverava – R$ 270 mil, implantado em 13/08/2005 na Av. Drº Aníbal Soares de 
Oliveira, 179. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 

• repasse de R$ 40 mil para eventos e obras esportivas no município. 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 1.006 unidades habitacionais / 6 conjuntos – Custo: R$ 7.983 mil. 
 

• Conjunto Habitacional Ituverava G2 – 98 unidades, beneficiando 490 pessoas, 
construídas pelo sistema Pró-lar Empreitada Global Convencional, na Av. Miguel 
Nagib - Custo: R$ 1.046 mil. A obra foi concluída em 26/04/2001. 

 
• Conjunto Habitacional Ituverava G3 – 35 unidades, beneficiando 175 pessoas, 

construídas pelo sistema Pró-lar Empreitada Global Convencional, R. Custódia 
Faleiros Sandoval - Custo: R$ 355 mil. A obra foi concluída em 26/04/2001. 

 
• Conjunto Habitacional Ituverava C/D1/E/F1/G1 – 849 unidades, beneficiando 4245 

pessoas, construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional - Custo: R$ 6.448 
mil. A obra foi concluída em 22/08/1998. 

 
• Conjunto Habitacional Ituverava – 2 unidades, beneficiando 10 pessoas, construídas 

pelo Lotes Próprios - Custo: R$ 11 mil. A obra foi concluída em 26/09/1995. 
 

• Conjunto Habitacional Ituverava – 14 unidades, beneficiando 70 pessoas, construídas 
pelo Lotes Próprios - Custo: R$ 77 mil. A obra foi concluída em 28/02/1995. 

 
• Conjunto Habitacional Ituverava – 8 Unidades, Beneficiando 40 Pessoas, Construídas 

Pelo Lotes Próprios - Custo: R$ 44 mil. A obra foi concluída em 28/02/1995. 
 
Fundo Estadual da Habitação: 
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• repasse de recursos no valor de R$ 150 mil para convênio e execução de obras de 
infra estrutura, pavimentação guias e sarjetas. 

 
 

MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 90 mil, em recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

 
• repasse de R$ 110 mil, em recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, 

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

• formalizou contratos com o Prefeitura Municipal e Serviço autônomo de água e 
esgoto, para projeto de regularização de lagoas de tratamento de esgotos - Custo: R$ 
12 mil. 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 
Foram gastos R$ 921 mil no período de 28/02/2001 a Dez/2006 em medicamentos. 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares para investimentos (1995-2006): 
 

• Prefeitura - R$ 53 mil, repassados em Jun/2004 e Dez/1996 para aquisição de 
equipamentos; 

• Santa Casa - R$ 88 mil, repassados em Nov/2005 para aquisição de 2 aparelhos de 
hemodiálise; 

• Santa Casa - R$ 250 mil, repassados em Jan/2002 para aquisição de equipamentos 
para a UTI; 

• Santa Casa - R$ 150 mil, repassados em Abr/2006 para reforma da lavanderia; 

• Prefeitura - R$ 41 mil, repassados em Mai/2004 para obras na Unidade Básica de 
Saúde do Distrito São Benedito da Cachoeirinha; 
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Entrega de Ambulâncias: 4 
 

• Prefeitura – 1 (entregue em 2002) – 1  
• (entregue em 1998) e 2 (entregue em 1997). 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

 
• Entrega de 18 viaturas, sendo: 13 para a Polícia Militar, 5 para a Polícia Civil e 2 

para a Polícia Técnica – Custo: R$ 463 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• Conservação de rotina especial na Sp 330 km 400 ao km 449,73, numa extensão de 
49,73 km – Custo: R$ 785 mil. Obra concluída em 27/08/1997. 

 
• Conservação de rotina especial na Sp 330 km 412 ao km 450, numa extensão de 38 km 

– Custo: R$ 1.229 mil. Obra concluída em 09/12/1995. 
 

• Conservação de rotina especial na Sp 330 e Sp 328 km 405,5/449,73-468,4/475,7, 
numa extensão de 51,53 km – Custo: R$ 329 mil. Obra concluída em 04/11/1998. 

 
• Instalação de Equipamentos de Controle, Arrecadação de Tarifas de Pedágio - Via 

Anhanguera, Sp-330, km 405 – Custo: R$ 225 mil. Obra concluída em 08/11/1991. 
 
 
CONCESSIONÁRIA AUTOVIAS: OBRA CONCLUIDA 
 

• SP330 - Praça de Pedágio - Modernização km 405+000 - Custo: R$ 799,11 mil. Obra 
concluída em 12/11/1998. 

 
• SP330 - SAU - Implantação na SP-330 km 405+000 Pista Norte - Custo: R$ 446,52 

mil. Obra concluída em 22/08/2001. 
 

• SP330 - SAU - Base para Balanças Móveis km 413+300 Pista Sul - Custo: R$ 443,38 
mil. Obra concluída em 05/03/2002. 


