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PERUÍBE 
OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 2011-2014 

 
  
CULTURA:  

Polo do Projeto Guri:  

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

• Polo Peruíbe – Rua Jundiaí, s/nº - Caraminguava - em andamento 4 cursos (violino, 
viola, violoncelo e contrabaixo) para 115 crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 
275 mil para pagamento de despesas de manutenção do Polo, recursos humanos, 
visitas de supervisão, etc., pagos de Jul/2006 a Mar/2011. O Polo iniciou suas 
atividades em 14/09/2006.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 30.720 litros de leite, no período de Jan/2011 a Abr/2011 – Custo: R$ 41 
mil, beneficiando 512 famílias carentes, no último mês do período.  

 

• celebrados 7 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 396 
crianças e adolescentes, 193 idosos, 76 portadores de deficiência e 120 famílias – 
Custo: R$ 201 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 258 famílias/mês em 2011 – R$ 238 
mil, já repassados R$ 135 mil de Jan a Jul.  

 

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 536 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
476 mil, já repassados R$ 262 mil de Jan a Jul.  

 

Repasses de recursos para entidades:  
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• Casa de Repouso Nossa Senhora Aparecida - repasse R$ 88 mil, pagos em Fev e 
Mar/2011 para aquisição de equipamentos.  

 

• APAE - repasse R$ 49 mil, pagos em Jul/2011 para aquisição de equipamentos.  
 

• Associação de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência - repasse R$ 40 mil, pagos 
em Dez/2010, para aquisição de equipamentos.  

 

EDUCAÇÃO  

Reforma de escola em execução: 1 – R$ 14 mil  

• EEI Aldeia Piacaguera – Custo: R$ 14 mil. A obra está com 70% executados e 
previsão de término em 04/08/2011;  

 

Reforma de escola paralisada: 1 – R$ 37 mil  

• EE Maya Alice Ekman – Custo: R$ 37 mil. A obra foi paralisada com 5% executados. 
Aguardando aprovação do projeto de cobertura da quadra de esportes apresentado 
pela Prefeitura Municipal para a FDE  

 

Repasses para APAE:  

• Em Mar/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 88 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 67 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes 
regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  

• Em Mar/2011 foram gastos R$ 38 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 5 escolas do município.  
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EMPREGO E TRABALHO:  

Banco do Povo:  

• Em 11/03/2000 foi implantado o Banco do Povo Paulista, na Rua Almirante Barroso, 
nº 705 – Custo: R$ 270 mil para atender o crédito produtivo popular. Vigência até 
13/09/2015.  

 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE:  

Repasse de recursos:  

• construção de pista de skate – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jun/2011. 
Aguardando licitação da obra.  

 

GESTÃO PÚBLICA:  

• Programa Acessa São Paulo - implantado em 28/01/2010 1 Infocentro Municipal na 
Rua Rosa Gatti Fortuna, s/nº - Centro - Custo: R$ 63 mil. A Prefeitura cedeu salas e 
monitores e o Estado instalou 10 micro computadores. Vigência até 09/06/2013.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 15 unidades habitacionais em execução / 1 conjunto – R$ 775 mil  

• Conjunto Habitacional Peruíbe G (Aldeia Bananal) - 15 unidades habitacionais, 
beneficiando 75 pessoas, sendo construídas pelo Programa Moradias Indígenas, na 
Estrada Armando Cunha (De Terra) - Aldeia Bananal – Custo: R$ 775 mil. A obra 
está com 51% executados e tem término previsto em Nov/2011.  

 

CDHU: 320 unidades habitacionais programadas / 1 conjunto – R$ 4.595 mil  

• Conjunto Habitacional Peruíbe XXI (bacia do Rio Preto) - 320 unidades 
habitacionais, beneficiando 1.600 pessoas, será construída pelo Programa de Parceria 
com Municípios – Custo Previsto: R$ 4.595 mil. Previsão de inicio para final de 2011.  

 

Programa Melhorias Habitacionais e Urbanas: 3  
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Obra em andamento:  

• 13.426 m² de pavimentação asfáltica e drenagem em diversas ruas dos Conjuntos 
Habitacionais Peruíbe A e C – Custo: R$ 576 mil, já repassados R$ 172 mil em 
Jul/2008. A obra está com 30% executados e aguardando alteração de projeto.  

 

JUSTIÇA:  

Fórum:  

• construção do prédio do Fórum - Custo: 3.608 mil. A Prefeitura de Peruíbe 
apresentou projeto desenvolvido por técnicos da municipalidade, porém, a Secretaria 
solicitou algumas alterações conforme diretrizes estabelecidas pelo Tribunal de 
Justiça. Obra reiniciada em 01/03/2011, com 10% executados e tem término previsto 
em 01/04/2012.  

 

Fundação CASA:  

Convênio:  

• celebrado convênio com a Associação Padre Leonardo Nunes para atendimento a 56 
adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 8.312 mil, já repassados R$ 
5.924 mil de Mai/2007 a Jul/2011.  

 

LOGISTICA E TRANSPORTES:  

DER:  

• recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos, implantação de faixas 
adicionais e obras de contenção de taludes na SP-55, trecho entre Peruíbe e o 
entroncamento com a rodovia BR-116 (Miracatú), do km 344 ao km 389,80 - Custo: 
R$ 53.544 mil. A obra sendo realizada em 3 lotes e abrange também os municípios de 
Itariri, Pedro de Toledo e Miracatu. Em inicio de obra e previsão de termino em 
25/03/2012.  

 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB:  
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• repasse de R$ 156 mil, já repassados R$ 29 mil em Dez/2010, com recursos do 
FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para centro de triagem de resíduos sólidos. 
A obra está com 55,52% executados e previsão de termino em Out/2011.  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP - R$ 2.740 mil  

• construção de um Centro Comunitário na Estância Antonio Novaes - Custo: R$ 170 
mil, repassados em Jun/2010. A obra está com 5% executados e tem término previsto 
em Fev/2012.  

 

• revitalização de pontos turísticos na Avenida Luciano de Bona - Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Nov/2009. Obra concluída em Fev/2010. Aguardando vistoria.  

 

• construção de quadra esportiva no Caraminguava, localizada entre a Rua Jundiaí e a 
Rua Assembléia de Deus - Custo: R$ 150 mil, repassados em Jun/2010. A obra está 
com 40% executados e tem término previsto em Dez/2011.  

 

• reforma de praça no Jardim Peruíbe - Custo: R$ 150 mil, repassados em Mai/2010. A 
obra está com 2,50% executados. A obra está com 56% executados e tem término 
previsto em Dez/2011.  

 

• 3.811 m² de pavimentação asfáltica, guias e obras de drenagem na Avenida 1 do 
Bairro Jardim dos Prados - Custo: R$ 200 mil em Nov/2010. Obra concluída em 
05/04/2011.  

 

• construção de piscina pública na Vila Romar - Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Nov/2009. A obra está com 85% executados e tem término previsto em Set/2011.  

 

• reforma, ampliação e término do Complexo Ginásio de Esportes Caraguava - Custo: 
R$ 600 mil, já repassados R$ 467 mil em Jul/2008. A obra está com 72% executados e 
tem término previsto em Set/2011.  
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• reforma da Praça Monsenhor Lino Passos no Centro - Custo: R$ 270 mil, repassados 
R$ 174 mil em Fev/2010. Obra concluída em Fev/2011.  

 

• 10.975 m² de reassentamento, guias, sarjetas em ruas e avenidas e reconstrução do 
revestimento do canal de drenagem Palace - Custo: R$ 500 mil, já repassados R$ 400 
mil em Out/2008. A obra está com 80% executados e tem término previsto em 
Set/2011.  

 

• 5.407,20 m² de pavimentação asfáltica nos bairros Jardim Josedy e Jardim Somar - 
Custo: R$ 300 mil, repassados R$ 200 mil em Mai/2010. Obra concluída em 
Nov/2010.  

 

• reforma e ampliação do centro comunitário - Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Jun/2010. A obra está com 30% executados e tem término previsto em Dez/2011.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS:  

FEHIDRO :  

• execução de rede de drenagem da Estância São José - fase 1 – Custo: R$ 484 mil. 
Obra concluída em 26/05/2011.  

 

• projeto executivo de regularização de vazão, regularização de curso e 
desassoreamento do Rio Preto – Custo: R$ 197 mil. Está com 43,43% executados e 
tem término previsto em 05/10/2011.  

 

SABESP:  

Obra concluída:  

• ampliação do sistema de esgotos das sub-bacias 4B, 5B e 6B (3.893,20 m de redes 
coletoras, 264 ligações domiciliares, 211 m de emissários e 1 estação elevatória de 
esgotos – sub bacia 4b) – Custo: R$ 1.863 mil. Obra concluída em 30/05/2011.  
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Obra em execução:  

• Programa Onda Limpa - execução de 272.245 m de redes coletoras, 27.630 ligações 
domiciliares, 10.322,7 m de coletores troncos, 18 estações elevatórias de esgotos, 
canteiro de obras e serviços complementares – Custo: R$ 170.992 mil, sendo: R$ 
148.502 mil de obras e R$ 22.490 mil de reajustes. A obra está com 78,80% 
executados e tem término previsto para 17/03/2012.  

 

Obra programada:  

• implantação de estação de tratamento de água do Bairro do Gurauzinho – Custo: R$ 
3.191 mil.  

 

SAÚDE  

Repasse concluído para Prefeitura – equipamentos:  

• Prefeitura - R$ 60 mil repassados em Dez/2010, para aquisição de equipamentos.  
 

Projeto Verão:  

• Prefeitura – R$ 100 mil repassados em Abr/2011 e Jun/2011.  
 

TURISMO:  

DADE: R$ 8.469 mil:  

• Construção do Parque da Cidade no Município da Estância Balneária de Peruibe – 
Custo: R$ 2.938 mil, repassados R$ 1.198 mil em Nov/2009. A obra sendo realizada 
com recursos do Plano DADE/2009, com 1,74% executados e tem término previsto em 
27/04/2012.  

 

• implantação de Parque Ecológico no Jardim Beira Mar, em área inserida no 
quadrilátero formado pelas Ruas José Pereira Sardinha, Almirante Dorval 
Melchiades, Rua 7 e Rua 5 – Custo: R$ 3.234 mil, repassados R$ 1.233 mil em 
Dez/2010. A obra sendo realizada com recursos do Plano DADE/2010.  
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• cobertura e adequação da Praça Flórida, onde se realiza a Feira de Artesanato - 
Custo: R$ 600 mil, repassados em Jul/2008 e Out/2009. A obra sendo realizada com 
recursos do Plano DADE/2008, paralisada com 72% executados.  

 

• reconstrução do Mercado do Peixe e Porto de pesca - Custo: R$ 1.564 mil, repassados 
em Ago/2008 e Fev/2010. A obra sendo realizada com recursos do Plano DADE/2007.  

 

• infraestrutura no estacionamento do entreposto de pesca - Custo: R$ 133 mil, já 
repassados R$ 80 mil em Out/2007. A obra sendo realizada com recursos do Plano 
DADE/2007.  

 

Programados:  

• pavimentação de vias de interesse turístico - Custo: R$ 3.103 mil. A obra será 
realizada com recursos do Plano DADE/2011.  

 

• reforma e manutenção da orla da praia - Custo: R$ 404 mil. A obra será realizada 
com recursos do Plano DADE/2011.  

 

• reforma trapiche no entreposto da pesca - Custo: R$ 71 mil. A obra será realizada 
com recursos do Plano DADE/2011.  
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 357.386 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 
463 mil, beneficiando 512 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 7 km da estrada Armando Cunha (2ª Fase) - Custo: R$ 400 mil. Obra 
iniciada em 12/12/07. Obra concluída em 15/02/2008.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL  

• celebrados 25 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.391 crianças e adolescentes, 1.024 idosos, 152 portadores de deficiência, 770 
famílias e 20 pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 665 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 110 famílias/mês em 2007 – R$ 79 mil; 110 
famílias/mês em 2008 – R$ 79 mil; 110 famílias/mês em 2009 – R$ 79 mil; e 200 
famílias/mês em 2010 – R$ 101 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 100 bolsistas/mês em 2007 – R$ 72 mil; 100 
bolsistas/mês em 2008 – R$ 72 mil; 150 bolsistas/mês em 2009 – R$ 108 mil; e 150 
bolsistas/mês em 2010 – R$ 126 mil.  

 

Repasses concluídos: R$ 294 mil:  

• Ação Social - repasse R$ 10 mil, pagos em Fev/2008, para aquisição de equipamentos.  

• Casa de Repouso Nossa Senhora Aparecida - repasse R$ 10 mil, pagos em Fev/2008 
para aquisição de equipamentos.  

• Casa de Amparo e Proteção a Infância - repasse R$ 10 mil, pagos em Fev/2008 para 
aquisição de equipamentos.  

• Associação Padre Leonardo Nunes - repasse R$ 10 mil, pagos em Jan/2008 para 
aquisição de equipamentos.  
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APAE – R$ 254 mil, sendo:  

• R$ 129 mil, repassados de Out/2007 a Dez/2010, para aquisição de equipamentos.  

• R$ 100 mil, repassados em Nov/2010, para aquisição de 1 veículo.  

• R$ 25 mil, repassados de Jan a Jul/2007 para custeio.  
 

DEFESA CIVIL:  

• Construção da superestrutura da ponte sobre o Rio Perequê na Estrada Guaraú – 
Barra do Una - Custo: R$ 349 mil, repassados em Dez/2008 e Jul/2009. Obra 
concluída em 02/07/2009.  

• construção de taludes, encostas e travessias na estrada de acesso a Barra do Una - 
Custo: R$ 831 mil, repassados em Nov/2008 a Set/2010. Obra concluída em 
03/09/2010.  

• recomposição de taludes, encostas e travessias na estrada de acesso a Cachoeira do 
Paraíso - Custo: R$ 514 mil, repassados de Nov/2008 a Dez/2010. Obra concluída em 
25/10/2010.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

CEETPS:  

• ETEC Peruíbe - convênio celebrado entre o CEETPS e a Prefeitura, para 
implantação da ETEC, cabendo ao município a cessão, adequação e reforma do 
prédio provisório na Av. São João, 545 e a construção do prédio definitivo na Av. João 
Abel s/nº. Ao Estado coube a aquisição de mobiliários e equipamentos - Custo: R$ 243 
mil. A unidade oferece 40 vagas nos cursos de Técnico em Edificações, Técnico em 
Contabilidade, Técnico em Logística, iniciados em Fev/2008 e 80 vagas no Ensino 
Médio, iniciado em Fev/2010.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP - R$ 2.800 mil  
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• 3.731,15 m² de pavimentação asfáltica na Rua 17 no Bairro Antonio Novaes - Custo: 
R$ 200 mil, repassados em Mai/2010. Obra concluída em 06/11/2010.  

• 7.132 m² de recapeamento asfáltico na Avenida Padre Anchieta - Custo: R$ 900 mil, 
repassados em Out/2008 e Mar/2010. Obra concluída em 16/10/2010.  

• construção do Centro Comunitário no Jardins das Flores - Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Mar/2008 e Out/2009. Obra concluída em 10/10/2009.  

• pavimentação, guias e sarjetas em diversas vias do município - Custo: R$ 1.000 mil, 
repassados em Dez/2007 e Dez/2008. Obra concluída em 27/05/2009.  

• 8.932 m² de pavimentação asfáltica na Rua Bauru do Balneário Caraguava - Custo: 
R$ 250 mil, repassados em Out/2007 e Ago/2008. Obra concluída em 27/04/2009.  

• 4.571,29 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Rua 10 na Vila Erminda - 
Custo: R$ 200 mil, repassados em Mai/2008. Obra concluída em 23/04/2009.  

 

• 5.371 m² de pavimentação da Rua 27 no Jardim Caraguava - Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Fev/2008. Obra concluída em Out/2009.  

 

DADE: R$ 9.214 mil:  

• construção de calçadão na Avenida São João - Custo: R$ 473 mil, repassados em 
Jun/2008 e Jun/2009. A obra, realizada com recursos do Plano DADE/2008 foi 
concluída em Mar/2010.  

• pavimentação asfáltica, ciclovia e passeio na Avenida Governador Mario Covas 
Júnior – Custo: R$ 4.922 mil, repassados em Jul, Out, Nov e Dez/2006. A obra, 
realizada com recursos do Plano DADE/2003, 2005, 2006 foi concluída em Ago/2007.  

• reurbanização da Avenida Luciano de Bona - Custo: R$ 1.271 mil, repassados em 
Jul/2008 e Abr/2009. A obra, realizada com recursos do Plano DADE 2008 foi 
concluída em 07/07/2009.  

• instalação da cobertura do Espaço Cultural Chico Latim - Custo: R$ 400 mil, 
repassados em Jun/2008 e Mai/2009. A obra, realizada com recursos do Plano 
DADE/2008 foi concluída em 06/07/2009.  

• reforma e adequação do Terminal Rodoviário - Custo: R$ 793 mil, repassados em 
Nov/2007 e Fev/2009. A obra, realizada com recursos do Plano DADE/2007 foi 
concluída em 06/07/2009.  
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• construção do Parque da Natureza - 1ª Fase (orquidário, estufa e muro de 
fechamento) – Custo: R$ 149 mil, repassados em Nov e Dez/2004 e Set/2006. A obra, 
realizada com recursos do Plano DADE/2003 foi concluída em 31/05/2007.  

• 2ª fase de recapeamento e drenagem da Estrada Peruíbe / Guaraú – Custo: R$ 1.206 
mil, repassados em Dez/2005, Ago e Set/2006. A obra, realizada com recursos do 
Plano DADE/2004 foi concluída em Mar/2007.  

 

EDUCAÇÃO  

Total de investimentos em obras: R$ 2.705 mil  

Substituição de escola concluída: 1– R$ 390 mil  

• EEI Aldeia Indígena Bananal – Custo: R$ 390 mil. Obra concluída em 22/06/2009.  
 

Reformas de escolas concluídas: 31 – R$ 1.700 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 2- R$ 615 mil  

• EE Luiz Abel – Custo: R$ 290 mil. Obra concluída em 01/03/2009  

• EE Drº Francisco Pereira da Rocha – Custo: R$ 324 mil. Obra concluída em 
20/01/2010.  

 

Transporte Escolar:  

• Em 19/12/2009 foi entregue 1 micro-ônibus, para o transporte escolar, no valor de R$ 
145 mil.  

 

Repasses para APAE:  

• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 530 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 241 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes 
regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  
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• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 698 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 5 escolas do município.  

 

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$ 78 mil, repassados em Jul/2006 e Jan/2009, 
para despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos, 
didático e pedagógico.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 3 unidades habitacionais entregues pelo sistema de carta de crédito - R$ 54 mil  

CDHU: 387 unidades habitacionais concluídas / 2 conjuntos – R$ 15.480 mil  

• Conjunto Habitacional Peruíbe H (Santa Isabel) – 192 unidades, beneficiando 960 
pessoas na Rua Hum, 655 – Loteamento Estância dos Eucaliptos – Bairro 
Caraminguava, adquiridas da Caixa Econômica Federal – Custo: R$ 7.918 mil. 
Unidades entregues em 26/03/2010.  

• Conjunto Habitacional Peruíbe I (Recanto dos Pássaros) – 195 unidades, 
beneficiando 975 pessoas na Av. Tancredo de Almeida Neves, 2.991 – Bairro 
Caraminguava, adquiridas da Caixa Econômica Federal – Custo: R$ 8.050 mil. 
Unidades entregues em 26/03/2010.  

 

JUSTIÇA:  

Fundação CASA:  

Obras:  

• construção do Centro de Atendimento Sócio Educativo do Adolescente - CASA, com 56 
vagas – Custo: 3.213 mil. Obra concluída em 20/04/2007.  
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• obras e serviços de moto-mecanização para a execução de Rede de Abastecimento de 
Água, visando a conservação do solo e da água na unidade da fundação Casa – Custo: 
297 mil. Obra concluída em 01/03/2008.  

 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO :  

• execução de rede de drenagem da Estância São José - fase 1 – Custo: R$ 484 mil. Tem 
término previsto em 13/09/2011.  

• projeto executivo de regularização de vazão, regularização de curso e 
desassoreamento do Rio Preto – Custo: R$ 197 mil. Está com 43,43% executados e 
tem término previsto em 05/10/2011.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obra concluída:  

• remanejamento da tubulação de recalque da estação elevatória de esgotos 6b na 
travessia sobre o Rio Preto – Custo: R$ 329 mil. Obra concluída em 17/09/2009.  

 

SAÚDE  

Repasses concluídos para Prefeitura (2007- 2010) – custeio (Total: R$ 214 mil):  

• Prefeitura – R$ 214 mil.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura (2007- 2010)– obras e equipamentos (Total: R$ 478 
mil):  

Prefeitura – R$ 478 mil, sendo:  

R$ 100 mil repassados em Jun/2010 para aquisição de equipamentos para maternidade.  

R$ 110 mil repassados em Jan/2008 para aquisição de um veículo em Jun/2008 e 
equipamentos de refrigeração do Banco de Aleitamento Materno, adquiridos em Ago/2008.  
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R$ 90 mil repassados em Mai/2008 para aquisição de equipamentos.  

R$ 28 mil repassados em Jul/2009, para aquisição de 1 incubadora e 1 berço aquecido.  

R$ 50 mil repassados em Jun/2010, para reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde 
Torre.  

R$ 100 mil repassados em Jun/2010, para reforma da Unidade Básica de Saúde Jardim dos 
Prados.  

Programa Dose Certa:  

• De 2007 a 2010, foram repassados para o município R$ 1.036 mil em medicamentos.  
 

Programa de Controle de Glicemia:  

• Prefeitura - R$ 193 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010.  
 

Projeto Verão:  

• Prefeitura – R$ 166 mil, repassados em Jan/2008 a Jan/2009.  
 

Entrega de Ambulâncias: 1 – R$ 50 mil  

• Prefeitura – 1 (entregue em 2009).  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 8 viaturas, sendo: 4 para Policia Militar e 4 para Policia Civil – 
Custo: R$ 294 mil.  

 

Corpo de Bombeiros:  

• Aquisição de 1 Unidade de Resgate (URSA) – Custo: R$ 100 mil, entregue em 
30/05/2008 e 1 Viatura Orgânica - Custo: R$ 23 mil, entregue em 05/10/2009.  

 

TRANSPORTES:  
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DER:  

Obras concluídas:  

• melhoramentos e recapeamento da pista e pavimentação do acostamentos da SP-
344/55, numa extensão de 10 km - Custo: R$ 6.182 mil. Obra concluída em 
19/07/2009.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II:  

• recuperação de 4 km da vicinal Tancredo Neves, que liga Peruíbe até a SP-55 – 
Custo: R$ 1.499 mil. Obra concluída em 30/06/2009. (IGP)  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III:  

• recuperação de 5,10 km da vicinal Peruíbe - Estrada Municipal Armando Cunha – 
Custo: R$ 3.687 mil. Obra concluída em 16/06/2010.  
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 98.500.000,00 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 914.212 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R$ 691 mil, 
beneficiando 512 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 8 km das estradas PRB-320, PRB-225 e PRB-317 - Custo: R$ 76 mil. 
Obra concluída em 04/09/2000. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 

• implantadas 7 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 52 metros 
lineares – Custo: R$ 332 mil: 

1. na estrada do Cassoca (km 5), sobre o Córrego Piraquara - vão de 6 metros. 
Instalada em 13/07/2003; 

2. na estrada Armando Cunha (km 17), sobre o Córrego Bananal (Wladislau) – vão de 
8 metros. Instalada em 29/11/2002 

3. na estrada Armando Cunha (km 15), sobre o Rio do Ouro - vão de 10 metros. 
Instalada em 13/07/2002; 

4. na estrada Armando Cunha (km 19), sobre o Córrego Bananal - vão de 6 metros. 
Instalada em 13/07/2002; 

5. na estrada Armando Cunha (km 14), sobre o Córrego Bambu – vão de 8 metros. 
Instalada em 13/07/2002; 

6. na estrada Armando Cunha (km 18), sobre o Córrego Bananal (Ponte do 
Osvaldinho) - vão de 6 metros. Instalada em 13/07/2002; 

7. na estrada Rio do Ouro, sobre o Rio Bananal – vão de 8 metros. Instalada em 
17/06/2002. 

 
CATI - Programa Microbacias: 

• recuperados 5,6 km da estrada rural Soroca / Panelas - Microbacia Rio Preto – Custo: 
R$ 473 mil. Obra concluída em 24/02/2005. 
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ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 48 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
2.000 crianças e adolescentes, 2.117 idosos, 200 portadores de deficiências, 503 
famílias e 442 pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 1.500 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 – 90 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 154 mil; 90 
famílias/mês em 2004 – R$ 65 mil; 90 famílias em 2005 – R$ 64 mil e 110 famílias em 
2006 – R$ 79 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: 

• contenção de encosta na Estrada do Morro do Guaraú – Custo: R$ 210 mil. Obra 
concluída em 18/12/2002. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• aquisição de equipamentos para a Associação Padre Leonardo Nunes – Custo: R$ 13 
mil. Entregue em 23/11/2002. 

 
 
DADE: (repasse de verba): R$ 7.301 mil 

• construção de quadra no Bairro Guaraú – Custo: R$ 80 mil, repassados em Mar/2004. 
A obra realizada com recursos do Plano DADE/1997 e concluída em 31/12/2005; 
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• 3ª fase da urbanização da orla da praia – Custo: R$ 1.013 mil, repassados em 
Jul/2002 e Jan/2004. A obra realizada com recursos do Plano DADE/1999 e concluída 
em 28/02/2005; 

• 4ª fase da urbanização da orla da praia - Jardim Guaraú – Custo: R$ 400 mil, 
repassados em Nov/2004, Dez/2004, Abr/2005 e Dez/2005. A obra realizada com 
recursos do Plano DADE/2003. Obra concluída em 31/12/2005; 

• construção do Aquário Municipal – Custo: R$ 428 mil, repassados em Set/2002, 
Jun/2002 e Set/2004. A obra realizada com recursos do Plano DADE/2002 e concluída 
em 30/09/2005; 

• construção de pier da ponte do Rio Preto – Custo: R$ 79 mil, repassados em 
Nov/2004, Dez/2004 e Abr/2005. A obra realizada com recursos do Plano DADE/2003 
e concluída em 29/07/2005; 

• construção de vestiário e campo de futebol Bairro Guaraú - Custo: R$ 50 mil, 
repassados em Jan/2004. A obra realizada com recursos do Plano DADE/1998 e 
concluída em 20/07/2005; 

• construção de pier na frente da Rua 21 no Bairro Guaraú – Custo: R$ 70 mil, 
repassados em Nov, Dez/2004 e Abr/2005. A obra realizada com recursos do Plano 
DADE/2003 e concluída em 02/05/2005; 

• urbanização da orla praia – Balneário Estela Maris/Flórida - Custo: R$ 1.262 mil, 
repassados em Dez/2001, Nov/2002 e em Mar/2003. A obra realizada com recursos do 
Plano DADE/2001 e concluída em 10/06/2003; 

• urbanização da orla da praia – Custo: R$ 1.277 mil, repassados em Jul/2000, 
Mai/2000 e Out/2001. A obra realizada com recursos do Plano DADE/2000 e 
concluída em 31/01/2002; 

• construção da Praça de Artesanato na Praça Castelo Branco – Custo: R$ 1.177 mil, 
repassados em Fev, Jul e Set/2000. A obra realizada com recursos do Plano 
DADE/1999 e concluída em 02/12/2000; 

• iluminação pública na Av: Luciano de Bona - 152 luminárias - Custo: R$ 45 mil, 
repassados em Dez/1999. A obra realizada com recursos do Plano DADE/1999 e 
concluída em 02/06/2000. 

• construção de muro de ressacas e marés – Custo: R$ 318 mil, repassados em 
Dez/1997 e Jun/1998. A obra realizada com recursos do Plano DADE/1997 e 
concluída em 30/06/1998; 

• construção de muro e iluminação Beira Mar – Custo: R$ 346 mil, repassados em 
Jul/1996, Out/1996 e em Abr/1997. A obra realizada com recursos do Plano 
DADE/1996 e concluída em 30/09/1997. 
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• festividades de final de ano – Custo: R$ 86 mil, repassados em Dez/1996, com 
recursos do Plano DADE/1996; 

• 1ª fase de recapeamento e drenagem da Estrada Peruíbe / Guaraú – Custo: R$ 200 
mil, repassados em Dez/2005. A obra, realizada com recursos do Plano DADE/2003 e 
concluída em Junho de 2006; 

• pavimentação e drenagem Av. Central/Elvino Malagoli – Custo: R$ 470 mil, 
repassados em Jan e Ago/2006. A obra, realizada com recursos do Plano DADE/2004 
e concluída em Agosto de 2006. 

 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 5.536 mil 
 
Escolas Construídas: 8 (6.405 novas vagas) – R$ 3.199 mil 

• EMAF Jardim Caraminguava - 10 salas (1.050 novas vagas) – Custo: R$ 480 mil. 
Obra concluída em 03/01/2005; 

• EMEF Profª Fernando Nepomuceno Filho – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 
300 mil. Obra concluída em 03/01/2005; 

• EMEF Profª Delcelia Joselita Machado Bezerra – 8 salas (840 novas vagas) - Custo: 
R$ 583 mil. Obra concluída em 30/11/2004; 

• EE Terreno Antonio Novaes – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 300 mil. Obra 
concluída em 30/08/2004; 

• EMEF B. Caraguava II – 12 salas (1.260 nova salas) – Custo: R$ 689 mil. Obra 
concluída em 30/05/2004; 

• EEI Aldeia Piaçaguera – 1 sala (105 novas vagas) – Custo: R$ 107 mil. Obra 
concluída em 28/02/2002; 

• EMEF Nova Vatrapuã – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 300 mil. Obra 
concluída em 31/01/2002; 

• EE Portal da Jureia – 10 salas (1.050 novas salas) – Custo: R$ 440 mil. Obra 
concluída em 19/02/1999. 

 
Ampliações de escolas: 5 (1.155 novas vagas) – R$ 858 mil 

• EE Drº Francisco Pereira da Rocha – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 337 mil. 
Obra concluída em 31/07/2005; 

• EE Luiz Abel – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 390 mil. Obra concluída em 
31/07/2005; 



 

21 

• EMEF Álvaro Pereira Gaspar Filho – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 46 mil. 
Obra concluída em 30/11/1998; 

• EE Profº Ottoniel Junqueira – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 40 mil. Obra 
concluída em 15/04/1997; 

• EE Jardim São João – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 45 mil. Obra concluída 
em 22/03/1997. 

 
Reformas em Escolas: 40 - R$ 1.199 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 7 - R$ 280 mil. 

• EE Jardim São João 
• EE Luiz Abel 
• EE Portal da Jureia 
• EE Padre Profº Vitalino Bernini 
• EE Profº Ottoniel Junqueira 
• EE Carmen Miranda 
• EMEF José Veneza Monteiro 

 
Repasse para a APAE: 

• De 2002 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 462 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 293 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 945 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 9 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 

• Em 11/03/2000 foi implantado o Banco do Povo Paulista, na Rua Almirante Barroso, 
nº 705 – Custo: R$ 270 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 333 unidades habitacionais / 2 conjuntos – Custo: R$ 10.384 mil. 
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• Conjunto Habitacional Peruíbe C – 224 unidades, beneficiando 1.120 pessoas, na Rua 
9 com a Rua 17 construídas pelo Programa Pró-Lar Núcleo Habitacional por 
Empreitada, em parceria com a Prefeitura - Custo: R$ 9.990 mil. Unidades 
comercializadas em 31/08/2006; 

• Conjunto Habitacional Peruíbe B – 109 unidades, beneficiando 545 pessoas, na Rua 
58 construídas pelo sistema Empreitada Global, em parceria com a Prefeitura - Custo: 
R$ 394 mil. Unidades comercializadas em 16/05/1997. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 330 mil, pagos de Set/2002 a Dez/2006 de recursos do FECOP – Fundo 
de Controle da Poluição, para aquisição de 2 caminhões coletores e compactadores de 
lixo e 1 retroescavadeira. 

 
FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para plano diretor de resíduos sólidos – Custo: R$ 114 mil. 
Plano concluído em 07/02/2006; 

• contrato com a Prefeitura, para plano diretor de macro drenagem – Custo: R$ 99 mil. 
Plano concluído em 23/05/2005; 

• contrato com a Prefeitura, para aquisição de pá carregadeira para o aterro sanitário 
– Custo: R$ 118 mil. Entregue em 11/12/2003; 

• contrato com a Prefeitura, para projeto de elaboração do plano diretor de meio 
ambiente e recursos hídricos – Custo: R$ 82 mil. Projeto concluído em 02/12/2003. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• 38.483 m de rede de distribuição de água e 3.589 ligações domiciliares de água – 
Custo: R$ 1.169 mil. Obras concluídas de 1995 a 2004; 

• estação elevatória de esgotos e 789 m de emissários na bacia 5B – Custo: R$ 134 mil. 
Obra concluída em 07/03/2003; 

• 347 m de emissários, montagem eletromecânica e urbanização da área da estação 
elevatória de esgotos (EEE-6) – Custo: R$ 377 mil. Obra concluída em 11/06/2002; 
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• obras de implantação de rede de distribuição de água para setorização (Etapa 
imediata) – Custo: R$ 2.399 mil. Obra concluída em 27/02/2002; 

• 61.189 m de rede coletora de esgotos e 5.063 ligações domiciliares de esgotos – 
Custo: R$ 11.241 mil. Obras concluídas de 1996 a 2002; 

• remodelação da lagoa de tratamento de esgotos – Custo: R$ 48 mil. Obra concluída 
em 30/11/2000; 

• estação elevatória de águas e 2.404 m de adutora de água tratada de alimentação e 
distribuição do reservatório dos Prados – Custo: R$ 607 mil. Obra concluída em 
05/11/2000; 

• construção do reservatório dos Prados com capacidade de 5.000 m³ – Custo: R$ 1.056 
mil. Obra concluída em 19/11/1999; 

• complementação de 158 m de emissários por recalque, melhoria de acesso e 
cercamento da área da estação de tratamento de esgotos – Custo: R$ 278 mil. Obra 
concluída em 21/07/1998; 

• travessia subaquática do Rio Cabuçu – Custo: R$ 45 mil. Obra concluída em 
30/04/1997; 

• estação elevatória de esgotos, 1.264 m de emissário, 1.225 m de interceptor, estação 
de tratamento de esgotos, 11.790 m de rede coletora de esgotos e 863 ligações 
domiciliares de esgotos - Custo: R$ 2.533 mil. Obra concluída em 28/02/1997; 

• aquisição de materiais para o sistema de abastecimento de água - Custo: R$ 706 mil; 

• aquisição de materiais para o sistema de esgotos sanitários - Custo: R$ 145 mil. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 1.173 mil. 
 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 15 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de um veículo para 
combate a dengue; 

• Prefeitura – R$ 150 mil, repassados em Dez/1998 para reforma e ampliação da 
Unidade Mista de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 20 mil, repassados em Dez/1998, para aquisição de equipamentos 
para a Unidade Mista de Saúde; 
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• Prefeitura – R$ 70 mil, repassados em Dez/1998, para ampliação da Unidade Mista 
de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 60 mil, repassados em Mar/2002 para aquisição equipamentos para 
laboratório bioquímico; 

• Prefeitura – R$ 61 mil, repassados em Mar/2000 para aquisição de equipamentos; 

• Prefeitura – R$ 10 mil, repassados em Abr/2000 para aquisição de equipamentos para 
o Banco de Leite; 

• Prefeitura – R$ 40 mil para aquisição de equipamentos dentro do Programa de 
Assistência ao Parto; 

• Prefeitura – R$ 45 mil, repassados em Dez/2004 para aquisição de uma ambulância; 

• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em Abr/2006 para aquisição de uma ambulância; 
 
Entrega de Ambulâncias: 2 

• Prefeitura – 2 (entregues em 2000 e 2001). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 33 viaturas: 21 para a Polícia Militar e 12 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 856 mil. 

• Foi entregue em 17/10/2002 uma Base Comunitária para Policia Militar – Custo: R$ 
73 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• estudos e projetos Peruíbe / Miracatu – BR –116 - Custo: R$ 1.075 mil. Estudos 
concluídos em 28/06/2002; 

• contenção e drenagem Guaraú / Peruíbe – Custo: R$ 346 mil. Obra concluída em 
15/07/2001; 

• serviços de conservação de rotina e especial na SP-55, dos 292 ao km 389, numa 
extensão de 136,84 – Custo: R$ 4.681 mil. Obras concluídas em 1997 a 2001; 

• melhoramentos e pavimentação da vicinal Armando Cunha, numa extensão de 5 km – 
Custo: R$ 852 mil. Obra concluída em 30/11/1998; 
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• construção de passarela na SP 55, km 344, acesso a Peruíbe – Custo: R$ 225 mil. 
Obra concluída em 16/10/1998; 

• melhoramento e restauração na SP 334/055 acesso a Peruíbe, numa extensão de 10 
km – Custo: R$ 462 mil. Obra concluída em 20/01/1998; 

• regularização para posterior recapeamento da SP 55 de Peruíbe à BR 116, numa 
extensão de 32 km – Custo: R$ 962 mil. Obra concluída em 18/12/1995. 


