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ALAMBARI  
 

OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 
 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• celebrados 4 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 95 
famílias – Custo: R$ 15mil. 

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 22 famílias em 2011 - Custo: R$ 21 
mil, já repassados R$ 14 mil de Jan a Jul. 

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 30 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 29 
mil, já repassados R$ 17 mil de Jan a Jul. 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 9.750 litros de leite de Jan a Mai/2011 - Custo: R$ 13 mil, beneficiando 
130 famílias carentes, no último mês do período. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 1.380 mil 

• 4.431,06 m² de pavimentação asfáltica em diversas vias do município – Custo: R$ 150 
mil, repassados em Mai/2010. Obra concluída em Mai/2011. 

• 4.912,62 m² de pavimentação com tratamento superficial triplo em diversas vias do 
município – Custo: R$ 100 mil, repassados em Mar/2010. Obra concluída em 
Jul/2011. 

• 2.601,78 m² de pavimentação em lajotas e guias de concretos em vias de diversos 
bairros do município – Custo: R$ 100 mil, já repassados R$ 50 mil em Fev/2007. Obra 
concluída em Set/2009. Aguardando vistoria para encerramento do convênio. 

• 1.514,00 m² de pavimentação em lajotas e guias em concreto nas Ruas Peruíbe, São 
Roque e Iguape – Custo: R$ 40 mil, já repassados em Fev/2007 e Mar/2008. Obra 
concluída em Set/2009. Aguardando vistoria para encerramento do convênio. 

EDUCAÇÃO: 

Distribuição de Material Escolar: 
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• Foram distribuídos 1.380 kits de materiais escolares, compostos de: régua, lápis, giz 
de cera, caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila em 2011 - Custo: R$ 19 mil. 

Programa Escola da Família: 

• De Jan a Mar/2011 foram gastos R$ 8 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE Prof. Eduardo Soares. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP: 

Obras programadas: 

• execução de estação elevatória de esgoto e linha de recalque da Bacia II – Custo 
previsto: R$ 80 mil. 

• implantação do sistema de abastecimento de água no Bairro Cerrado: redes e ligações 
de água, estação elevatória de água tratada e reservatório com 100 m³ – Custo 
previsto: R$ 30 mil. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura (2011) – custeio 

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

Repasses concluídos para Prefeitura – equipamentos 

• Prefeitura – R$ 25 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos. 
Aguarda prestação de contas. 

Programa de Saúde da Família (2011) – custeio 

• Prefeitura – R$ 18 mil, repassados de Fev a Jul/2011. 

Programa Dose Certa: 

• Em 2011 estão sendo repassados para o município R$ 36 mil em medicamentos. 

TRANSPORTES: 

DER: 
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Obra em execução: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV: 

• recuperação de 9,60 km da vicinal Alambari – SP-270/SP-127 (Bairro Riberãozinho) – 
Custo no município: R$ 3.388 mil. A obra está com 80% executados e tem término 
previsto em 02/09/2011. 

CONCESSIONÁRIA SP-VIAS: OBRA CONCLUÍDA: 

1. implantação do posto geral de fiscalização no km 143,6 - Pista Oeste – SP-270 – Custo: 
R$ 1.984 mil. Obra concluída em 11/05/2011. 

CONCESSIONÁRIA SP-VIAS: OBRAS PROGRAMADAS: 

1. implantação de ponte sobre o Córrego da Divisa no km 136+100 da SP-270 – Rodovia 
Raposo Tavares – Custo Previsto: R$ 669 mil. Previsão de início da obra em 09/12/2011. 

2. implantação de dispositivo de retorno no km 139 da SP-270 – Custo: R$ 4.182 mil. 
Previsão de início da obra em 09/12/2011. 
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GESTÃO 2007 – 2010 

 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 90.676 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 114 mil, 
beneficiando 130 famílias carentes, no último mês do período. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado convênio, relativo a municipalização da Casa da Agricultura, atendendo a 
pequenos e médios agricultores - Custo: R$ 26 mil, repassados de Ago/2007 a 
Set/2008. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,27 km da estrada AL-08 no Bairro Aterradinho (2ª Fase) – Custo: R$ 
346 mil. Obra concluída em 08/08/2008. 

Programa de Pontes Metálicas: 1 

• implantada 1 ponte metálica sobre o Córrego da Estiva - Estrada Cercadinho-
Cerrado, em convênio com o município, a quem coube a construção das cabeceiras. O 
Estado doou as superestruturas, num total de 12 metros lineares – Custo: R$ 76 mil. 
Instalada em 15/02/2007. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 7 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 152 
famílias e 85 pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 59 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 30 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 21 mil, 25 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 18 mil, 25 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 18 mil 
e 26 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 21mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 21 mil, 30 
bolsistas/mês em 2008 – 

• Custo: R$ 21 mil, 30 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 21 mil e 30 bolsistas/mês em 
2010 – Custo: R$ 25 mil. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 1.380 mil 

• 4.962,66 m² de pavimentação asfáltica e 864,45 m de guias e sarjetas em vias do 
município – Custo: R$ 150 mil, repassados em Mai/2010. Obra concluída em 
21/12/2010. 

• aquisição de caminhão basculante – Custo: R$ 120 mil, repassados em Set/2009. 
Concluído em 19/11/2010. 

• construção de uma Praça Pública, localizada na Rua Dahir Rachid – Custo: R$ 100 
mil, repassados em Abr/2008. Obra concluída em 25/01/2010. 

• conclusão da praça e rua defronte ao paço municipal – Custo: R$ 200 mil, repassados 
em Ago/2008. Obra concluída em 09/12/2009. 

• fechamento das laterais, construção de vestiários e arquibancadas – Custo: R$ 100 
mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 19/03/2009. 

• fechamento das laterais e construção de vestiários na quadra esportiva – Custo: R$ 
100 mil, repassados em Dez/2008. Obra concluída em 19/03/2009. 

• 3.097,39 m² de pavimentação, guias e sarjetas em vias do conjunto habitacional 
Alambari "A" – Custo: R$ 100 mil, repassados em Dez/2007 e Nov/2008. Obra 
concluída em 19/03/2009. 

• 2.641,63 m² de pavimentação com lajotas do Bairro Luar do Sertão – Custo: R$ 70 
mil, repassados em Out/2008. Obra concluída em 19/03/2009. 

• 2.100,00 m² de pavimentação com lajota em vias do conjunto habitacional Alambari A 
– Custo: R$ 50 mil, repassados em Nov/2007. Obra concluída em 22/08/2008. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras: R$ 1.780 mil 

Escola nova construída: 1 (840 novas vagas) – R$ 1.729 mil 

• EE Prof. Eduardo Soares – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 1.729 mil. Obra 
concluída em 11/08/2008. 

Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 51 mil 

• EE Prof. Eduardo Soares – Custo: R$ 12 mil. Obra concluída em 22/01/2010. 

• EE Prof. Eduardo Soares – Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 17/02/2010. 

Distribuição de Material Escolar: 
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• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 634 alunos em 2007, 655 
alunos em 2008, 1.428 alunos em 2009 e 1.428 alunos em 2010 - Custo: R$ 63 mil. 

Programa Escola da Família: 

• De Jan/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 1 escola do município: EE Prof. Eduardo Soares. 

Transporte escolar: 

• Em 19/12/2009 foi entregue 1 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil. 

HABITAÇÃO: 

Programa Melhoria Habitacional: 

• 804,30 m² de pavimentação em lajotas e guias nas Ruas: Projetada, Apiaí, Avaré e São 
Roque – Custo: R$ 80 mil, repassados em Nov/2006, Abr e Mai/2007. Obra concluída 
em 19/04/2007. 

• construção de pista de skate no conjunto habitacional Alambari "A" – Custo: R$ 8 mil, 
repassados em Out/2008, Dez/2009 e Mar/2010. Obra concluída em 21/07/2009. 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para execução de 675,00 metros lineares para galerias de 
águas pluviais nas Ruas Figueira, Yolanda F. Airenas, Paineira e Dahir Rachid – 
Custo: R$ 106 mil. Obra concluída em 31/07/2007. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

DAEE: 

• perfuração de poço tubular profundo e equipamento de bombeamento no Bairro 
Perobal – Custo: R$ 101 mil. Obra concluída em 30/07/2008. 

• perfuração de poço tubular profundo e equipamento de bombeamento no Bairro 
Ribeirãozinho – Custo: R$ 109 mil. Obra concluída em 24/07/2008. 

SABESP: 
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Obras concluídas: R$ 513 mil 

• perfuração de poço tubular profundo PP1 (200 m) no Bairro Tatetu – Custo: R$ 124 
mil. Obra concluída em 30/05/2008. 

• complementação do sistema de esgotos sanitário, compreendendo: linha de recalque, 
emissários e estação elevatória de esgotos – Custo: R$ 180 mil. Obra concluída em 
30/12/2008. 

• execução de base de reservatório, estação pressurizadora de água tratada no Bairro 
Cerrado – Custo: R$ 29 mil. Obra concluída em 03/01/2009. 

• execução de unidade de hipocloração e estação pressurizadora de água tratado no 
Bairro Tatetu – Custo: R$ 22 mil. Obra concluída em 01/01/2009. 

• complementação do sistema de esgoto sanitário do Bairro Tatetu, compreendendo: 
rede coletora, estação elevatória de esgotos e linha de recalque – Custo: R$ 158 mil. 
Obra concluída em 31/01/2009. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura (2007–2010) – custeio 

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em Mai/2008. 

Programa de Saúde da Família (2011) – custeio 

• Prefeitura – R$ 9 mil, repassados em Jul e Out/2010. 

Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) – equipamentos 

• Prefeitura – R$ 10 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos. 

• Prefeitura – R$ 55 mil, repassados em Ago/2010, para aquisição de veículo para 
transporte de pacientes. 

Programa Dose Certa: 

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 109 mil em 
medicamentos. 

Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura – R$ 22 mil foram repassados de 2007 a 2010 para custeio. 

SEGURANÇA PÚBLICA: 
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• Foram entregues 2 viaturas: 1 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 82 mil. 

TRANSPORTES: 

DER: 

Obra concluída: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III: 

• recuperação de 3,20 km da vicinal Alambari – Bairro Cercadinho – Custo no 
município: R$ 2.211 mil. Obra concluída em 14/09/2010. 

CONCESSIONÁRIA SP-VIAS: OBRA CONCLUÍDA: 

1. implantação de passarela no km 147 – SP-270 – Custo: R$ 913 mil. Obra concluída em 
29/06/2009. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
 

R$ 5.900.000,00 
 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 190.305 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 149 mil, 
beneficiando 130 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 3,53 km de estrada rural da Barra  – 1ª Fase - Custo: R$ 74 mil. Obra 
concluída em 01/10/2001. 

 
 
Programa de Pontes Metálicas:  
 

• implantadas 5 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 54 metros 
lineares – Custo: R$ 345 mil: 

 
1. sobre o Córrego Divisa – Estrada do Oriente –vão de 12 metros – Custo: R$ 76 mil. 

Instalada em 16/11/2002; 
 
2. sobre o Córrego o Córrego Delfino – Estrada do Ribeirãozinho –– vão de 12 metros – 

Custo: R$ 76 mil. Instalada em 01/09/2002; 
 

3. sobre o Córrego Estiva – Estrada Perobal –vão de 12 metros – Custo: R$ 76 mil. 
Instalada em 16/11/2002; 

 
4. sobre o Córrego Perobal – Estrada Perobal –km 2 - vão de 6 metros – Custo: R$ 38 

mil. Instalada em 16/11/2002; 
 

5. sobre o Córrego da Estiva – na Rua Boituva –vão de 12 metros – Custo: R$ 76 mil. 
Instalada em 01/09/2002. 
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ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 6 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 246 
famílias – R$ 119 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 30 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 mil em 2005 e R$ 21 mil em 2006. O programa 
tem por finalidade criar oportunidades de conclusão do ensino básico para jovens de 
15 a 24 anos, pertencentes às classes sociais mais vulneráveis, que não puderam 
frequentar a escola na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o retorno 
e/ou permanência na escola, repasse de R$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que 
os capacitem para o mercado de trabalho. 

 
• Programa Renda Cidadã – 30 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 52 mil; 30 

famílias/mês em 2004 – R$ 21 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 21 mil e 30 famílias em 
2006 – R$ 21 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 
sócioeducativas 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. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasses de recursos): 
 

• 164,00 m² para instalação de bancos pré-moldados de concreto e construção de 
arquibancada em alvenaria de bloco na Rua Rio Clora no Bairro Tatetu – Custo: R$ 
34 mil. A obra foi executada pela Prefeitura e com a participação de R$ 12 mil e 
concluída em 28/03/2005; 

 
• 1.496,22 m² de obras de infra-estrutura – Custo: R$ 40 mil. A obra foi executada pela 

Prefeitura e com a participação de R$ 8 mil e concluída em 28/03/2005; 
 

 
• aquisição de veículo tipo caminhonete – Custo: R$ 18 mil, repassados em Mai/2002.  

 
EDUCAÇÃO: 
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Escola construída: 1 sala (420 novas vagas) – R$ 165 mil 
 

• EMEIF Luciano Jose Ramos – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 165 mil. Obra 
concluída em 19/02/2002. 

 
 
Reformas em Escolas: 2 – R$ 26.846,71 
 

• 2 na EE Profº Eduardo Soares – Custos: R$ 26 mil. Obras concluídas em 03/05/2004 e 
27/02/2002. 

 
Cobertura de quadra de esporte em escola: 1 – R$ 40 mil 
 

• EE Profº Eduardo Soares – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 04/02/2002. 
 
Programa Escola da Família: 
 

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

 
Entrega de veículos: 
 

• Foram entregues 2 veículos para transporte escolar  em (Out/2005 e Mai/2002) – 
Custo R$ 164 mil. 

 
 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasses de recursos: 
 

• 1.428,00 m² de construção de quadra coberta – Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 
30/06/1999; 

 
• evento com a festividade – Aniversário da Cidade – Custo: R$ 5 mil, repassados em 

Jan/1999. 
 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
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• Programa Acessa São Paulo – Em 20/03/2006 foi implantado 1 Infocentro na Praça 
Dom Joaquim José Vieira, s/nº. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado 
instalou 6 microcomputadores – Custo: R$ 18 mil, proporcionando acesso gratuito à 
Internet. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 80 unidades habitacionais / 1 conjunto – R$ 663 mil 
 

• Conjunto Habitacional ALAMBARI A – 80 unidades, beneficiou 400 pessoas, 
construídas pelo Programas Habitacionais Habiteto, situado na Rua Idiarte Maciel, 
próximo ao cemitério municipal - Custo: R$ 663 mil. A obra foi concluída em 
30/09/2002 e inaugurada em 21/12/2002 

 
 
Fundo Estadual da Habitação (repasse de verba): 
 

• 3.441,45 m² de obras de infra-estrutura em diversas ruas urbanas – Custo: R$ 100 mil. 
Obra concluída em 13/11/2006; 

 
• 5.922,00 m² de obras de infra-estrutura, - pavimentação lajotas e guias em vias do 

Bairros Tatetu e Cercadinho – Custo: R$ 80 mil. Obra concluída em 27/12/2003; 
 

• 2.370,00 m² de obras de infra-estrutura – pavimentação com lajotas sextavadas em 
ruas centrais do município – Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 31/12/2002; 

 
• 1.040,00 m² de obras de infra-estrutura – pavimentação com lajotas sextavadas em 

vias do Jardim São Paulo – Custo: R$ 12 mil. Obra concluída em 31/12/2002; 
 

• 4.920,00 m² de obras de infra-estrutura – pavimentação asfáltica em vias do Bairro 
Tatetu – Custo: R$ 80 mil. Obra concluída em 31/12/2002. 

 
Programa Academia Cidadã:  
 

• construída 1 quadra de esporte no conjunto habitacional Alambari A – Custo: R$ 31 
mil. Obra concluída em 24/09/2002. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
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CETESB: 
• repasse de R$ 90 mil em Out/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 

Poluição, para aquisição de 1 retroescavadeira. 
 
• repasse de R$ 110 mil em Jun/2006, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 

Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 

• perfuração de poço tubular profundo no Loteamento Recanto dos Passaros no Bairro 
Cerrado– Custo: R$ 32 mil. A obra foi concluída em 31/12/2000. 

 
 
SABESP: 
 

• execução interceptor e ampliação da estação de tratamento de esgotos – Custo: R$ 
272 mil. A obra foi concluída em 02/04/2006; 

 
• complementação do sistema de esgotos sanitários de Bacia 2 no Bairro Luar do Sertão 

(4.800 m de rede coletora e 120 ligações prediais) – Custo: R$ 81 mil. A obra foi 
concluída em 31/01/2004; 

 
• execução da Estação Elevatória de Esgoto no Bairro Tatetu – Custo: R$ 9 mil. A obra 

foi concluída em 24/10/2004; 
 

• perfuração de poço tubular profundo P2 – Custo: R$ 76 mil. A obra foi concluída em 
21/06/2001; 

 
• conclusão da lagoa de tratamento de esgotos – Custo: R$ 95 mil. A obra foi concluída 

em 16/08/1996; 
 

• execução da lagoa de tratamento de esgotos sanitários – Custo: R$ 33 mil. A obra foi 
concluída em 16/08/1995; 

 
• 1.000 metros lineares de execução de rede coletora de esgotos e ligações prediais no 

Bairro do Tatetu – Programa Crescimento Vegetativo de Esgotos – Custo: R$ 22 mil. 
A obra foi concluída em 14/06/1995; 
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SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras / equipamentos: 
 

• Prefeitura - R$ 30 mil em Out/2004 para aquisição de equipamentos para a Unidade 
Básica de Saúde e o Posto de Saúde; 

 
• Prefeitura - R$ 15 mil em Dez/1998 para construção e término do Pronto Socorro do 

Bairro Tatetu; 
 

• Prefeitura - R$ 5 mil em Dez/1998 para aquisição de equipamentos para a Unidade 
Básica de Saúde Central. 

 
Repasses para Prefeitura / Entidades Hospitalares  (1995-2006) - custeio: 
 
Programa de Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura - R$ 12 mil em Set/2005. 
 
Programa Sorria São Paulo (Custeio/Investimento): 
 

• Prefeitura - R$ 36 mil; 
 
Entrega de Ambulâncias: 2 
 

• Prefeitura – R$ 18 mil (entregue em Dez/1998) e R$ 25 mil (entregue em Dez/1998). 
 
Entrega de veículos p/ transportes de pacientes: 1 
 

• Prefeitura – R$ 22 mil (entregue em Mai/2002). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Foram entregues 4 viaturas na região: 2 para a Polícia Civil e 2 para a Polícia 
Militar – Custo R$ 84 mil. 

 
 
TRANSPORTE: 
 
DER: 
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• melhoria da pavimentação vicinal Alambari-Ribeirãozinho-SP 127, numa extensão de 

10,71 km – Custo: R$ 950 mil. A obra foi concluída em 28/05/2001; 
 
• melhoria da pavimentação vicinal do Bairro Tatetu – SP-127 Alambari, numa 

extensão de 2,70 km – Custo: R$ 186 mil. A obra foi concluída em 05/06/1999. 
 
 
CONCESSIONÁRIA SP VIAS: OBRAS CONCLUIDOS: 

 
1. implantação da praça de pedágio no km 135 - SP-270 – Custo: R$ 3.054 mil. Obra 

concluída em 10/10/2001. 
 

2. implantação do sistema de atendimento ao usuário no km 144,4 na SP-270 - Pista 
Oeste – Custo: R$ 885 mil. Obra concluída em 30/07/2002. 

 
3. alargamento da ponte sobre o córrego da divisa no km 136,1 - SP-270 - Pista Oeste – 

Custo: R$ 320 mil. Obra concluída em 03/09/2003. 
 

4. pavimento (recapeamento) do km 142,4 ao km 158,4 na SP-270 – Custo: R$ 2.781 mil. 
Obra concluída em 06/11/2006. 

 
5. dispositivo de entroncamento e retorno no km 137 – SP-127 – Custo: R$ 3.164 mil. 

Obra concluída em 30/11/2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


