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REGISTRO 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 
 

AGRICULTURA:  

Programa Melhor Caminho:  

• serãorecuperados 6 km de estrada rural RGT-150 no bairro Peropava (5ª fase) – 
Custo: R$ 495 mil.  

• serãorecuperados 6 km de estrada rural RGT-150 no bairro Peropava (6ª fase) – 
Custo: R$ 634 mil.  

 

CULTURA:  

Pólo do Projeto Guri: 1 (em andamento)  

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

• Polo Registro – Rua Pio XI, 150 - Centro - em andamento 5 cursos (canto coral, 
madeiras, metais, percussão/bateria e violão), para 161 crianças e adolescentes. Estão 
sendo gastos R$ 518 mil de Mar/2003 a Jul/2011 para pagamento de despesas de 
manutenção do Polo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Polo iniciou as 
atividades em 24/03/2003.  

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:  

UNESP:  

Obra em execução:  

• readequação e complementação do prédio lateral no Campus Experimental – Custo: 
R$ 246 mil. A obra está com 11,16% executados e tem término previsto em 
17/02/2012.  

 

DESEVOLVIMENTO SOCIAL:  
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Distribuição de Leite:  

• distribuídos 257.190 litros de leite, no período de Jan/2011 A Jun/2011 - Custo: R$ 
345 mil, beneficiando 2.816 famílias carentes, no último mês do período.  

• celebrados 16 convênios com a Prefeitura para atendimento a 430 crianças e 
adolescentes, 120 idosos, 1.310 famílias e 220 pessoas de outros segmento da 
população – R$ 359 mil.  

• Programa Renda Cidadã - estão sendo atendidos 287 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 268 mil, já repassados R$ 245 mil de Jan a Nov.  

• Projeto Ação Jovem - estão sendo atendidos 259 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
239 mil, já repassados R$ 218 mil de Jan a Nov.  

 

Repasses concluídos: R$ 130 mil  

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

• APAE – repasse de R$ 80 mil, repassados em Nov/2010, para aquisição de 
equipamentos.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 106 mil  

Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 106 mil  

• EE Prof. Antonio Fernandes – Custo: R$ 13 mil. Obra concluída em 30/06/2011.  

• EE/Cel. Dr. Fabio Barreto – Custo: R$ 79 mil. Obra concluída em 24/08/2011.  

• EE Profa. Massako Osawa Hirabayashi – Custo: R$ 14 mil. Obra concluída em 
24/08/2011.  

 

Reforma de escola contratada, aguardando OIS: 1 – R$ 1.961 mil 

• EE/Cel. Dr. Fabio Barreto – Custo: R$ 1.961 mil.  
 

Repasses para APAE:  
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• De Mar a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 251 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 95 alunos.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar a Jun/2011 foram gastos R$ 158 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 8 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 13.620 alunos em 2011 - 
Custos: R$ 185 mil.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

• Em 18/05/1999 foi implantado o Banco do Povo Paulista, na Rua São Francisco 
Xavier nº 165 - Custo R$ 360 mil, para atender o crédito produtivo popular. Vigência: 
09/11/2014.  

 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE:  

Obras em andamento:  

• cobertura de quadra de esportes no Bairro Arapongal – Custo: R$ 150 mil, já 
repassados R$ 25 mil em Jul/2008. A obra está com 66% executados e tem término 
previsto em 19/06/2012. Aguardando documentação técnica para formalizar o 1º 
termo de aditamento.  

• construção de quadra de esportes coberta no jardim Xangrilá custo: R$ 104 mil, já 
repassados R$ 25 mil em Mai/2008. A obra está com 66% executados e tem término 
previsto em 18/06/2012. Aguardando documentação técnica para formalizar o 1º 
termo de aditamento.  

 

HABITAÇÃO:  
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CDHU: 286 unidades habitacionais em execução / 1 conjunto – Custo: R$ 23.561 mil  

• Conjunto Habitacional Registro D2 – 286 unidades, beneficiando 1.430 pessoas, 
sendo construídas pelo Programa Parceria com Municípios – Custo: R$ 23.561 mil. A 
obra está com 68,86% executados e tem término previsto em 06/12/2011.  

 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES:  

DAESP:  

Obra execução:  

• implantação de infra-estrutura necessária à operação do aeroporto: desmatamento, 
terraplanagem, pavimentação, revestimento vegetal, drenagem, cerca, unidade 
residência e de serviços, sinalização, turn-around, pista de rolamento e acesso aos 
hangares – Custo: R$ 4.415 mil. A obra está com 22,62% executados e tem término 
previsto em 07/02/2012.  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênio SEP: R$ 1.335 mil  

• infraestrutura urbana na Rua Teiti Koki Trecho entre as Ruas Honduras e a Anna 
Pinto Banks, Vila Flórida no município – Custo: R$ 60 mil, repassados em Jan/2011. 
Obra com 15% executados. 1918/2010  

• construção de ciclovia no Bairro Vila Romão/Agrochá – Custo: R$ 350 mil, já 
repassados R$ 215 mil em Jun/2010. Obra com 89,67% executados. 830/2010  

• 871,90 m² de pavimentação, 5.722,30 m² de recapeamento, guias, sarjetas, drenagem e 
sinalização em vias urbanas do Bairro Serrote – Custo: R$ 200 mil, repassados em 
Jun/2010. Obra com 97,55% executados. 831/2010  

• reforma do Centro Cultural Municipal – Custo: R$ 125 mil, repassados em Jan/2010. 
Obra com 80% executados. 1755/2009  

• construção da biblioteca municipal – Custo: R$ 300 mil, já repassados R$ 180 mil em 
Jan/2010. Obra com 38% executados. 1702/2009  

• construção de creche no Bairro Arapongal – Custo: R$ 300 mil, já repassados R$ 150 
mil em Jan/2010. Obra com 90% executados e tem término previsto em 30/11/2011. 
1909/2009  
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SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS:  

FEHIDRO : (Total: R$ 1.337 mil)  

• contrato com a Associação dos Mineradores de Areia do Vale, para sistema de 
informações gerais da Bacia do Ribeira e Litoral Sul, incluindo cadastro de usuários e 
ampliação do atendimento – Custo: R$ 295 mil. Término previsto para 29/07/2012.  

• contrato com o IDESC, para articulação institucional para gerenciamento de recursos 
hídricos do comitê da bacia hidrográfica – Custo: R$ 48 mil. Término previsto para 
04/05/2012.  

• contrato com a Associação dos Mineradores de Areia do Vale, para sistema de 
informações e relatório da situação 2006 da Bacia do Ribeira de Iguape e Litoral Sul 
– Custo: R$ 65 mil. Término previsto para 15/05/2012.  

• contrato com o IDESC, para plano diretor de educação ambiental do comitê da bacia 
hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul – Custo: R$ 78 mil. Término previsto 
para 17/04/2012.  

• contrato com a Associação dos Mineradores de Areia do Vale, para levantamento e 
monitoramento de áreas de risco na UGRHI-11 e apoio a defesa civil – Custo: R$ 204 
mil. Término previsto para 07/03/2012.  

• contrato com a Prefeitura, para plano diretor de drenagem do centro da cidade de 
Registro e dos bairros Vila Nova Registro e Vila Flor – Custo: R$ 119 mil. Término 
previsto para 23/05/2012.  

• contrato com o Instituto Socioambiental (ISA), para articulação e mobilização social 
para a conservação e recuperação das matas ciliares do Vale do Ribeira – Custo: R$ 
215 mil. Término previsto para 03/05/2012.  

• contrato com a UNESP, para curso de introdução a sistemas de informação 
geográfica – Custo: R$ 43 mil. Concluída em 06/10/2011.  

• contrato com a Associação dos Mineradores de Areia do Vale, para elaboração de 
sistema de informações e relatório de situação dos recursos hídricos da BH/RN – 
Custo: R$ 270 mil. Concluída em 02/05/2011.  

 

SABESP: R$ 3.238 mil  

Obras concluídas: R$ 374 mil  

• perfuração de poço tubular profundo P8 no Bairro Barnabé (Juquitiba) e P2 no 
Bairro Serrote (Registro) – Custo: R$ 89 mil. Obra concluída em 16/01/2011.  
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• execução de 2.423 m de redes coletoras e 77 ligações prediais de esgotos nos Bairros 
San Conrado, Jd. Leblon e Caiçara II – Custo: R$ 285 mil. Obra concluída em 
28/07/2011.  

 

Obras em execução: R$ 2.864 mil  

• execução de rede de distribuição, ligações de água, rede coletora, ligações de esgoto e 
remanejamento de redes para atender o Programa de Crescimento Vegetativo – 
Custo: R$ 620 mil. A obra está com 99% executados e tem término previsto em 
21/12/2011, abrange também o município de Sete Barras.  

• 3.680,00 metros lineares para execução de rede de distribuição, ligações prediais de 
água, rede coletora, ligações prediais de esgotos e remanejamento de redes para 
atender o Programa de Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 468 mil. A obra está com 
88,7% executados e tem término previsto em 30/11/2011, abrange também o município 
de Sete Barras.  

• reforço de rede de distribuição de água na Av. Ceci de Melo Almada no município – 
Custo: R$ 148 mil. A obra está com 80% executados e tem término previsto em 
30/11/2011.  

• obras de complementação do SES do Jardim Caiçara II e Jardim São Mateus no 
Município de Registro – Custo: R$ 1.383 mil. A obra está com 18% executados e tem 
término previsto em 10/05/2012.  

• obras para o remanejamento de linha de recalque de esgotos (final) - ETE Vila Nova – 
Custo: R$ 245 mil. A obra está com 68% executados e tem término previsto em 
30/11/2011.  

 

Obra em licitação:  

• remanejamento de ligações prediais de água nos municípios de Registro, Juquitiba, 
São Lourenço da Serra e Sete Barras – Custo Previsto: R$ 248 mil.  

• rede de distribuição, rede coletora, ligações de água e esgoto e remanejamentos para 
atender o Programa Crescimento Vegetativo nos municípios de Registro e Sete Barras 
– Custo Previsto: R$ 1.040 mil.  

 

Obras programadas:  
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• complementação do Sistema de Esgotos Sanitários, compreendendo: 2.125 m de redes 
coletoras de esgotos e 43 ligações de esgotos nos Bairros San Conrado, Leblon e 
Caiçara II – Custo Previsto: R$ 900 mil.  

• 3.347 m de redes coletoras de esgotos, 120 ligações de esgotos, estação elevatória de 
esgotos e 300 m de linha de recalque no Caiçara II, Hatori e São Mateus – Custo 
Previsto: R$ 550 mil.  

• construção de estação elevatória de esgotos no Jardim Planalto – Custo Previsto: R$ 
150 mil.  

• construção de estação elevatória de esgotos na Vila Nova Ribeiro – Custo Previsto: 
R$ 90 mil.  

 

 

 

• 795 m de redes coletoras de esgotos, 57 ligações, estação elevatória de esgotos e 440 
m de linha de recalque no Bairro Alay Correa – Custo Previsto: R$ 700 mil.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2011-2014) – custeio (Total: R$ 860 mil):  

• APAE – R$ 20 mil, repassados em Ago/2011 

• Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e a Infância (APAMIR) – R$ 
840 mil, repassados de Fev a Ago/2011, para o Programa Pró-Santas Casas.  

 

Repasses em andamento para entidades hospitalares – custeio:  

• Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e a Infância (APAMIR) – R$ 
10.488 mil, já repassados R$ 9.439 mil de Jan a Nov/2011.  

 

Programa Dose Certa:  

• Em 2011 estão sendo repassados para o município R$ 173 mil em medicamentos.  
 

Programa de Saúde da Família (custeio):  
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• Prefeitura - R$ 489 mil, repassados de Jun/2010 a Nov/2011.  
 

Repasses programados para Prefeitura / entidades hospitalares – obras e equipamentos:  

• Prefeitura – R$ 175 mil, para aquisição de equipamentos de informática e 
hospitalares.  

• Prefeitura – R$ 276 mil, para obras nas unidades de Saúde Municipais.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 5 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 229 mil.  
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 1.993.728 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 
2.634 mil, beneficiando 2.816 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 6 km de estrada rural Ribeirão Branco (4ª fase) – Custo: R$ 312 mil. 
Obra concluída em 24/01/2008.  

 

CATI - Programa Microbacias:  

• adequação de 5,1 km de estradas rurais - Microbacia Ribeirão de Registro – Custo: 
R$ 264 mil. Obra concluída em 12/10/2007.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 36 convênios com a Prefeitura para atendimento a 1.656 crianças e 
adolescentes, 443 idosos e 2.610 famílias – R$ 1.007 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 210 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 151 mil; 
210 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 151 mil; 210 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
151 mil e 231 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 183 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 100 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 72 mil; 140 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 100 mil; e 140 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 
100 mil e 200 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 150 mil.  

 

Repasses concluídos: R$ 225 mil  

• Casa da Criança Futuro Feliz (CRIFF) - repasse de R$ 55 mil pagos em Mar/2009, 
para aquisição de equipamentos.  
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• Creche e Pré-Escola Sahei Ussuki - repasse de R$ 30 mil pagos em Fev/2009, para 
aquisição de equipamentos.  

• Apoio ao Menor Esperança - repasse de R$ 20 mil pagos em Nov/2008, para 
aquisição de equipamentos.  

• Prefeitura - repasse de R$ 120 mil pagos em Mar/2007 para construção de um Centro 
Comunitário na Rua Francisca M. Lourenço (concluída em 29/06/2007).  

 

DEFESA CIVIL:  

• recuperação da estrada RGT-265 no Bairro Bulha – Custo: R$ 253 mil. Obra 
concluída em 28/05/2010.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

CEETPS:  

 

• celebrado convênio entre o CEETPS e a Prefeitura, para a implantação da ETEC. 
Caberá ao município a reforma e adequação do prédio da KKKK e ao Estado a 
aquisição de equipamentos e mobiliários – Custo: R$ 810 mil. A unidade iniciou as 
aulas em Fevereiro de 2009, provisoriamente, no prédio da EE Fábio Barreto. 
Atualmente, ocupa o prédio da KKK e funciona com classes descentralizadas da ETEC 
de Iguape. A Prefeitura está iniciando as obras de reforma. Oferece os cursos de 
Ensino Médio (80 vagas no período da manhã) e Técnico em Administração (40 vagas 
no período da tarde e 40 vagas no período noturno).  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênio SEP: R$ 4.982 mil  

• 2.115 m² de pavimentação asfáltica e infraestrutura da Rua das Rosas e da Rua Nelson 
Brihi Badur – Custo: R$ 100 mil, repassados em Out/2009. Obra concluída em 
21/01/2010.  

• 24.613 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas extrusadas no sistema viário de 
acesso ao Distrito Industrial – Custo: R$ 1.100 mil, repassados em Jun/2008 e 
Out/2009. Obra concluída em 19/10/2009.  
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• 27.655 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e obras complementares nas ruas 
do Jardim Caiçara II e Bairro Nosso Teto – Custo: R$ 1.000 mil, repassados em 
Jun/2008 e Set/2009. Obra concluída em 15/08/2009.  

• 24.660,32 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas nos Bairros Vila São 
Francisco e Vila Nova Registro – Custo: R$ 500 mil, repassados em Jun/2008 e 
Ago/2009. Obra concluída em 17/07/2009.  

• infraestrutura urbana na Avenida Governador Franco Montoro, trecho compreendido 
entre a Avenida 01 (Jardim Paulistano) e Rua Piracicaba (Jardim São Paulo) – Custo: 
R$ 450 mil, repassados em Jan/2008 e Abr/2009. Obra concluída em 05/05/2009.  

• 17.344,38 m² de recapeamento asfáltico e 421,45 m² de pavimentação asfáltica nos 
Bairros em diversas ruas do município – Custo: R$ 500 mil, repassados em Jun/2008 e 
Abr/2009. Obra concluída em 01/05/2009.  

• 6.533,66 m² de pavimentação no Jardim Ipanema – Custo: R$ 222 mil, repassados em 
Dez/2007 e Mar/2009. Obra concluída em 08/03/2009.  

• 4.394 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas extrusadas e 6 bocas de lobo em 
vias do Bairro Serrote – Custo: R$ 200 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída 
em 06/01/2009.  

• 3.735 m² de pavimentação, guias, sarjetas, recapeamento, drenagem e canalização nas 
Ruas Hernest Hemingway, Ari Barroso e Noel Rosa – Custo: R$ 150 mil, repassados 
em Jul/2008. Obra concluída em 10/12/2008.  

• 5.094,00 m² de pavimentação do acesso ao Aeroporto Regional (Trecho 1) – Custo: R$ 
150 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 08/09/2008.  

• reforma e adequação da praça Makatsugawa – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Mai/2008. Obra concluída em 08/09/2008.  

• 4.320 m² de pavimentação asfáltica e 4.320 m² de terraplenagem na Rua Adriano 
Franco de Oliveira da Vila Registro – Custo: R$ 150 mil, repassados em Mai/2008. 
Obra concluída em 07/09/2008.  

• 4.637 m² de pavimentação asfáltica, sarjetas de concreto, reforço de base com brita 
graduada simples, retirada e transporte de lajota sextavada em vias do Centro da 
cidade – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jan/2008. Obra concluída em 06/09/2008.  

• construção de obelisco em comemoração aos 100 anos da imigração Japonesa – 
Custo: R$ 110 mil, repassados em Mai/2008. Obra concluída em 07/07/2008.  

• 1.701 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas extrusadas em vias públicas do 
município – Custo: R$ 50 mil, repassados em Dez/2006. Obra concluída em 
15/07/2007.  
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EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 6.914 mil  

Escola nova construída: 1 (840 novas vagas) – R$ 628 mil  

• EMEF Prefeito José Mendes – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 628 mil. Obra 
concluída em 03/09/2009.  

 

Ampliações de escolas concluídas: 2 (1.050 novas vagas) – R$ 2.283 mil  

• EE Koki Kitajima – 7 salas (735 novas vagas) – Custo: R$ 1.365 mil. Obra concluída 
em 22/06/2009.  

• EE Profª Massako Osawa Hirabayashi – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 918 
mil. Obra concluída em 15/04/2010.  

 

Reformas de escolas concluídas: 40 – R$ 2.560 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 5 – R$ 1.443 mil  

• EE Hiroshi Sakano – Custo: R$ 357 mil. Obra concluída em 14/12/2009.  

• EE Jose Pacheco Lomba – Custo: R$ 301 mil. Obra concluída em 24/11/2009.  

• EE Profº Pascoal Grecco – Custo: R$ 310 mil. Obra concluída em 30/09/2009.  

• EE Profº Joaquim Goulart – Custo: R$ 194 mil. Obra concluída em 16/10/2008.  

• EE Prof. Antonio Fernandes – Custo: R$ 281 mil. Obra concluída em 03/11/2009.  
 

Transporte escolar:  

• Foi entregue em 19/12/2009 um micro-ônibus para 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$ 864 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 380 alunos.  
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Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 1.198 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 10 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 7.101 alunos em 2007, 7.407 
alunos em 2008, 14.884 alunos em 2009 e 14.376 alunos em 2010 - Custos: R$ 641 
mil.  

 

ENSINO SUPERIOR:  

UNESP:  

Obras concluídas:  

 

 

• reforma do abrigo das máquinas e readequação do prédio central na unidade 
experimental – Custo: R$ 334 mil. Obra concluída em 21/04/2010.  

• readequação das instalações elétricas na unidade experimental – Custo: R$ 312 mil. 
Obra concluída em 27/02/2009.  

• reforma, adequação e construção de guarita e departamentos resíduos na unidade 
diferenciada – Custo: R$ 248 mil. Obra concluída em 15/03/2008.  

 

GESTÃO PÚBLICA:  

• Em 29/03/2006 foi inaugurada e implantada 1 Unidade Móvel do POUPATEMPO, 
para propiciar à população urbana e rural do município e municípios circunvizinhos o 
acesso aos serviços públicos no padrão POUPATEMPO – Custo: R$ 13.055 mil em 60 
parcelas mensais. A administração é terceirizada, cabendo ao POUPATEMPO e 
PRODESP traçar diretrizes e o monitoramento da qualidade dos serviços. A vigência 
do contrato é de 11/01/2006 a 11/01/2011. São oferecidos pelo Posto os seguintes 
serviços: SERT (Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social), IIRGD 
(Emissão de Carteira de Identidade, Atestado de Antecedentes e Declaração de 
Extravio de RG), E-POUPATEMPO (Acesso aos serviços públicos, via internet 
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gratuito), BANCO NOSSA CAIXA (Recolhimento de taxas) e Atividades sócio-
educativas e culturais. As Unidades estão inoperantes desde de Jan/2011 devido ao 
término do contrato. O Edital para a contratação de serviços de gestão, abrangendo a 
execução integrada dos serviços de implantação, operação, manutenção e 
fornecimento de Unidades Móveis do Poupatempo publicado em Ago/2011. Em 
09/09/2011 foi publicada a prorrogação da Sessão Pública sem nova data definida.  

HABITAÇÃO:  

CDHU: 8 unidades habitacionais concluídas pelo sistema de carta de crédito – R$ 230 mil  

CDHU: 49 unidades habitacionais concluídas / 3 conjuntos – R$ 347 mil  

• Conjunto Habitacional Registro - Caprichando a Morada 2008, com 22 unidades, 
beneficiando 110 pessoas, comercializadas pela caixa econômica federal no Programa 
de Parcerias com Associações e Cooperativas - Custo: R$ 176 mil. Unidades 
comercializadas em 30/12/2008.  

• Conjunto Habitacional Registro - Caprichando a Morada 2009, com 12 unidades, 
beneficiando 60 pessoas, comercializadas pela caixa econômica federal no Programa 
de Parcerias com Associações e Cooperativas - Custo: R$ 96 mil. Unidades 
comercializadas em 30/12/2009.  

• Conjunto Habitacional Registro - Caprichando a Morada 2010, com 15 unidades, 
beneficiando 75 pessoas, comercializadas pela caixa econômica federal no Programa 
de Parcerias com Associações e Cooperativas - Custo: R$ 75 mil. Unidades 
comercializadas em 31/12/2010.  

 

Programa Melhorias Habitacionais e Urbanas:  

• reforma dos Centros Comunitários nos conjuntos habitacionais Registro B e C – 
Custo: R$ 116 mil, repassados de Abr/2009 a Mai/2010. Obra concluída em 
21/08/2009.  

 

JUSTIÇA:  

Fundação Casa:  

• convênio com a Associação Renascer para atendimento a 65 adolescentes em regime 
de liberdade assistida – Custo: R$ 501 mil, repassados de Nov/2006 a Dez/2009.  
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MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO : (Total: R$ 856 mil)  

• contrato com a Fundação de Estudos e Pesquisas Aquática, para atualização do plano 
de bacia 2004/2007 da BH Ribeira do Iguape e Litoral Sul – Custo: R$ 124 mil. Obra 
concluída em 14/10/2009.  

• contrato com a Fundação de Estudos e Pesquisas Aquática, para sistema de 
informações da Bacia do Ribeira de Iguape e Litoral Sul – Custo: R$ 84 mil. Sistema 
concluído em 12/06/2009.  

• contrato com a Fundação de Estudos e Pesquisas Aquática, para relatório de situação 
dos recursos hídricos da Bacia do Ribeira de Iguape e Litoral Sul – Custo: R$ 94 mil. 
Relatório concluído em 12/06/2009.  

• contrato com a Fundação de Apoio a Pesquisa Agrícola, para gestão integrada dos 
recursos hídricos e monitoramento agroambiental do Vale do Ribeira – Custo: R$ 152 
mil. Concluído em 22/08/2007.  

• contrato com a Fundação de Apoio a Pesquisa Agrícola, para hidrometeorologia e 
monitoramento hidrometeorologico da BH/RB – Custo: R$ 250 mil. Concluído em 
19/05/2008.  

• contrato com a Fundação SOS Mata Atlântica, para Observando o Ribeira - Fase II 
Especial – Custo: R$ 99 mil. Concluído em 11/06/2007.  

• contrato com a Prefeitura, para plano diretor de drenagem dos bairros Jardim 
Paulistano e Arapongal – Custo: R$ 53 mil. Concluído em 25/11/2009.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

DAEE:  

• canalização do Córrego Vila José Alay Corrêa (Fase II) – Custo: R$ 500 mil, 
repassados em Dez/2008. Obra concluída em 31/12/2008.  

 

SABESP: R$ 3.471 mil  

Obras concluídas: R$ 3.471 mil  

• 3.610 metros lineares de rede de distribuição, ligações de água, rede coletora, 
ligações de esgoto e remanejamento de redes para atender o Programa de 
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Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 566 mil. Obra concluída em 29/12/2010, abrange 
também o município de Sete Barras.  

• complementação de rede coletora de esgotos da servidão da Rua Joaquim Magno dos 
Santos – Custo: R$ 144 mil. Obra concluída em 03/11/2010.  

• prolongamento para expansão de rede de distribuição e ligações prediais de água na 
Vila Ouro – Custo: R$ 28 mil. Obra concluída em 19/09/2010.  

• execução de adutora de água tratada e booster para interligação do Bairro 
Carapiranga a Sede do município – Custo: R$ 25 mil. Obra concluída em 31/01/2010.  

• construção de base e fechamento de área do reservatório de água do Bairro 
Carapiranga/Agrochá – capacidade 50 m³ - Custo: R$ 33 mil. Obra concluída em 
30/07/2010, abrange também o município de Sete Barras.  

• execução de prolongamentos e remanejamentos de rede coletora e ligações prediais de 
esgotos – Custo: 307 mil. Obra concluída em 31/03/2010.  

• construção de estação elevatória de esgotos (Tipo A1) e 360 m de linha de recalque no 
Bairro Jardim Valeri – Custo: 139 mil. Obra concluída em 31/12/2009.  

• serviços de monitoramento de 45 estações elevatórias de esgotos - Custo: R$ 606 mil. 
Serviços concluídos em 31/07/2009.  

• adequação estrutural e adequação predial, incluindo reforma dos sanitários e salas de 
reunião e treinamento da Sede - Custo: R$ 141 mil. Obra concluída em 31/07/2009.  

• 5.000 m de rede de distribuição de água, 800 ligações de água, 2.760 m de rede 
coletora de esgotos e 700 ligações domiciliares de esgotos para atender o Programa 
de Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 619 mil. Obra concluída em 31/03/2009.  

• remanejamento de 100 m de rede de distribuição de água, 711,7 m de rede coletora de 
esgotos, 6 ligações domiciliares de água e 32 ligações domiciliares de esgotos – 
Custo: R$ 95 mil. Obra concluída em 30/11/2008, abrange também o município de 
Sete Barras.  

• construção de tanque de contenção e cobertura da área dos reservatórios de produtos 
químicos na estação de tratamento de água – Custo: R$ 28 mil. Obra concluída em 
31/10/2008.  

• implantação de estrutura pré-fabricada para implantação da área para execução de 
serviços de solda e caldeiraria - Custo: R$ 14 mil. Obra concluída em 13/09/2008.  

• 1.435 m de rede coletora, 112 ligações de esgotos, estação elevatória de esgotos e 253 
m de emissários no Jardim Ipanema – Custo: R$ 233 mil. Obra concluída em 
30/06/2008.  

• construção de plataforma de acesso para instalação de bombas submersíveis no Rio 
Ribeira de Iguape – Custo: R$ 106 mil. Obra concluída em 29/02/2008.  



17 

• construção de três estruturas de galpões pré- fabricados para sede e gerência – Custo: 
R$ 102 mil. Obra concluída em 31/12/2007.  

• ampliação e reforma do prédio da gerência, para melhorias na qualidade de 
atendimento – Custo: R$ 104 mil. Obra concluída em 30/05/2007.  

• acesso, drenagem, pavimentação e estacionamento da Oficina de Manutenção 
Eletromecânica – Custo: R$ 181 mil. Obra concluída em 31/05/2007.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007-2010) – custeio (Total: R$ 31.974 
mil):  

• APAE – R$ 60 mil.  

• Consaúde – R$ 45 mil.  

• Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e a Infância (APAMIR) – R$ 
31.869 mil (sendo R$ 4.760 mil para o Programa Pró-Santas Casas).  

 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – obras e 
equipamentos (Total: R$ 3.580 mil):  

Prefeitura – R$ 750 mil, sendo:  

R$ 50 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de equipamentos hospitalares para 
UPA.  

R$ 250 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de equipamentos.  

R$ 200 mil, repassados em Jun/2010 para construção da Unidade Básica de Saúde Votupoca 
- Caiacanga.  

R$ 250 mil, repassados em Jun/2008, para reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde 
IV.  

Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e a Infância (APAMIR) – R$ 2.830 
mil, sendo:  

R$ 200 mil, repassados em Jun/2007 para reforma da Unidade de Retaguarda e aquisição de 
equipamentos (obra concluída e equipamentos adquiridos). 12  
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R$ 300 mil repassados em Jun/2008, para aquisição equipamentos e adequação área física 
(obra concluída e equipamentos já adquiridos).  

R$ 150 mil, repassados de Dez/2009 a Mai/2010 para aquisição de mobiliários e 
equipamentos para Terapia Semi Intensiva 

R$ 2.180 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de equipamentos para o Hospital São 
João.  

Entrega de veículo para transporte de pacientes: 1 

• Prefeitura – R$ 65 mil (entregue em 2007).  
 

Programa Dose Certa:  

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados R$ 1.200 mil para aquisição de 
medicamentos.  

 

Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 177 mil, foram repassados de 2007 a 2010 para custeio.  
 

Programa de Saúde da Família (custeio):  

• Prefeitura - R$ 1.107 mil, repassados de Mai/2006 a Mai/2008.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 23 viaturas: 8 para a Polícia Militar, 13 para a Polícia Civil e 2 
para a Polícia Técnica – Custo: R$ 968 mil.  

• construção de novas instalações para abrigar a E.P.C (Equipe de Perícia 
Criminalista) e E.P.M.L (Equipe de Perícia Médico Legal) – Custo: R$ 1.169 mil. 
Obra concluída em 14/03/2009.  

• reforma da rede elétrica da sede do 14º Batalhão da Policia Militar do Interior – 
Custo: R$ 518 mil. Obra concluída em 30/12/2009.  

Corpo de Bombeiros:  
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• Foi entregue 1 Caminhão Tipo Chassi (Auto Bomba), para o Corpo de Bombeiro – 
Custo: R$ 160 mil. Entregue em 13/11/2007.  

• Foram entregues 1 Unidade de Resgate (UR) e 1 viatura para transporte pessoal, para 
o Corpo de Bombeiro – Custo: R$ 118 mil.  

TRANSPORTES:  

DAESP:  

Obra concluída:  

• serviço de controle de qualidade do solo e águas subterrâneas e gerenciamento de 
áreas contaminadas – Custo: R$ 373 mil. Obra concluída em 11/12/2007.  
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 140.557.800,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 4.811.228 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R$ 4.006 mil, 
beneficiando 2.816 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 7 km da estrada municipal RGT-030 - Custo: R$ 89 mil. Obra concluída 
em 15/12/1998; 

• recuperados 10 km nos Bairros Raposa/Jurumirim/Lajado/Lagoa Nova/Quati - Custo: 
R$ 148 mil. Obra concluída em 02/07/2004; 

• recuperados 26 km da estrada municipal RGT-010/020/030/109 - Custo: R$ 415 mil. 
Obra concluída em 04/04/2005. 

 
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 20 metros 
lineares – Custo: R$ 128 mil: 

1. Sobre o Rio Carapiranga - Vila Romão - vão de 10 metros. Instalada em 04/08/2000; 

2. Estrada do Bairro Manga Larga, sobre o Rio Capinzal - vão de 10 metros. Instalada 
em 14/10/2005. 

 
Galpão de Agronegócios: 

• implantado 1 Galpão de Agronegócios na Rua Projetada, Lote 05-A – Distrito 
Industrial – Custo: R$ 269 mil. Instalado em 25/08/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 71 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
3.185 crianças e adolescentes, 722 idosos, 230 portadores de deficiências, 552 
famílias e 394 migrantes – R$ 2.869 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 
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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; 190 famílias em 2005 – R$ 136 mil e 210 famílias 
em 2006 – R$ 151 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. 

 
Repasse de recursos: 

• repassados R$ 80 mil em Abr/98, para construção de uma creche. Obra concluída em 
01/04/1999. 

 
APAE: 

• De 1995 a 2001 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 122 mil para 
atendimento a 434 portadores de deficiência. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos:  

• construção de 9 pontes nos bairros Guariruva, Peropava, Ribeirão Branco, Areado 
Grande II, Capinzal, Bamburral Baixo e Indaiatuba – Custo: R$ 240 mil – convênio 
065/630/97 em recursos do Estado. A obra foi realizada pela Prefeitura, com término 
em 18/11/1997; 

• recuperação de 25,75 km de estradas rurais nos Bairros Raposa, Jurumirim, Lajado, 
Lagoa Nova e Quati – Custo: R$ 25 mil – convênio 004/630/03 em recursos do Estado. 
A obra foi realizada pela Prefeitura, com término em 28/01/2004; 

• construção de cabeceira para ponte metálica no Bairro Capinzal – Custo: R$ 45 mil – 
convênio 030/630/03 em recursos do Estado. A obra foi realizada pela Prefeitura, com 
término em 06/05/2004; 

• recuperação e implantação de galeria de 250 metros lineares no Córrego Jardim 
Hatori – Custo: R$ 175 mil, sendo: R$ 145 mil em recursos do Ministério de 
Integração Nacional – convênio 061/630/03 e R$ 29 mil em recursos do Estado. A 
obra foi realizada pela Prefeitura, com término em 01/09/2004.  
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• 9.211 m² de pavimentação, guias e sarjetas e galeria de águas pluviais na Av. Profª 
Cecy Teixeira de Mello Almada – Custo: R$ 250 mil. A obra foi concluída em 
10/01/2000; 

• 14.430 m² de pavimentação e recapeamento asfáltico, guias e sarjetas e galerias de 
águas pluviais em vias do município – Custo: R$ 380 mil. A obra foi realizada pela 
Prefeitura a quem coube mais R$ 5 mil de contrapartida. Concluída em 16/11/2000; 

• 52.303,66 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e galeria de águas pluviais 
em vias urbanas do município – Custo: R$ 1.200 mil. A obra foi realizada pela 
Prefeitura a quem coube mais R$ 219 mil de contrapartida. Concluída em 12/07/2001; 

• 17.775,46 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas do 
município – Custo: R$ 400 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura a quem coube 
mais R$ 2 mil de contrapartida. Concluída em 24/09/2002; 

• 5.594 m² de pavimentação asfáltica e obras complementares na Rua Kinzo Tsunoda e 
Av. Dois – Jd. Mateus – Custo: R$ 148 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura a 
quem coube mais R$ 14 mil de contrapartida. Concluída em 10/11/2006. 

 
FUNDESVAR: 

• 37.816,51 m² de pavimentação, drenagem, urbanização e obra complementares Vias 
do CH. Eiji Matsumura, Jardins San Conrado, Caiçara II e Leb – Custo: R$ 722 mil. A 
obra foi realizada pela Prefeitura a quem coube mais R$ 123 mil de contrapartida e 
concluída em 25/04/2003; 

• construção de um Posto de Saúde e aquisição de 1 ambulância - Rua 8 com as Ruas 2 
e 3 – Custo: R$ 241 mil. Obra concluída em 24/04/2003; 

• 32.121,95 m² de recapeamento e pavimentação asfáltico, guias e sarjetas e galerias de 
águas pluviais em vias urbana do município – Custo: R$ 481 mil. A obra foi concluída 
em 20/05/2003; 

• construção de aeroporto regional - Projeto Regional (construção de pátio e táxi de 
aeronaves, reforço e recapeamento da pista de pouso e obras complementares). A obra 
iniciada em 11/04/2002 pela empresa Sousa Galasso Engenharia e Construções Ltda – 
Custo: R$ R$ 2.246 mil e em 22/01/2003 houve rescisão bilateral com 2,76% 
executados onde foram investidos R$ 61 mil. Foi contratada a empresa Conster 
Construções e Terraplenagem Ltda para término da obra e o contrato assinado em 
06/03/2003 – Custo: R$ 5.036 mil. As obras iniciadas em maio/2002 e está paralisada 
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com 74% executados. A pista está pronta, faltando apenas o Terminal de Passageiros. 
Aguarda emissão de posse do entorno do Aeroporto; 

• aquisição de equipamentos para manutenção e conservação de estradas vicinais para 
23 municípios do Vale do Ribeira – Custo: R$ 1.536 mil - repassado em 16/07/1998. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 11.664 mil 
 
Escolas Construídas: 7 (4.200 novas vagas) – Custo: R$ 3.841 mil 

• EMEF Profª Cecília Santana Marques Oliveira – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: 
R$ 276 mil. Obra concluída em 30/06/1999; 

• EE Profº Joaquim Goulart – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 350 mil. Obra 
concluída em 30/08/2004; 

• EMEF Profª Olga Clivatti Rodrigues – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 330 mil. 
Obra concluída em 31/03/2001; 

• EEPG(R) Bairro Bamburral de Baixo – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 305 
mil. Obra concluída em 30/09/1995; 

• EEPG Profª Aurora Coelho – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 808 mil. Obra 
concluída em 30/04/1998; 

• EEPG(A) Ver. Alay José Correa – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 921 mil. 
Obra concluída em 20/05/1998. 

• EEPG Jose Pacheco Lomba (UNIDADE I) – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 
849 mil. Obra concluída em 15/10/1998. 

 
Escolas ampliadas: 2 (840 novas vagas) – R$ 217 mil 

• EE Profª. Aurora Coelho – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 103 mil. Obra 
concluída em 25/09/2001; 

• EE José Pacheco Lomba – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 114 mil. Obra 
concluída em 13/05/2002. 

 
 
Reformas em Escolas: 112 - R$ 7.300 mil. 
 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 8 - Custo: R$ 306 mil. 
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• EE Jose Pacheco Lomba; 

• EE Dona Irene Machado de Lima; 

• EE Profº. Ruy Prado de Mendonça Filho; 

• EE Profª. Aurora Coelho; 

• EE Profª. Massako Osawa Hirabayashi; 

• EE Profº. Pascoal Grecco; 

• EE Ver. Alay Jose Correa; 

• EEPG Koki Kitajima. 
 
Repasses para APAE: 

• De 2002 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 737 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 462 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 1.463 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 13 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 

• Em 18/05/1999 foi implantado o Banco do Povo Paulista, na Rua São Francisco 
Xavier nº 165 - Custo R$ 360 mil, para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ENSINO SUPERIOR: 
 
UNESP: 

• Foi implantada no 2º semestre de 2003 a Unidade Diferenciada da UNESP, em 
convênio com a Prefeitura, a quem coube a cessão e reforma dos prédios e a UNESP a 
instalação do curso de Agronomia, com 40 vagas. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• repasse de R$ 1.874 mil para conclusão do Centro Esportivo na Rua São Paulo – Vila 
Fátima. Obra concluída em 27/09/1999. 
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GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua São 
Francisco Xavier, 165 - sala 2, Térreo - Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e 
o Estado instalou 6 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet 
para aprox. 3.000 pessoas/mês – Custo: R$ 20 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 1.156 unidades habitacionais / 3 conjuntos – Custo: R$ 19.017 mil 

• Conjunto Habitacional Registro B – 342 unidades, beneficiando 1.710 pessoas, 
construídas pelo sistema Empreitada Global, na Rua Paulo Banks Leite c/ Vivaldo 
Pereira – Custo: R$ 3.099 mil. A obra foi concluída e comercializadas em 03/09/1998; 

• Conjunto Habitacional Registro C – 500 unidades, beneficiando 2.500 pessoas, 
construídas pelo sistema Empreitada Global, na Rua Avaré – Custo: R$ 8.252 mil. A 
obra foi concluída e comercializadas em 04/09/1999;  

• Conjunto Habitacional Registro D1 – 314 unidades, beneficiando 1.570 pessoas, 
construídas pelo Pró-Lar Núcleo Habitacional por Empreitada, nos Fundos do CH. 
Registro B, Bairro Campo de Experiência – Custo: R$ 7.665 mil. A obra foi concluída 
e comercializadas em 23/11/2006.  

 
Fundo Estadual da Habitação: 

• repasse de recursos no valor de R$ 300 mil para obras de 11.604 m² de pavimentação 
asfáltica, guias, sarjetas e galerias no Bairro Arapongal. A obra foi concluída em 
28/11/2004; 

• repasse de recursos no valor de R$ 149 mil para obras de 4.508,84 m² de 
pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e drenagem no Bairro Vila Nova. A obra foi 
concluída em 23/03/2005; 

• repasse de recursos no valor de R$ 130 mil para obras de 4.188 m² de pavimentação 
asfáltica, guias, sarjetas e drenagem no Jardim Valeri. A obra foi concluída em 
14/01/2006. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
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• repasse de R$ 210 mil, recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 Pá Carregadeira e 1 retro-escavadeira. 

 
FEHIDRO : 

• regularização do Lixão I e Lixão II – Custo: R$ 53 mil. Obra iniciada em 24/02/2000 e 
concluída em 27/11/2000; 

• sistema para gerenciamento de cheias do Ribeira do Iguape (1a fase) – Custo: R$ 212 
mil. Obra concluída em 20/02/2006; 

• galeria de águas pluviais no Jd. São Conrado (Ruas Noel Rosa, Dalva de oliveira e 
Erico Veríssimo) – Custo: R$ 175 mil. Obra concluída em 04/08/2006; 

• canalização de águas pluviais na Vila São Francisco, Vila Nova, Jd. Xangrila, Jd. 
América (Rua Venezuela), Centro (Rua Sinfronio Costa) e na área Central, contratos 
nºs. 011/2001, 165/2002 e 498/2002 – Custo: R$ 595 mil. Obras concluídas em 2003 e 
2005. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 

• obra de canalização e galerias de águas pluviais na zona urbana – Custo: R$ 50 mil. 
Obra iniciada em 29/06/1998 e concluída em 15/03/1999. 

 
SRHSO: 

• reconstrução de 4 pontes de concreto armado sobre o Ribeirão B. Palmeiras, Rio 
Capinzal, Rio Bamburral e Rio Aerado Grande – Custo: R$ 181 mil. Obra iniciada em 
19/06/2000 e concluída em 16/09/2000. 

 
CPOS: 

• construção de ponte de concreto sobre o Rio Carapiranga – Custo: R$ 80 mil. Obra 
iniciada em 05/12/1996 e concluída em 17/07/1997. 

 
SABESP: 

• ampliação do SES: EEE - Vila São Francisco -Tipo A4, EEE - Vila Romão -Tipo A1, 
487 m de Coletor Tronco Córrego Carapiranga, 2.917 m de Coletor Tronco Córrego 
sem nome – Custo: R$ 1.317 mil. Obra concluída em 26/04/1998; 

• SES Arapongal - rede coletora, ligações prediais, estações elevatórias, linhas de 
recalque e ET e emissário final – Custo: R$ 2.221 mil. Obra concluída em 21/08/2005; 
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• SES Jd. Paulistano e Carapiranga – coletor tronco, EEE, ETE e emissário por 
gravidade – Custo: R$ 441 mil. Obra concluída em 01/06/2003; 

• 23.052 m de rede de distribuição, 1.665 ligação de água, 10.540 m Rede coletora e 
1.385 ligação de esgoto – Custo: R$ 2.115 mil. Obra concluída em 31/12/1997. 

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

• Prefeitura – R$ 12 mil em Out/1995 para aquisição de equipamentos para o Centro de 
Saúde I; 

• Prefeitura – R$ 30 mil em Nov/1996 para reforma - LUTZ; 

• Prefeitura – R$ 211 mil em Nov/1997 para reforma e ampliação do Pronto Socorro e 
Área de Hemoterapia; 

• Prefeitura – R$ 249 mil em Ago/1997 para construção de Unidade Básica de Saúde no 
Bairro Vila Nova; 

• Prefeitura – R$ 8 mil em Nov/1997 para aquisição de equipamentos de 
urgência/emergência e hemoterapia do Pronto Socorro (SAMU); 

• Prefeitura – R$ 6 mil em Mar/1997 para aquisição de equipamentos para o Centro de 
Saúde Vila Nova; 

• Prefeitura – R$ 15 mil em Jan/1998 para aquisição de 1 veículo para o Combate a 
Dengue; 

• Prefeitura – R$ 67 mil em Fev/1998 para aquisição de equipamentos para o Posto de 
Atendimento Comunitário de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 20 mil em Jul/1996 para aquisição de equipamentos para o Hospital 
São João; 

• APAMIR – R$ 113 mil em Abr/2003 para aquisição de equipamentos para o Hospital; 

• APAMIR – R$ 30 mil em Fev/2004 para reforma do telhado do Hospital; 

• APAMIR – R$ 240 mil em Jan/2006 para aquisição de equipamentos oftalmológicos; 

• APAMIR – R$ 488 mil em Set/2006,sendo R$ 300 mil para aquisição dos 
equipamentos e o restante para construção do prédio para a Unidade de Cirurgia 
Ambulatorial. 

 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares e equipamentos (1995-2006) - custeio: 
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• APAMIR – Associação Protetora e Assistência a Maternidade e Infância – R$ 7.212 
mil. 

• Prefeitura Municipal – R$ 606 mil 

• APAE – R$ 70 mil 
 
ProgramaSaúdedaFamília – PSF(custeio): 

• Prefeitura - R$ 3.449 mil, repassados de Jul/2000 a Abr/2006. 
 
Entrega de Ambulâncias: 7 

• APAMIR - Associação Protetora e Assistência a Maternidade e Infância – 1 (entregue 
em 2003) 

• Prefeitura – 6 (entregues em 1997, 2000, 2001, 2003 e 2 em 2006) 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 87 viaturas, sendo: 41 para a Polícia Militar, 45 para a Polícia Civil e 3 
para a Polícia Técnica – Custo: R$ 2.048 mil. 

• Entrega de 1 Base Comunitária – Custo: R$ 62 mil; 

• Entrega de 1 Unidade de Resgate em 15/12/2004 para o Corpo de Bombeiros do 
município – R$ 85 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DAESP: 

• serviço de topografia no aeroporto – Custo: R$ 50 mil – concluído em 06/04/2003; 

• obras de terraplenagem, pavimentação, drenagem das vias de acesso do pátio de 
estacionamento do aeroporto – Custo: R$ 265 mil. Obra concluída em 06/12/2005. 

 
DER: 

• pavimentação e obras complementares nas estradas RGT-265 e RGT-345, numa 
extensão de 4,5 km – Custo: R$ 800 mil. Obra concluída em 17/11/2006; 

• serviços de melhoramentos e recapeamento na SP-139 (Registro - Sete Barras), numa 
extensão de 18 km – Custo: R$ 1.740 mil. Obra concluída em 29/11/1998; 
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• serviços de melhoramentos e pavimentação dos acostamentos da SP-139, entre os Km 
0,5 e 3,5 (trecho urbano de Registro), numa extensão de 3 km – Custo: R$ 154 mil. 
Obra concluída em 02/02/2000. 

• 120,84 km de conservação de rotina especial. SP 222 km 57,80/101,24, SP 226 e SP 
139 – Custo: R$ 2.056 mil. Obra concluída em 20/09/2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


