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CAJATI 

OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

AGRICULTURA: 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 6 km da estrada municipal JP-16/20 no Bairro Capitão 
Brás/Abóbora/Boa Vista (4ª Fase) - Custo: R$ 463 mil. Obra concluída em 08/03/12. 

Programa de Pontes Metálicas: 2 

• sendo implantadas 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doará as superestruturas, num total de 12 metros 
lineares – Custo: R$ 76 mil: Cabeceiras prontas em 27/09/2011 e aguardando 
instalação das pontes: 

• estrada na altura do km 511 da BR 116 – Rua Matão no Bairro Capelinha, sobre o 
Ribeirão da Serrinha – vão de 6 metros. 

• estrada municipal Timbuva JP-27 (2,5 km), sobre o Ribeirão do Timbuva – vão de 6 
metros. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 241.980 litros de leite de Jan/2011 a Mar/2012 – Custo: R$ 345 mil, 
beneficiando 1.036 famílias carentes, no último mês do período. 

• celebrados 11 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 155 
crianças e adolescentes, 130 idosos, 130 famílias e 11 pessoas de outros segmentos da 
população – Custo: R$ 249 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendidas 246 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 219 mil, 
repassados de Jan a Dez; e estão sendo atendidas 246 famílias/mês em 2012 – Custo: 
R$ 236 mil, já repassados R$ 78 mil de Jan a Abr. 

• Projeto Ação Jovem – atendidos 95 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 93 mil, 
repassados de Jan a Dez; e estão sendo atendidos 95 bolsistas/mês em 2012 – Custo: 
R$ 91 mil, já repassados R$ 38 mil de Jan a Mai. 
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EDUCAÇÃO: 

Reforma em execução: 1 - R$ 52 mil 

• EE Profª Mary de Azevedo Carvalho – Custo: R$ 52 mil. A obra está com 75% 
executados e tem término previsto para 27/05/2012. 

 

Reforma contratada, aguardando OIS: 1 - R$ 356 mil 

• EE B. Barra do Azeite – Custo: R$ 356 mil. 
Repasses para APAE: 

• De Mar a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 135 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 51 alunos. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2011 a Mar/2012 foram gastos R$ 119 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 4 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 7.464 alunos em 2011 - Custos: 
R$ 103 mil. 

EMPREGO E TRABALHO: 

Banco do Povo Paulista: 

• Implantada em 11/06/2010 a unidade do Banco do Povo - Praça do Paço Municipal, 
10 - Centro, com disponibilidade de R$ 72 mil, para atender o crédito produtivo 
popular. Vigência: 20/12/2015. 

GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Avenida 
Fernando Costa, nº 767. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 8 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 53 mil. Vigência até 09/02/2015. 
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HABITAÇÃO: 

Programa Melhoria Habitacional: 

Obra em execução: 

• reforma e ampliação de centro comunitário do Conjunto Habitacional Cajati A - 
Custo: R$ 119 mil, já repassados R$ 95 mil em Mai/2011 e Jan/2012. Obra concluída 
em 29/01/2012, aguardando pagamento da 3ª parcela. 

LOGISTICA E TRANSPORTES: 

DER: 

• fornecimento de materiais para pavimentação da vicinal Cajati - Itapeuna, numa 
extensão de 9 km - Custo: R$ 6.400 mil. Obra concluída em 19/02/2012. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repassados R$ 180 mil em Mai/2011, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de uma retroescavadeira. 

PLANEJAMENTO E DES.REGIONAL: 

Convênio SEP: R$ 2.690 mil 

• 2.038,50 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Rua Porto Rico Do Bairro 
Jardim São José – Custo: R$ 180 mil. Em licitação. 

• 4.247,45 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e drenagem nas ruas Oxford, 
Campo Belo, Boa Vista e Araribá – Custo: R$ 500 mil. Em licitação. 

• guias, sarjetas, drenagem, bocas de lobo dupla, muros de ala e 1.542,08 m² de 
pavimentação asfáltica na Rua Itajubá do Jardim Ana Maria – Custo: R$ 155 mil, 
repassados em Abr/2012. Em licitação. 

• 2.524,32 m² de reurbanização da Praça da Bíblia – Custo: R$ 500 mil, já repassados 
R$ 310 mil em Nov/2010. A obra está com 90% executados e tem término previsto em 
20/07/2012. 

• alargamento de duas pontes sobre o Ribeirão da Cachoeirinha, localizadas na Rua 
Marcos Lino Munhoz e Rua Onix, Bairro Inhuguvira – Custo: R$ 200 mil, repassados 
em Out/2011. A obra está com 40% executados e tem término previsto em 07/07/2012. 
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• construção da Avenida de Interligação entre a Rua Teodoro F. Machado e Avenida 
Dr. Fernando Costa – Custo: R$ 350 mil, repassados em Fev/2008 e Jul/2011. A obra 
está com 98% executados e tem término previsto em 21/06/2012. 

• construção de prédio para multiuso (terceira idade, juventude e outros), na Rua 
Quimbrasil, s/n, no Jardim Central – Custo: R$ 150 mil, repassados em Mar/2010. 
Obra concluída em 08/06/2011. 

• 3.077,25 m² de pavimentação asfáltica em vias do município – Custo: R$ 155 mil, 
repassados em Jan/2008 e Jul/2011. Obra concluída em 18/04/2011. 

• 7.138,02 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e drenagem na Rua Airton 
Senna da Silva do Bairro Santa Rita – Custo: R$ 350 mil, repassados em Dez/2011. 
Obra concluída em 29/02/2012. 

• 1.500,00 m² de pavimentação asfáltica, implantação de 400,00 m de guias e sarjetas e 
obras de drenagem na Rua Roma, no Bairro Vila Antunes – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Dez/2009. Obra concluída em 31/08/2010 e vistoria em 10/06/2011. 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS: 

FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para drenagem urbana da Av. Fernando Costa e Av. 
Transvaranica – Custo: R$ 120 mil. Obra concluída em 08/05/2012. 

SABESP: (Total: R$ 2.169 mil) 

Obras concluídas: R$ 429 mil 

• construção de novo padrão de energia e adequações na área da Estação Elevatória de 
Esgotos da Praça da Bíblia – Custo: R$ 12 mil. Obra concluída em 30/11/2011. 

• prolongamento de rede de água na estrada do Cimento - Portaria Comercial - 
Complexo Industrial – Custo: R$ 6 mil. Obra concluída 20/11/2011. 

• remanejamento de adutora de água tratada do trecho ETA / Bairro Parafuso e Bairro 
Inhunguvira – Custo: R$ 124 mil. Obra concluída em 03/11/2011. 

• execução de ligações de água e esgotos, dentro do Programa de Crescimento 
Vegetativo em Jacupiranga e Cajati – Custo: R$ 22 mil. Obra concluída em 
03/11/2011. 

• execução de rede de distribuição, ligações de água e rede coletora de esgotos, ligações 
prediais de esgoto e remanejamentos nos municípios de Cajati, Eldorado e 
Jacupiranga – Custo: R$ 265 mil. Obra concluída em 28/06/2011. 
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Obras em execução: R$ 1.740 mil 

• expansão de rede de distribuição no Bairro Capitão Bráz – Custo: R$ 19 mil. A obra 
está em inicio e tem término previsto em 06/07/2012. 

• remanejamento de rede de distribuição de água no Bairro Parafuso em Cajati – Custo: 
R$ 192 mil. A obra está com 94,60% executados e tem término previsto em 
30/06/2012. 

• prolongamentos para expansão de rede coletora de esgotos e ligações prediais de 
esgotos no município – Custo: R$ 291 mil. A obra está com 79,40% executados e tem 
término previsto em 30/06/2012. 

• execução de rede de distribuição de água, ligações prediais de água, rede coletora de 
esgotos, ligações prediais de esgotos e remanejamentos, municípios atendidos: Cajati, 
Eldorado e Jacupiranga – Custo: R$ 396 mil. A obra está com 52% executados e tem 
término previsto em 30/08/2012. 

• expansão de rede coletora e ligações prediais de esgotos nos municípios de Barra do 
Turvo, Cajati, Cananéia, Jacupiranga e Pariquera Açu, dentro do Programa 
Estruturante de UN Vale do Ribeira – Custo: R$ 842 mil. Previsão de término em 
30/08/2012. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• Em 2011 estão sendo repassados para o município R$ 236 mil em medicamentos. 
Repasses concluídos para Prefeitura (2011-2014) - custeio  

• Prefeitura – R$ 216 mil, repassados de Jun/2010 a Jul/2011, para o Programa 
QUALIS MAIS. 

• Prefeitura – R$ 26 mil, repassados em Mar/2011, para o Programa Sorria São Paulo. 
Repasse concluído para Prefeitura - equipamentos: Total: R$ 100 mil 

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em Jan/2012, para aquisição de 2 desfibriladores 
esternos automáticos, 2 Oximetros de pulso, 3 bombas de infusão, 1 eletrocardiógrafo, 
3 aspiradores, 2 otoscópios, 2 monitores multiparâmetro, 3 incubadores para teste 
biológico, 3 focos auxiliares com pedestal, 3 sonares obstétricos digitais e 1 
processador de raio-x para Unidade de Pronto Atendimento - Hospital Reynaldo 
Guerra (em fase de licitação). 
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SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foi entregue em 30/01/2012, uma viatura para a Polícia Civil – Custo: R$ 71 mil. 
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 733.488 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 969 mil, 
beneficiando 1.036 famílias carentes, no último mês do período. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,70 km da estrada municipal JP-22 no bairro Manoel (3ª Fase) - Custo: 
R$ 354 mil. Obra concluída em 29/02/2008. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 21 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 278 
crianças e adolescentes, 274 idosos, 530 famílias e 275 pessoas de outros segmentos 
da população– Custo: R$ 404 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 130 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 93 mil; 130 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 93 mil; 130 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 93 
mil e 132 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 107 mil, repassados de Jan a Dez. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 50 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 36 mil; 110 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 79 mil; 110 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 79 
mil e 110 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 92 mil, repassados de Jan a Dez. 

DEFESA CIVIL:  

• recuperação de encosta na Rua Bico do Pato - Bairro Bico do Pato – Custo: R$ 630 
mil. Obra concluída em 20/08/2008. 

• recuperação de encosta na Rua Pouso Alegre - Jardim São José – Custo: R$ 180 mil. 
Obra concluída em 20/08/2008. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênio SEP: – R$ 3.325 mil 

• 3.598,10 m² de pavimentação em concreto asfáltico, guias e sarjetas em vias do 
município – Custo: R$ 300 mil, já repassados R$ 216 mil em Jun/2010. Obra 
concluída em 26/09/2010. 

• 2.057,40 m² de pavimentação, guias e sarjetas da travessa Isabel Bernardino Jorge, 
Rua Opala e Rua Hum – Custo: R$ 160 mil, repassados em Jun/2010. Obra concluída 
em 26/09/2010. 



8   

• 19.636,15 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas, incluindo terraplenagem e 
substituição de solo para reforço do sub leito em vias do município – Custo: R$ 1.000 
mil, repassados em Jul/2008 e Mai/2009. Obra concluída em 20/08/2010. 

• 17.419,50 m² de recapeamento asfáltico, guias e sarjetas em vias do município – 
Custo: R$ 500 mil, repassados em Abr/2008 e Jul/2009. Obra concluída em 
20/08/2010. 

• aquisição de uma pá carregadeira – Custo: R$ 200 mil, repassados em Jul/2009. 
Entregue em 20/08/2010. 

• 4.777,51 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do município – Custo: 
R$ 150 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 30/07/2010. 

• obras de iluminação pública na Marginal Norte e Estradas do Cimento – Custo: R$ 
150 mil, repassados em Dez/2009. Obra concluída em 30/07/2010. 

• 9.639,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em diversas ruas do município 
– Custo: R$ 500 mil, repassados em Out/2007 e Mai/2009. Obra concluída em 
25/05/2009. 

• 1.740,00 m² de pavimentação em concreto, guias e sarjetas na Rua Escolástica de 
Pontes, no Jardim Maria Vicente – Custo: R$ 150 mil, repassados em Mai/2008. Obra 
concluída em 06/05/2009. 

• 5.699,50 metros lineares de extensão da rede de água no Bairro Cachoeirinha – 
Custo: R$ 150 mil, repassados em Fev/2007. Obra concluída em 03/11/2007. 

• obras de alargamento de 2 pontes sobre o Ribeirão da Cachoeirinha, no Bairro 
Inhunguvira – Custo: R$ 149 mil, repassados em Nov/2007 e Jan/2009. Obra 
concluída em 07/03/2009. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 5.927 mil 

Escola nova construída: 1 (1.260 novas vagas) – R$ 5.133 mil 

• EE Profª Mary de Azevedo Carvalho – 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: R$ 5.133 
mil. Obra concluída em 07/04/2009. 

Reformas de escolas concluídas: 16 – R$ 794 mil 

Transporte escolar: R$ 291 mil 

• Foram entregues 2 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 291 mil. 
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Repasses para APAE: 

• De Abr/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 473 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 204 alunos. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 554 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 3 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 4.360 alunos em 2007, 4.207 
alunos em 2008, 8.604 alunos em 2009 e 7.860 alunos em 2010 - Custos: R$ 388 mil. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

• construção de quadra poliesportiva com vestiários no Centro de Eventos do Bico de 
Pato – Custo: R$ 150 mil, já repassados R$ 73 mil em Mai e Dez/2008. Obra 
concluída em 08/03/2009. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 16 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – Custo: R$ 80 mil 

• Conjunto Habitacional Cajati - Caprichando a Morada 2010 - 16 unidades, 
beneficiando 80 pessoas, construída pelo Programa Parceria com associações e 
Cooperativas – Custo: R$ 80 mil. Entregues em 31/12/2010. 

Programa Melhoria Habitacional: 

• 1.522,40 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Rua Queiroz Galvão s/nº – 
Conjunto Habitacional Cajati A - Custo: R$ 56 mil, repassados de Nov/2008 a 
Fev/2010. Obra concluída em 17/06/2009. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repassados R$ 109 mil em Nov/2009, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de um caminhão para coleta seletiva. 
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FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para perfuração de poço tubular profundo em escolas 
rurais – Custo: R$ 97 mil. Obra concluída em 16/08/2007. 

• contrato com a Prefeitura, para Plano Diretor de drenagem da área urbana – Custo: 
R$ 119 mil. Concluído em 28/01/2009. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP: (Total: R$ 337 mil) 

Obras concluídas: R$ 337 mil 

• prolongamento e remanejamento de rede coletora de esgotos na Rua Aracajú – Custo: 
R$ 23 mil. Obra concluída em 23/04/2010. 

• prolongamento de rede coletora e ligações de prediais de esgotos na Av. dos 
Trabalhadores – Custo: R$ 22 mil. Obra concluída em 20/04/2010. 

• remanejamento de adutora de água tratada e rede de distribuição no Bairro Capitão 
Braz – Custo: R$ 12 mil. Obra concluída em 11/04/2010. 

• execução de rede de distribuição e ligações de água; rede coletora e ligações de 
esgoto em Cajati, Eldorado e Jacupiranga – Custo: R$ 151 mil. Obra concluída em 
31/12/2008. 

• execução de bases para tanques de hipoclorito de Sódio (2 – 15.000 l) e peróxido de 
hidrogênio na Estação de Tratamento de Água – Custo: R$ 12 mil. Obra concluída em 
30/11/2008. 

• prolongamento de 433,10 m de rede coletora de esgotos e 30 ligações prediais de 
esgotos no Jardim Hold – Custo: R$ 19 mil. Obra concluída em 30/11/2008. 

• remanejamento de travessia da linha de recalque da estação elevatória de esgotos 
final na Vila Vitória – Custo: R$ 20 mil. Obra concluída em 12/09/2008. 

• contratação de serviços para fechamento de área e construção do abrigo para 
neutralizar odor na Estação Elevatória de Esgoto Final – Custo: R$ 29 mil. Obra 
concluída em 12/09/2008. 

• ampliação e adequação estrutural da estação elevatória de esgotos do Bairro Pesão – 
Custo: R$ 29 mil. Obra concluída em 31/12/2007. 

• remanejamento de rede coletora de esgotos na Rua João Felizardo – Custo: R$ 20 mil. 
Obra concluída em 14/12/2007. 
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SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 819 mil em 
medicamentos. 

Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 41 mil foram repassados de 2007 a 2010 para custeio. 
Repasse concluído para Prefeitura / entidades hospitalares - equipamentos: Total: R$ 350 
mil 

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de aparelho de 
raios-x para Unidade de Pronto Atendimento. 

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de equipamentos 
para Unidade de Pronto Atendimento - Hospital Reynaldo Guerra. 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de gerador para o 
hospital do município. 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Dez/2009, para doação de 1 ambulância. 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Dez/2009, para doação de 1 ambulância. 
Programa de Saúde da Família (PSF) – custeio 

• Prefeitura – R$ 362 mil, repassados em Mai/2006 a Jun/2008. 
SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 2 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 62 mil. 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 44.884.100,00 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 1.998.988 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

1.719 mil beneficiando 1.036 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 3,92 km de estrada rural CAPITAO BRAS-JP-16 – 1ª Fase – Custo: R$ 
75 mil. A obra foi concluída em 03/07/2000. 

 
• recuperados 10,50 km de estrada rural nos bairros Vila Costão / Macaco Branco / 

Monte Alegre / Abóbora / Bela Vista – 2ª Fase – Custo: R$ 149 mil. A obra foi 
concluída em 31/07/2004. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 5 
 

• implantadas 5 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. sobre a estrada do Braço do Azeite – Córrego  Braço de Baixo do Azeite – vão de 12 

metros. Instalada em 14/09/2004; 
 

2. sobre a estrada do Timbuva - Ribeirão Timbuva – vão de 10 metros. Instalada em 
14/09/2004; 

 
3. sobre a estrada JP-16 - Córrego da Boa Vista – vão de 08 metros. Instalada em 

14/09/2004; 
 
4. sobre o Rio Bananal – vão de 12 metros. Instalada em 20/07/2000; 
 
5. sobre o Rio Turvo – vão de 10 metros. Instalada em 20/07/2000. 
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ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 36 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.035 crianças e adolescentes, 395 idosos e 290 famílias – Custo: R$ 799 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 
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; 110 famílias em 2005 – R$ 79 mil e 130 famílias em 
2006 – R$ 93 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: 
 

• APAE – R$ 15 mil, para custeio da entidade. 
 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
 

• recuperação de 35 km de estradas rurais – Custo: R$ 34 mil. Obra concluída em 
04/09/2003. 

 
• recuperação de ponte metálica – Rio Bananal – Custo: R$ 26 mil. Obra concluída em 

19/11/2003. 
  
• construção de muros de arrimo de 29,65 metros na Rua Rosalina Pedroso – Jardim 

Santa Isabel – Custo: R$ 20 mil. Obra concluída em 20/10/2004. 
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• construção de muros de arrimo de 62,35 metros na Rua Pouso Alegre – Jardim São 
José – Custo: R$ 49 mil. Obra concluída em 20/10/2004. 

 
• construção de muros de arrimo de 62,06 metros na Rua Juvenal Miguel – Bairro 

Inhunguvira – Custo: R$ 54 mil. Obra concluída em 20/10/2004. 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
FVR - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Ribeira: 
 

• pavimentação e infra-estrutura de vias urbanas do bairro Inhunguvira – Custo: R$ 
400 mil, repassados em 05/2002  e 06/2003. A obra foi concluída em 10/08/2003. 

 
• reforma do Hospital Municipal – Custo: R$ 222 mil, repassados de 05/2002 a 

01/2003. A obra foi concluída em 23/01/2003. 
 

• obras de Pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e iluminação pública – Custo: R$ 
311 mil, repassados em 08/2002 e 07/2003. A obra foi concluída em 15/07/2003. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Escolas construídas: 2 (1.050 novas vagas) – R$ 637 mil 
 

• EMEF/EMEI Vereador José Rodrigues de Freitas/Vila Tatu – 4 salas (420 novas 
vagas) – Custo: R$ 150 mil. Obra concluída em 01/09/2000. 

 
• EE Vereador José Rodrigues de Freitas - 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 487 

mil. Obra concluída em 15/01/2006. 
 
Reformas em Escolas: 35 – R$ 1.459 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 3 – R$ 120 mil 
 

• EE Profº Celso Antônio – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 26/04/2001; 
 
• EE Frutuoso Pereira de Moraes – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 

31/01/2002. 
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• EE B. Barra do Azeite – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 14/06/2002. 
 
Programa Escola da Família:  
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 525 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 5 escolas do município. 

 
 
ESPORTE E LAZER:  
 
Repasse de recursos: 

 
• R$ 20 mil, repassados em 12/1998 para a realização do Aniversário de Emancipação 

do município.  
 

 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Avenida 
Fernando Costa, nº 767. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 8 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 14 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 475 unidades habitacionais / 1 conjunto - R$ 6.008 mil 
 

• conjunto Habitacional Cajati A/C - EG – 475 unidades, beneficiando 2.375  pessoas, 
construídas pelo sistema empreitada global convencional, na Av. Figueira com a Rua 
Silvério Lima – Custo: R$ 6.008 mil. Obra concluída em 03/09/1998. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em Diversas ruas - Conjunto Habitacional  A 
e C no Bairro Jd. Novo Cajati – Custo: R$ 562 mil. A obra foi concluída em 
23/11/2006. 

 
• obras de infra estrutura-pavimentação,guias,sarjetas e drenagem no Bairro Bico do 

Pato – Custo: R$ 120 mil. A obra foi concluída em 31/12/2002. 
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JUSTIÇA: 
 
Fundação CASA: 
 
Convênio concluído: 

 
• convênio com a Prefeitura, para atendimento a 30 adolescentes inseridos na medida 

sócio-educativa de liberdade assistida e prestação de serviços a comunidade – Custo: 
R$ 49 mil. Vigência: 11/02/2004 a 10/02/2005. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 210 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de um caminhão compactador para coleta de lixo e de uma retro 
escavadeira. 

 
 
FEHIDRO:  
 

• construção de muro de arrimo na Rua Solimões - Vila Antunes - custo: R$ 119 mil. 
Concluído em 09/09/2004. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 
 

• obras para conclusão do acesso a ponte sobre o Rio Jacupiranguinha – Custo: R$ 7 
mil. Concluída em 30/11/1995; 

 
• limpeza e desassoreamento de Córregos no bairro Inhunguvira – Custo: R$ 34 mil. 

Concluída em 29/09/1997. 
 
SABESP: 
 

• obras de complementação do sistema de esgotos sanitários – Custo: R$ 3.917 mil. 
Concluída em 18/04/2002; 



17   

• ampliação da ETA velha para escritório do posto de operação – Custo: R$ 24 mil. 
Concluída em 11/05/2003; 

• complementação da estação de tratamento de esgotos em cumprimento de exigências 
da CETESB – Custo: R$ 113 mil. Concluída em 21/11/2003; 

• 234 ligações prediais de água e 192 ligações prediais de esgotos, dentro do Programa 
de Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 52 mil. Concluída em 21/05/2004; 

•  800 m de reforço de rede de distribuição de água no Bairro Parafuso – Custo: R$ 30 
mil. Concluída em 21/06/2004; 

• construção de almoxarifado, vestiário e sanitário – Custo: R$ 11 mil. Concluída em 
21/12/2004; 

• sistema de água e esgoto, dentro do Programa de Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 
17 mil. Concluída em 21/01/2005; 

• remanejamento de redes de água e esgotos em diversas ruas – Custo: R$ 24 mil. 
Concluída em 21/10/2005; 

• contratação de serviços para perfuração de poço tubular profundo – Custo: R$ 38 mil. 
Concluída em 12/09/2005; 

• remanejamento de 37,9 m de linha de recalque final na Vila Vitória – Custo: R$ 12 
mil. Concluída em 21/10/2005; 

• prolongamento de rede coletora, ligações prediais, estação elevatória de esgotos, 
execução de estação elevatória de esgoto – Custo: R$ 27 mil. Concluída em 
21/03/2006; 

• interligação de rede coletora no Capitão Brás e prolongamento de rede coletora na 
avenida Fernando Costa – Custo: R$ 12 mil. Concluída em 01/01/2006; 

• 24 m de rede coletora, 2 unidades de ligações prediais, estação elevatória de esgotos e 
108 m de linha de recalque no bairro Parafuso – Custo: R$ 124 mil. Concluída em 
21/09/2006; 

• rede de distribuição e ligações prediais de água - no Bairro do Pica Pau Amarelo – 
Custo: R$ 9 mil. Concluída em 04/07/1998; 

• ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água – Custo: R$ 3.592 mil. 
Concluída em 03/07/1998; 

• 12 poços de visita e 50 poços de inspeção – Custo: R$ 34 mil. Concluída em 
04/07/1998; 

• rede e ligações prediais de esgotos no Jardim Novo Cajati – Custo: R$ 10 mil. 
Concluída em 18/04/1995; 
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• 5.048 m de rede de distribuição de água e 64 ligações de água na Vila Abóbora – 
Custo: R$ 36 mil. Concluída em 20/02/1996; 

• 2.667,3 m de rede de distribuição de água e 74 ligações prediais de água na Vila Deco 
– Custo: R$ 33 mil. Concluída em 26/03/1995; 

• rede de distribuição e ligações prediais de água, rede coletora e ligações prediais de 
esgotos – Custo: R$ 48 mil. Concluída em 15/04/1996. 

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

• Prefeitura – R$ 75 mil, repassados em 06/2003 para aquisição de equipamentos; 
 

• Prefeitura – R$ 120 mil, repassados em 07/2006 para reforma de 3 Unidades Básicas 
de Saúde (capelinha, capitão braz e barra do azeite); 

 
• Prefeitura – R$ 10 mil, repassados em 09/2006 para investimento do Programa Sorria 

São Paulo; 
 
• Prefeitura – R$ 149 mil, repassados em 12/1998, para implantação de sistema de 

esgotos sanitários; 
 
• Prefeitura – R$ 401 mil, repassados em 12/1998, para reforma e ampliação do Pronto 

Socorro e área de Hemoterapia; 
 
• Prefeitura – R$ 15 mil, repassados em Dez/1998, para aquisição de equipamentos 

para Urgência e Emergência e Hemoterapia; 
 

Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 843 mil para custeio do Programa de Saúde da Família. 
 
• Prefeitura – R$ 5 mil para custeio da entidade. 

 
• Prefeitura – R$ 26 mil para custeio do Programa Sorria São Paulo. 

 
Entrega de Ambulância: 4 
 

• Prefeitura - 4 
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SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 14 viaturas, sendo: 8 para a Polícia Militar e 6 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 330 mil. 

 
TRANSPORTES: 
 
 
DER: 
 

• serviços de acompanhamento geométrico, topográfico e pavimentação da BR-116, 
numa extensão de 10 km - Custo: R$ 667 mil. Obras concluídas em 01/01/1996. 


