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SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2007-2010 

 
R$ 7.933.600,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 258.306 litros de leite, no período Jan/2007 a Fev/2010 - Custo: R$ 324 
mil, beneficiando 666 famílias carentes, no último mês. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• sendo recuperados 8,3 km da estrada (2ª fase) - Custo: R$ 887 mil. 
 
Programa de Pontes Metálicas: 

• foram implantadas 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 18 metros 
lineares – Custo: R$ 115 mil: 

1. estrada Campo do Monteiro, no Bairro Campo Monteiro - vão de 12 metros. 
Instalada em 30/03/2007; 

2. estrada SBS-462, sobre Rio do Baú - vão de 6 metros. Instalada em 30/03/2007. 
 

• Programadas implantação de 3 pontes metálicas, em convênio com o município, a 
quem caberá a construção das cabeceiras. O Estado doará as superestruturas, num 
total de 18 metros lineares – Custo: R$ 115 mil: 

1. estrada SBS 349 – km 3,6 – córrego quilombo bairro quilombo - vão de 6 
metros; 

 
2. estrada SBS-449, sobre córrego do Paiol – bairro do Paiol Grande - vão de 6 

metros. 
 

3. estrada SBS-449, km 0,4 sobre córrego do Paiol – bairro do Paiol Grande - vão 
de 6 metros. 

 
CATI: 
 
Programa de Microbacias: 
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• recuperados 2,97 km de Ribeirão Serranos e Esgoto – Custo: R$ 243 mil, concluído 
em 13/11/2007. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

 
• Celebrados 2 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 35 

idosos e 235 pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 99 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu na região 50 bolsistas/mês em 2007 – R$ 36 mil; 50 
bolsistas/mês em 2008 – R$ 36 mil; 50 bolsistas/mês em 2009 – R$ 36 mil; e estão 
sendo atendidas 50 bolsistas/mês em 2010 – R$ 36 mil, repassados R$ 15 mil de Jan a 
Mai. 

• Programa Renda Cidadã – 108 famílias/mês em 2007 – R$ 77 mil; 108 famílias/mês 
em 2008 – R$ 77 mil; 108 famílias/mês em 2009 – R$ 77 mil; e estão sendo atendidas 
108 famílias/mês em 2010 – R$ 77 mil, repassados R$ 32 mil de Jan a Mai. 

 
Repasses de recursos – R$ 162 mil 

• R$ 25 mil, repassados de Dez/2006 a Mai2007 para custeio do CEPROCOM - Centro 
Promocional Comunitário. 

• R$ 25 mil, repassados em Dez/2007 para reforma da área física do CEPROCOM. 

• R$ 40 mil, sendo repassados para aquisição de material permanente do CEPROCOM. 

• R$ 72 mil, repassados em Set/2008 e Nov/2009, para aquisição de equipamentos de 
natureza permanente do Recanto São Benedito. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 

• construção de cabeceira de ponte sobre o Córrego do Monjolinho no Bairro Campo 
do Monteiro – Custo: R$ 38 mil. A obra foi realizada em parceira com a Prefeitura a 
quem coube mais R$ 9 mil e concluída em 28/03/2007. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
 
Convênio SEP (Repasse de verba) – R$ 437 mil: 

• aquisição de um caminhão Basculante – Custo: R$ 172 mil, pagos em Nov/2009. 
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• Execução de obras de infraestrutura urbana de recapeamento asfáltico em Concreto 
Betuminoso Usinado a Quente, com 3 cm de espessura, no bairro Nova Conquista – 
Custo: R$ 165 mil, pagos em Jul/2008, paralisada com 73,04%. 

• recapeamento asfáltico em CBUQ, com espessura de 3 cm, totalizando 6.065,12 m² e 
741,55 m² de sinalização horizontal com demarcação de pavimento com tinta a base 
de resina para rodovia com pouco tráfego – Custo: R$ 100 mil, pagos em Jun/2008, 
concluída em 22/10/2008. 

 
DADE (repasse de verba) – R$ 1.752 mil:  

• pavimentação da estrada Velha Campo Monteiro / estrada de acesso Bairro Sítio – 
Custo: R$ 363 mil, repassados de Ago a Dez/2004. A obra está com 95% executados e 
sendo realizada com recursos do Plano DADE/2003; 

• obras de conclusão do Centro de Artesanato do Bairro Quilombo – Custo: R$ 40 mil, 
repassados R$ 15 mil em Jul/2006 e R$ 25 mil em Mar/2007. A obra está com 50% 
executados e sendo realizada com recursos do Plano DADE/2003; 

• implantação de sinalização turística – Custo: R$ 76 mil, repassados R$ 3 mil em 
Jun/2006 e R$ 73 mil em Abr/2007. A obra com 10% executados e realizada com 
recursos do Plano DADE/2004; 

• construção do Pavilhão de Exposições de Produtos Artesanais e Feiras – Custo: R$ 
690 mil, já repassados R$ 48 mil em Jun/2006 e R$ 320 mil. A obra está com 10% 
executados e sendo realizada com recursos do Plano DADE/2004. 

• Conclusão do Centro de Lazer do Trabalhador – Custo: R$ 283 mil, já repassados em 
Jun e Ago/2008. A obra está Paralisada com 49,1% executados e sendo realizada com 
recursos do Plano DADE/2007. 

 

• Reurbanização de área urbana – central – Custo: R$ 300 mil, já repassados em Jun e 
Set/2008. A obra está Paralisada com 36,6% executados e sendo realizada com 
recursos do Plano DADE/2007. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 769 mil 
 
Construção de escola programada: 1 (840 novas vagas) – R$ 1.900 mil 
 

• Terreno centro Residencial Boa Esperança, custo: R$ 1.900 mil. 
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Reforma de escola concluída: 1 – R$ 769 mil 
 

• EE Drº Genésio Cândido Pereira, custo: R$ 769 mil, concluída em 04/12/2009. 
 
Transporte Escolar: 

 
• foram entregues 2 micro-ônibus, para transporte de estudantes, no valor de R$ 291 

mil. 
 
Programa Escola da Família: 

• Em 2007 e 2009 foram gastos R$ 115 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola: EE Drº Genésio Candido Pereira. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 1 unidade habitacional entregue pelo Sistema de Carta de Crédito - R$ 35 mil  
 
CDHU: 160 unidades habitacionais programadas / 1 conjunto – R$ 7.900 mil 
 

• Conjunto habitacional São Bento do Sapucaí III – 160 unidades, beneficiará 800 
pessoas, serão construídas pelo sistema de reassentamento habitacional – Custo: R$ 
7.900 mil. 

 
Programa de Melhoria Habitacional – R$ 271 mil: 
 

• Obras de infraestrutura, pavimentação asfáltica no C.H. São Bento do Sapucaí "B" – 
Custo: R$ 164 mil, pagos em Jul/2008 a Mai/2009 e concluída em 05/05/2010. 

 
• Obras de infraestrutura, pavimentação asfáltica no C.H. São Bento do Sapucaí "A" – 

Custo: R$ 107 mil, pagos em Nov/2008 a Fev/2010 e concluída em 19/05/2010. 
 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para elaboração de projeto de ecoturismo – Custo: R$ 83 
mil, com 25% executados; 
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• contrato com a Prefeitura, para curso de capacitação e treinamento em educação 
ambiental – Custo: R$ 57 mil; 

• contrato com a Prefeitura, para implantação, recuperação, elaboração de projeto 
técnico especifico para cada área selecionada – Custo: R$ 94 mil; 

• contrato com a Prefeitura, projeto executivo para a implantação de sistema de 
tratamento de esgoto domestico – Custo: R$ 41 mil; 

• contrato com a Prefeitura, projeto executivo para a implantação de sistema de 
tratamento de esgoto domestico - Custo R$ 37 mil.  

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
 
SABESP está executando: 

• obras no sistema de abastecimento de água, construção do booster 16 de Agosto, 
trechos de sucção e recalque – Custo: R$ 290 mil, com 71,18% executados. 

 
SABESP programou: 
 

• Implantação de SES, sendo: 7 EEEs, 28 km de LR, 10,79 km de RCE e 1 ETE lodo 
ativado – Custo: R$ 11.100 mil. 

 
• Implantação de Sistema de Abastecimento de água no Bairro Cantagalo – Custo: R$ 

450 mil. 
 
 
SAÚDE: 
 
 
De 2007 a 2009, foram gastos R$ 57 mil em medicamentos, dentro do Programa Dose Certa. 
 
Repasses concluídos para Prefeituras / entidades hospitalares (2007-2009) – custeio: 

• Santa Casa – R$ 212 mil, para custeio; 

• Santa Casa – R$ 103 mil, para custeio do projeto Pró Santas Casas. 
 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 7 mil, repassados de Jul/2006 a Abr/2007. 
 



 

6 

Repasses concluídos para Prefeituras / entidades hospitalares (2007-2008) – investimentos: 
 

• Prefeitura – R$ 50 mil, para Construção de uma Unidade Básica de Saúde, concluída 
em 30/06/2007. 

• Santa Casa – R$ 100 mil, pagos em jan/2008, para aquisição de equipamentos para 
Centro Cirúrgico. 

• Santa Casa – R$ 60 mil, pagos em Jun/2008, para aquisição de incubadora e berços 
aquecidos. 

• Prefeitura – R$ 34 mil, pagos em Nov/2007, para aquisição de 1 veículo tipo 
ambulância. 

 
Repasses programados para entidades hospitalares – custeio: 

• Santa Casa – R$ 15 mil. 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Foram entregues 2 viaturas, sendo: 1 para a Policia Militar e 1 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 77 mil. 

 

OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 18.900.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 1.330.938 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R$ 1.085 mil, 
beneficiando 666 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 6 km da estrada municipal SBS-460 (1ª fase) - Custo: R$ 91 mil. Obra 
concluída em 28/12/2001. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 

• em implantação 8 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 68 metros 
lineares – Custo: R$ 435 mil: 
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1. Bairro do Torto, sobre o Rio da Cachoeira - vão de 8 metros. Instalada em 
30/11/2002; 

2. Bairro do Torto (próximo a propriedade do Srº Joaquim Rodrigues) - vão de 6 
metros. Instalada em 30/11/2002; 

3. Bairro do Torto (próximo ao Bar do Ismael Vereador), sobre o Rio Torto - vão de 6 
metros. Instalada em 30/11/2002; 

4. estrada Benedito Gomes de Souza (km 3,58), sobre o Rio Paiol Grande - vão de 12 
metros. Instalada em 10/08/2002; 

5. estrada do Serrano (km 6), sobre o Rio Serrano - vão de 12 metros. Instalada em 
10/07/2002; 

6. Bairro do Baú do Centro, sobre Rio Baú - vão de 10 metros. Instalada em 
10/07/2002; 

7. Bairro do Baú do Centro (próximo ao Sítio do Contra), sobre Rio Baú - vão de 6 
metros. Instalada em 18/06/2002; 

8. Bairro do Baú do Centro (próximo antiga escola), sobre Rio Baú - vão de 8 metros. 
Instalada em 18/06/2002. 

 
 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 33 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 896 
crianças e adolescentes, 204 idosos e 243 famílias – R$ 554 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 50 bolsistas/mês em 2005 e 100 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 36 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 
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 – 30 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 52 mil; 30 
famílias/mês em 2004 – R$ 21 mil; 60 famílias em 2005 – R$ 43 mil e 108 famílias em 
2006 – R$ 77 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. 
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Repasses de recursos: 

• repasse de R$ 50 mil em Abr/2002 para construção da creche no Bairro Quilombo. A 
obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 6 mil e 
concluída em 27/12/2002; 

• repasse de R$ 50 mil em Jul/2005 para reforma e ampliação do Recanto São Benedito. 
Obra concluída em 31/12/2005. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: R$ 464 mil 

• recuperação de rodovia – Custo: R$ 135 mil. A obra foi realizada em parceira com a 
Prefeitura a quem coube a infraestrutura e concluída em 03/10/2000; 

• construção de uma ponte no Bairro Serrano – Custo: R$ 41 mil. A obra foi realizada 
em parceira com a Prefeitura a quem coube a infraestrutura e concluída em 
01/08/2001; 

• construção de uma ponte no Bairro Areias Paulista – Custo: R$ 87 mil. A obra foi 
realizada em parceira com a Prefeitura a quem coube a infraestrutura e concluída em 
17/09/2001; 

• construção de uma ponte sobre Rio Baú no Bairro Baú do Centro – Custo: R$ 119 mil. 
A obra foi realizada em parceira com a Prefeitura a quem coube a infraestrutura e 
concluída em 15/10/2001; 

• recuperação de residência de alvenaria no Bairro Quilombo e Jardim Santa Terezinha 
– Custo: R$ 80 mil. A obra foi realizada em parceira com a Prefeitura a quem coube a 
infra-estrutura e concluída em 10/01/2003. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
DADE (repasse de verba): R$ 2.533 mil 

• construção do Centro de Preparação e Iniciação de Esportes – Custo: R$ 295 mil, 
repassados em Set/2002, Out/2003 e Mar/2004. A obra foi realizada com recursos do 
Plano DADE/2002, concluída em 30/11/2004; 

• construção do Centro Cultural e Exposição – Custo: R$ 80 mil, repassados em 
Set/2002 e Jun/2003. A obra foi realizada com recursos do Plano DADE/2002, 
concluída em 02/09/2003; 
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• pavimentação do Loteamento Santa Terezinha – Custo: R$ 155 mil, repassados em 
Set/2002, Nov/2003 e Jan/2004. A obra foi realizada com recursos do Plano 
DADE/2002, concluída em 30/01/2004; 

• recapeamento da Avenida Conselheiro Rodrigues Alves e Rua Sargento José Lourenço 
– Custo: R$ 91 mil, repassados em Set/2002. A obra foi realizada com recursos do 
Plano DADE/2002, concluída em 02/07/2003; 

• aniversário da cidade – Custo: R$ 40 mil, repassados em Ago/2001. A obra foi 
realizada com recursos do Plano DADE/2001; 

• iluminação pública no Conjunto Habitacional Rancho Fundo e na Rua do Bairro Sítio 
– Custo: R$ 65 mil, repassados em Jan/2002. A obra foi realizada com recursos do 
Plano DADE/2001, concluída em 28/08/2002; 

• pavimentação da estrada de acesso a Pedra do Baú – Custo: R$ 294 mil, repassados 
em Out/2001 e Out/2002. A obra foi realizada com recursos do Plano DADE/2001, 
concluída em 31/12/2002; 

• pavimentação do sistema viário Serrano – Custo: R$ 135 mil, repassados em 
Nov/2001 e Mai/2002. A obra foi realizada com recursos do Plano DADE/2001, 
concluída em 27/05/2002; 

• portal e reurbanização da entrada da cidade – Custo: R$ 67 mil, repassados em 
Out/2000 e Mai/2002. A obra foi realizada com recursos do Plano DADE/2001, 
concluída em 27/07/2002; 

• recuperação de encostas – Custo: R$ 99 mil, repassados em Mai e Nov/2002. A obra 
foi realizada com recursos do Plano DADE/2000, concluída em 21/02/2004; 

• construção de muro de contenção com drenagem, pavimentação e paisagismo – Custo: 
R$ 75 mil, repassados em Fev/2000. A obra foi realizada com recursos do Plano 
DADE/1999, concluída em 16/09/2000; 

• construção de praça de esportes no Bairro Santa Terezinha – Custo: R$ 70 mil, 
repassados em Jan/2000 e Mai/2001. A obra foi realizada com recursos do Plano 
DADE/1999, concluída em 30/06/2001; 

• urbanização de praças – Custo: R$ 43 mil, repassados em Fev/2000. A obra foi 
realizada com recursos do Plano DADE/1999, concluída em 30/10/2000; 

• iluminação na estrada do Paiol Grande – Custo: R$ 60 mil, repassados em Fev/2000. 
A obra foi realizada com recursos do Plano DADE/1999, concluída em 30/10/2000; 

• pavimentação, guias, sarjetas e drenagem em diversas ruas – Custo: R$ 306 mil, 
repassados em Mar, Ago e Set/2000. A obra foi realizada com recursos do Plano 
DADE/1999, concluída em 01/12/2000; 
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• aniversário da cidade – Custo: R$ 70 mil, repassados em Ago/1998. A obra foi 
realizada com recursos do Plano DADE/1998; 

• pavimentação da estrada velha – Custo: R$ 112 mil, repassados em Set/1998 e 
Mar/1999. A obra foi realizada com recursos do Plano DADE/1998, concluída em 
03/07/1999; 

• pavimentação no Jardim Santa Terezinha – Custo: R$ 68 mil, repassados em Set/1998 
e Fev/1999. A obra foi realizada com recursos do Plano DADE/1998, concluída em 
03/03/1999; 

• festa da padroeira – Custo: R$ 10 mil, repassados em Set/1997. A obra foi realizada 
com recursos do Plano DADE/1997; 

• festa de aniversário da cidade – Custo: R$ 70 mil, repassados em Ago/1997. A obra foi 
realizada com recursos do Plano DADE/1997; 

• pavimentação com blockrets em diversas ruas – Custo: R$ 58 mil, repassados em 
Nov/1997. A obra foi realizada com recursos do Plano DADE/1997, concluída em 
30/06/1998; 

• carnaval – Custo: R$ 5 mil, repassados em Fev/1996. A obra foi realizada com 
recursos do Plano DADE/1996; 

• rodeio e festividade de final de ano – Custo: R$ 75 mil, repassados em Dez/1996. A 
obra foi realizada com recursos do Plano DADE/1996; 

• urbanização da praça matriz – Custo: R$ 180 mil, repassados em Ago e Set/1996 e 
Abr e Ago/1997. A obra foi realizada com recursos do Plano DADE/1996, concluída 
em 25/01/1997; 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Ampliação de escola: 2 (840 novas vagas) - R$ 254 mil 

• 2 na EE Drº Genésio Candido Pereira – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 254 
mil. Obras concluídas em 30/08/1998 e 20/06/2002. 

 
Reformas em Escolas: 17 - R$ 166 mil. 
 
Cobertura de quadra de esporte em escola: 1 

• EE Drº Genésio Candido Pereira – Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 19/02/2001. 
 
Programa Escola da Família: 
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• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE Drº Genésio Candido Pereira. 

 
Entrega de veículos: 

• Foram entregues 4 veículos para transporte escolar – Custo R$ 253 mil. 
 
 
GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro na Rua XV de Novembro, 55. 
A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 6 microcomputadores – 
Custo: R$ 18 mil, proporcionando acesso gratuito à Internet. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 92 unidades habitacionais concluídos / 2 conjuntos – Custo: R$ 741 mil 

• Conjunto Habitacional São Bento do Sapucaí A – 42 unidades, beneficiando 210 
pessoas, na Rua Quatro, nº 61 construídas pelo Sistema Empreitada Global, em 
parceria com a Prefeitura - Custo: R$ 235 mil. Unidades comercializadas em 
31/08/1995; 

• Conjunto Habitacional São Bento do Sapucaí B – 50 unidades, beneficiando 250 
pessoas, na Avenida Sebastião Ferreira dos Santos, s/nº construídas pelo Programa 
Pró-Lar Autoconstrução - Custo: R$ 506 mil.  Unidades comercializadas em 
16/08/2005. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 90 mil em Nov/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 retroescavadeira. 

 
FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para aquisição de caminhão caçamba coletora, 
compactadora de lixo e 135 conteiners - Custo R$ 87 mil. Entregue em 28/09/2001; 

• contrato com a Prefeitura, para aquisição de caminhão compactador de lixo para 
coleta seletiva - Custo R$ 50 mil. Entregue em 28/10/2004; 
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• contrato com a SABESP, para implantação da estação de tratamento de esgotos 
quilombo - Custo R$ 200 mil. Obra concluída em 07/11/2006. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• execução de 699,72 m de prolongamento de rede coletora de esgotos no Bairro 
Quilombo – Custo: R$ 92 mil. Obra concluída em 01/12/2006; 

• implantação da Estação de Tratamento de Esgotos Quilombo – Custo: R$ 861 mil. 
Obra concluída em 12/09/2006; 

• contratação de serviços para execução de estação elevatória de esgoto na Estrada do 
Serrano – Custo: R$ 27 mil. Obra concluída em 01/07/2005; 

• melhoria e adequação do booster Pinheiros  – Custo: R$ 15 mil. Obra concluída em 
20/11/2004; 

• construção de estação elevatória de esgotos  no Bairro Campo do Monteiro – Custo: 
R$ 10 mil. Obra concluída em 18/07/2004; 

• execução de assentamento de rede de distribuição de água no Bairro dos Pinheiros – 
Custo: R$ 1 mil. Obra concluída em 19/06/2004; 

• adequação da estação elevatória de água tratada – Custo: R$ 8 mil. Obra concluída 
em 26/12/2003; 

• execução de 1.360 m de remanejamento de rede de distribuição de água – Custo: R$ 
22 mil. Obra concluída em 12/07/2002; 

• execução de 823,60 m de remanejamento de rede coletora de esgoto – Custo: R$ 83 
mil. Obra concluída em 01/06/2002; 

• melhoria e ampliação das áreas operacionais da estação de tratamento de água 
Central – Custo: R$ 23 mil. Obra concluída em 09/01/2002; 

• execução de 535,60 m de prolongamento de rede coletora de esgoto – Custo: R$ 22 
mil. Obra concluída em 10/07/2001; 

• execução de 280 m de prolongamento de rede de distribuição de água – Custo: R$ 8 
mil. Obra concluída em 01/03/2001; 

• execução de 196,70 m de remanejamento de rede coletora de esgoto  – Custo: R$ 7 
mil. Obra concluída em 15/05/2000; 

• construção de um reservatório de 100 m³ – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 
12/08/1998; 
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• melhoria e ampliação da captação, caixa de areia e peneira estática – Custo: R$ 20 
mil a  concluída em 08/07/1998; 

• execução de prolongamento de 700 m de rede de água – Custo: R$ 7 mil. Obra 
concluída em 12/12/1997; 

• prolongamento de rede coletora de esgotos, ligações domiciliares de esgotos e 
emissário – Custo: R$ 4 mil. Obra concluída em 23/05/1996; 

• execução de 25 ligações de água e 16 PV – Custo: R$ 3 mil. Obra concluída em 
22/12/1995; 

• execução 42 ligações domiciliares de água e 42 ligações domiciliares de esgotos – 
Custo: R$ 2 mil. Obra concluída em 27/11/1995; 

• aquisição de materiais para o sistema de abastecimento de água – Custo: R$ 8 mil; 

• aquisição de materiais para o sistema de esgotos sanitários – Custo: R$ 7 mil. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995 a 2006) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 55 mil. 

• Santa Casa – R$ 528 mil. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 2 mil em Dez/1996 para aquisição de um raio x odontológico para o 
Centro de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 30 mil em Nov/1996 para reforma e ampliação do Centro de Saúde; 

• Prefeitura - R$ 10 mil em Abr/2000 para aquisição de uma ambulância; 

• Prefeitura - R$ 30 mil em Jul/2002 para aquisição de um veículo; 

• Santa Casa – R$ 20 mil em Ago/1996 para reforma do Centro Cirúrgico. 
 
Programa Sorria São Paulo (Custeio/Investimento): 

• Prefeitura – R$ 36 mil   

• Prefeitura – 2 (entregue em 1997 e 2001). 
 
 
Entrega de veículos p/ transporte de pacientes: 1 
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• Prefeitura - 1 (entregue em 2004); 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 8 viaturas na região: 3 para a Polícia Civil e 5 para a Polícia 
Militar – Custo R$ 187 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• conservação de rotina e especial na SP-042; SP-046, SP-050, SP-162/050 e  SP-
166/042, numa extensão de 119,1 km – Custo: R$ 4.453 mil. Obra concluída em 
19/04/2006; 

• melhoramentos e pavimentação da vicinal São Bento do Sapucaí – Campos do Jordão 
– Paiol Grande – Divisa de Campos Jordão, numa extensão de 18 km – Custo: R$ 
1.460 mil. Obra concluída em 05/04/2000; 

• melhoramentos e pavimentação da vicinal São Bento do Sapucaí - Bairro Serrano, 
numa extensão de 4,8 km – Custo: R$ 147 mil. Obra concluída em 16/08/1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


