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APARECIDA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 
 

CULTURA:  

Polo 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 de Aparecida – Rua Pedro Maria Filippo, nº 219 - em andamento 5 cursos (canto 
coral, iniciação musical, violino/viola, violoncelo/contrabaixo, piano ou teclado), 
beneficiando 100 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 69 mil de Abr/2010 a 
Jul/2011 para pagamento de despesas de manutenção do Polo, recursos humanos, 
visitas de supervisão, etc. O Polo iniciou as atividades em 07/05/2010.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 69.720 litros de leite de Jan/2011 a Jul/2011 – Custo: R$ 93 mil, 
beneficiando 664 famílias carentes, no último mês do período.  

• celebrado 2 convênio com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 3.260 
pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 252 mil.  

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidos 137 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 126 mil, já repassados R$ 93 mil de Jan a Set/2011.  

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 91 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 85 
mil, já repassados R$ 71 mil de Jan a Out/2011.  

 

Repasses concluídos:  

• APAE – R$ 35 mil repassados em Nov/2010, para aquisição de um veículo (já 
adquirido).  

• Obras sociais da Arquidiocese – R$ 181 mil repassados em Nov/2010, para aquisição 
de 1 veículo e equipamentos (já adquiridos).  
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EDUCAÇÃO:  

Reforma de escola em execução: 1 – R$ 169 mil  

• EE Prof. Murillo do Amaral – Custo: R$ 169 mil. A obra está com 19% executados e 
tem término previsto em 10/11/2011.  

 

Repasses para APAE:  

• De Mar/2011 a Jun/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 243 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 138 alunos.  

 

Distribuição de Material Escolar:  

 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 4.164 alunos em 2011 - Custos: 
R$ 58 mil.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2011 a Jun/2011 foram gastos R$ 79 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 4 escolas do município.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Banco do Povo Paulista:  

• Em 18/01/02 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na Praça Marechal Deodoro – Paço Municipal, com disponibilidade de R$ 270 mil 
para atender o crédito produtivo popular. Vigência: 16/01/2012.  

 

GESTÃO PÚBLICA:  

Programa Acessa São Paulo:  
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• Em 11/12/2006 foi implantado 1Infocentro Municipal na Praça Padre Vitor Coelho de 
Almeida, s/nº - Biblioteca. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 8 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 58 mil. Vigência: 16/06/2015.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 62 unidades habitacionais programadas (beneficiando 310 pessoas) / 1 conjunto – 
R$ 5.084 mil  

• Conjunto Habitacional Aparecida III B - 62 unidades, beneficiando 310 pessoas, na 
Av. Alexandre César dos Santos Gregório - Bairro Santa Terezinha, a ser construída 
pelo Programa Parceria com Municípios – Custo: R$ 5.084 mil. Projetos em 
execução. Previsão para início de obras (OIS): 07/04/2012.  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 1.979 mil  

• 1ª fase da construção de prédio do Centro Convivência da Melhor Idade, localizado na 
Rua Valério Francisco, s/nº– Custo: R$ 299 mil, já repassados R$ 171 mil em 
Nov/2010. A obra está com 25% executados e tem término previsto em 30/12/2011.  

• construção da Creche Escola São Francisco, localizada na Rua Benedito Garcia dos 
Reis do Bairro São Francisco – Custo: R$ 232 mil, repassados em Jul/2010. A obra 
esta com 65% executados e tem término previsto em 31/10/2011.  

• 2.224,93 m² de pavimentação, guias e sarjetas na Avenida Itamaracá – Custo: R$ 150 
mil, repassados em Jul/2010. A obra está com 82% executados e tem término previsto 
em 30/12/2011.  

• cobertura da praça Drº Benedito Meirelles – Custo: R$ 149 mil, repassados em 
Jun/2010. A obra foi concluída em Set/2011.  

• reforma da Praça Mensalino Campos no Bairro Jardim Paraíba – Custo: R$ 149 mil, 
repassados em Mar/2010. Obra concluída em 06/04/2011.  

• 56.095,83 m² de recapeamento asfáltico nas vias urbanas do município - Custo: R$ 
1.000 mil, repassados em Abr e Jun/2007. Obra concluída em 10/10/2008 e vistoriada 
em 07/06/2011.  
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SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS: 

DAEE:  

Programa Água Limpa:  

• Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários (Estação de Tratamento 
de Esgoto, Emissário e Estação Elevatória de Esgoto) – Custo: R$ 17.936 mil. A obra 
está com 43,35% executados e tem término previsto em Abr/2012.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2011) – custeio:  

• Santa Casa - R$ 900 mil, repassados de Fev a Ago/2011, para o Programa Pró-Santas 
Casas.  

 

Repasses em andamento para entidades hospitalares (2011) – custeio:  

• Santa Casa - R$ 900 mil, repassados R$ 150 mil em Set/2011, para o Programa Pró-
Santas Casas.  

 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 2 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 81 mil.  
 

TURISMO:  

DADE: R$ 4.497 mil  

• construção do Centro de Atendimento ao Turista, com 1.034,80 m² de área, localizado 
na Avenida Papa João Paulo II, nº 287, Centro – Custo: R$ 703 mil, já repassados R$ 
413 mil em Fev/2011. A obra com 10% executados, sendo realizada pela Prefeitura 
com recursos do Plano DADE/2010. Iniciada em 05/09/2011 e tem término previsto 
em 30/10/2012.  

• reforma do acesso à Basílica velha de Aparecida, localizada no Boulevard General 
Euclides de Oliveira Figueiredo – Custo: R$ 1.206 mil, já repassados R$ 695 mil em 
Nov/2010. A obra, sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2010 
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está com 60% executados. Iniciada em Jan/2011 e tem término previsto em 
10/06/2012.  

• construção do passeio publico da Avenida Padroeira do Brasil – Custo: R$ 1.612 mil, 
repassados em Jan/2010 e Dez/2010. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos 
do Plano DADE/2009. Obra inaugurada em 30/08/2011.  

• construção de muro de arrimo e Pracinha do Bairro Aroeira – Custo: R$ 333 mil, 
repassados em Jun/2008 e Jun/2011. A obra, sendo realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2007 está com 83,19% executados e tem término previsto em 
16/05/2012.  

• 3.673,57 m² de Calçadão na Av. Marginal – Custo: R$ 250 mil, já repassados R$ 141 
mil em Jan/2008. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2007 está com 96,35% executados. Aguardando ampliação do objeto e 
convalidação do convênio.  

• pavimentação com bloquetes em diversas ruas do Loteamento Itaguaçu – Custo: R$ 
393 mil, repassados em Jan/2006, Mai/2008 e Nov/2010. A obra, sendo realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/2004 está com 90% executados. Iniciada em 
Mar/2006 e tem término previsto em 30/12/2011.  
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 468.120 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 586 mil, 
beneficiando 664 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 10,71 km da estrada Bonfim no Bairro Bonfim e estrada Sta Cruz no 
Bairro Sta Cruz – Bacia Hidrográfica Paraíba Sul (2ª Fase) – Custo: R$ 936 mil. 
Obra concluída em 28/04/2010.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrado 1 convênio com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 862 
pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 126 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 90 famílias/mês em 2007 – R$ 64 mil; 90 
famílias/mês em 2008 – R$ 64 mil; 90 famílias/mês em 2009 – R$ 64 mil; e 105 
famílias/mês em 2010 – R$ 78 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 70 bolsistas/mês em 2007 – R$ 50 mil; 70 bolsistas/mês 
em 2008 – R$ 50 mil; 70 bolsistas/mês em 2009 – R$ 50 mil; e 70 bolsistas/mês em 
2010 – R$ 58 mil.  

 

Repasses concluídos:  

• Prefeitura – R$ 145 mil repassados em Jul/2010, para aquisição de 2 veículos.  

• Prefeitura – R$ 57 mil repassados em Jul/2010, para aquisição de equipamentos.  
 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 1.007 mil  
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• 5.499,96 m² de recapeamento asfáltico sobre calçamento com paralelepípedo de 
granito em ruas do Bairro São Sebastião – Custo: R$ 110 mil, repassados em 
Mar/2010. Obra concluída em 22/09/2010.  

• construção de ossário e pavimentação das ruas do Cemitério Pio XII, localizado na 
Rua Primeiro de Maio – Custo: R$ 99 mil, repassados em Dez/2009. Obra concluída 
em 22/09/2010.  

• reforma da Praça João Vieira dos Santos no Bairro de Vila Mariana – Custo: R$ 99 
mil, repassados em Mar/2010. Obra concluída em agosto de 2010.  

• galerias de águas pluviais nas vias urbanas do município - Custo: R$ 500 mil, 
repassados em Fev e Nov/2007. Obra concluída em 09/03/2010.  

• calçamento em blocos sextavados de concreto em vias do Bairro Itaguaçu – Custo: R$ 
199 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 09/03/2010.  

 

DADE (repasse de verba): R$ 3.601 mil  

• 27.256,86 m² de recapeamento asfáltico nos Bairros São Roque e Aroeira – Custo: R$ 
794 mil, repassados em Jul e Dez/2008. A obra foi realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2008 e concluída em 07/04/2010.  

• 10.128,91 m² de pavimentação asfáltica no bairro residencial Manto Azul – Custo: R$ 
425 mil, repassados em Jul/2008 e Abr/2009. A obra foi realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2008 e concluída em 09/03/2010.  

• 7.020,59 m² para pavimentação asfáltica em diversas ruas do centro – Custo: R$ 191 
mil, repassados em Jan/2008 e Mar/2009. A obra foi realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2007 e concluída em 06/10/2009.  

• ampliação das calçadas no trecho da Av. Getúlio Vargas – Custo: R$ 215 mil, 
repassados em Jan/2008 e Mar/2009 . A obra foi realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2007 e concluída em 17/09/2009.  

• 3.210,58 m² de calçadão na Rua Américo Ferreira – Custo: R$ 206 mil, repassados em 
Jun/2008. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2007 e 
concluída em 01/06/2009.  

• calçadão na Rua Barão do Rio Branco – Custo: R$ 353 mil, repassados em Nov/2006 
e Ago/2007. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2005 e 
concluída em 15/12/2008.  

• construção da rotatória na Av. Padroeira do Brasil – Custo: R$ 129 mil, repassados 
em Jun/2008. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2008 
e concluída em 05/12/2008.  
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• abertura de interligação da Alameda ChadGebran e Avenida Profª Rosa Soares 
Penido - Custo: R$ 350 mil, repassados de Nov/2006 a Jan/2008. A obra foi realizada 
pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2005 e concluída em 31/10/2008.  

• 483,61 m² de calçada na Rua Oliveira Braga – Custo: R$ 86 mil, repassados em 
Jul/2008. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2007 e 
concluída em 10/10/2008.  

• 320,87 m² de calçadão na Rua Aziz Chad – Custo: R$ 43 mil, repassados em Jan/2008. 
A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2007 e concluída 
em 10/10/2008.  

• 7.400,76 m² de recapeamento asfáltico na Rua Santa Rita e Luiz Pasin – Custo: R$ 
131 mil, repassados em Jun/2008. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos 
do Plano DADE/2008 e concluída em 10/10/2008.  

• obras de reforma da Estação Ferroviária – Custo: R$ 140 mil, repassados em 
Jul/2006, Out/2007 e Jul/2008. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/2005 e concluída em 10/09/2008.  

• execução de calçadão da Rua Monte Carmelo – Custo: R$ 210 mil, repassados em 
Dez/2005 e Fev/2008. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2004 e concluída em 2008.  

• pavimentação com bloquetes e guias e sarjetas no Bairro Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jan/2006 e Nov/2008. A obra foi 
realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2004 e concluída em 
17/06/2007.  

• calçadão na Rua Benedito Barreto – Custo: R$ 178 mil, repassados em Nov/2006 e 
Jul/2007. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2003 e 
concluída em Mai/2007.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 553 mil  

Reformas de escolas concluídas: 12 – R$ 298 mil  

Cobertura de quadra de esporte em escola concluída: 1 – R$ 255 mil  

• EE Comendador Salgado – Custo: R$ 255 mil. Obra concluída em 16/09/2008.  
 

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

Repasses para APAE:  

• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
1.031 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 513 alunos.  

 

Distribuição de Material Escolar:  

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 4.797 alunos em 2007, 3.872 
alunos em 2008, 7.304 alunos em 2009 e 5.544 alunos em 2010 - Custos: R$ 329 mil.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 705 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 4 escolas do município.  

 

ESPORTE E LAZER:  

• reforma da quadra coberta do complexo esportivo da Vila Mariana, na Rua Pedro 
Maria Filippo – Custo: R$ 70 mil, repassados em Jun e Nov/2008. Obra concluída em 
01/06/2010.  

 

HABITAÇÃO:  

Programa Melhoria Habitacional:  

• 2.850,00 m² de pavimentação, guias e sarjetas nos Bairros Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro e Morro do Cruzeiro - Custo: R$ 109 mil, repassados de Dez/2006 a 
Dez/2008. Obra concluída em 18/03/2008.  

 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB:  
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• repassados R$ 240 mil em Nov/2008 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 trator de esteira.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SANEBASE:  

• aquisição e instalação de reservatório de 1.500 m³, incluindo base, interligação, 
automação, fechamento da área, execução de adutora de água entre o SAAE e o alto 
do morro da Basílica – Custo: R$ 1.235 mil. Obra concluída em 30/11/2010.  

• revisão do projeto básico existente, estudos alternativos e licenciamento ambiental, do 
Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos – Custo: R$ 400 mil. Concluído em 
31/12/2010.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007 – 2010) – custeio:  

• Santa Casa – R$ 5.109 mil (sendo R$ 200 mil do Programa Pró-Santas Casas).  
 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2009) – equipamentos: 
(Total: R$ 1.550 mil)  

Santa Casa - R$ 1.400 mil, sendo:  

R$ 50 mil repassados em Dez/2007, para aquisição de equipamentos (entregues em 
05/12/2007 a 26/03/2008).  

R$ 150 mil repassados em Dez/2007, para aquisição de equipamentos (entregues em 
11/01/2008 a 13/05/2008).  

R$ 350 mil repassados em Jan/2008, para aquisição de equipamentos (entregue em 06/02 a 
20/08/2008).  

R$ 50 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos, móveis hospitalares e 
cirúrgicos (entregues em 08/07 a 29/12/2008).  

R$ 800 mil repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos p/ UTI (entregues em 
18/05 a 29/06/2010).  
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Prefeitura - R$ 150 mil, sendo:  

R$ 85 mil repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos (entregues em 05/2010 
a 08/2010).  

R$ 65 mil repassados em Out/2009, para construção de unidade PSF.  

Programa Dose Certa:  

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 699 mil em 
medicamentos.  

 

Programa de Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura – R$ 61 mil foram repassados de 2007 a 2010.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 8 viaturas: 5 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 343 mil.  

 

Polícia Militar:  

• instalação de sistema de proteção de descargas atmosféricas e iluminação da sede do 
23º BPMI 3º Cia, na Rua Benedito Sales Vieira, 800 – Custo: R$ 29 mil. Obra 
concluída em 04/03/2010.  

 

Polícia Civil:  

• obra e serviços de reforma no imóvel da Delegacia de Polícia de Aparecida - Praça 
Padre Vitor Coelho de Almeida, 500, Centro – Custo: R$ 250 mil. Obra concluída em 
08/06/2008.  
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 29.566.600,00 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 1.121.902 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

865 mil beneficiando 664 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 5 km de estrada rural dos Miotas e Bomfim – 1ª Fase – Custo: R$ 78 mil. 
A obra foi concluída em 03/12/2001. 

 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 49 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.623 crianças e adolescentes, 240 idosos, 114 portadores de deficiência, 747 famílias 
e 220 migrantes – Custo: R$ 1.600 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 70 bolsistas/mês em 2005 e 70 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 50 mil em 2005 e R$ 50 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; 90 famílias em 2005 – R$ 65 mil e 90 famílias em 
2006 – R$ 65 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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• Foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 182 mil de 1995 a 2002, 
para atendimento a 628 portadores de deficiência. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
 

• construção de ponte de 8 metros de comprimento e 8 metros de largura, sobre o Bairro 
Itaguaçu – Custo: R$ 77 mil. Obra concluída em 19/12/2002; 

 
• 210 m² de obras para recuperação de talude na Rua Benedito Garcia dos Reis – 

Custo: R$ 95 mil. Obra concluída em 12/08/2005. 
 

 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP: 
 

• 18.840 m² de duplicação da Avenida Solon Pereira – Custo: R$ 150 mil, repassados 
em Mar/2000. A obra foi concluída em 23/03/2000. 

 
DADE (repasse de verba): 
 

• Calçamento bairro do Itaguaçu c/ blocos de concreto intertr. e execução de guias e 
sarjetas – Custo: R$ 221 mil, repassados em Jul e Nov/2005. A obra, realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE 2003, concluída em 2005; 

 
• Pavimentação de Ruas – Custo: R$ 80 mil, repassados em Out/2005. A obra, realizada 

pela Prefeitura com recursos do Plano DADE 2003, concluída em 2006. 
 

• pavimentação asfáltica na Rua Padre Gebardo – Custo: R$ 150 mil, pagos de 
Dez/2005 a Jan/2007. Obra concluída em 2006 e realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE 2004; 

• recapeamentoasfático em diversas ruas - Custo: R$ 178 mil, repassados em 07/2005. A 
obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE 2003, foi concluída em 
01/03/2006; 

 
• pavimentação nas Ruas do Bairro Itaguassu - Custo: R$ 558 mil, repassados de 

09/2002 a 07/2003. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE 
2002, foi concluída em 30/09/2005; 
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• construção de passarela metálica sobre a Via Dutra - Custo: R$ 149 mil, repassados 
de 09/2002 a 12/2002. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE 
2002, foi concluída em 06/06/2003; 

 
• pavimentação de diversas ruas - Custo: R$ 597 mil, repassados de 03/2002 a 12/2002. 

A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE 2001, foi concluída 
em 06/06/2003; 

 
• festa da Imaculada Conceição - Custo: R$ 5 mil, repassados em 12/1999. O evento, 

realizado pela Prefeitura com recursos do Plano DADE 1999, foi realizado em 
08/01/2000; 

 
• festa de emancipação político - administrativa - Custo: R$ 20 mil, repassados em 

12/1999. O evento, realizado pela Prefeitura com recursos do Plano DADE 1999, foi 
realizado em 22/01/2000; 

 
• festas natalinas e passagem para o novo milênio - Custo: R$ 39 mil, repassados em 

01/2000. O evento, realizado pela Prefeitura com recursos do Plano DADE 1999, foi 
realizado em 06/02/2000; 

 
• plano de desenvolvimento turístico do município - Custo: R$ 50 mil, repassados em 

01/2000 e 06/2000. O plano, realizado pela Prefeitura com recursos do Plano DADE 
1999, foi realizado em 21/06/2000; 

 
• reurbanização de ruas - Custo: R$ 429 mil, repassados de 03/2000 a 07/2001. A obra, 

realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE 1999, foi concluída em 
30/09/2001; 

 
• troca de pisos em praça nossa senhora aparecida - Custo: R$ 70 mil, repassados em 

12/1999. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE 1999, foi 
concluída em 24/05/2000; 

 
• construção de sanitário publico e mirante - Custo: R$ 179 mil, repassados em 

03/2000. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE 1998, foi 
concluída em 31/12/1999; 

 
• construção do portal de entrada - Custo: R$ 122 mil, repassados em 09/1998 e 

04/2000. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE 1998, foi 
concluída em 30/06/2000; 
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• realização de eventos "Corpus Christi" - Custo: R$ 5 mil, repassados em 12/1998. A 
obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE 1997, foi concluída em 
11/05/1997; 

 
• construção da 1º etapa do sanitário publico e melhoramento da iluminação publica - 

Custo: R$ 44 mil, repassados em 03/2000. A obra, realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE 1997, foi concluída em 24/04/1998; 

 
• festejos de São Benedito - Custo: R$ 20 mil, repassados em 12/1998. O evento, 

realizado pela Prefeitura com recursos do Plano DADE 1997, foi concluído em 
10/05/1997; 

 
• obras de adaptação de prédio para secretaria de turismo - Custo: R$ 280 mil, 

repassados de 08/2002 a 02/2003. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE 1997, foi concluída em 06/06/2003; 

 
• projeto de reestruturação do meio ambiente urbano - Custo: R$ 100 mil, repassados 

em 03/2000. O projeto, realizado pela Prefeitura com recursos do Plano DADE 1997, 
foi concluído em 31/07/1999; 

 
• festividade de carnaval - Custo: R$ 5 mil, repassados em 12/1998. O evento, realizado 

pela Prefeitura com recursos do Plano DADE 1996, foi realizado em 20/02/1996; 
 

• obras de iluminação e reforma da praça Benedito Meirelles - Custo: R$ 198 mil, 
repassados de 06/1996 a 06/1997. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE 1996, foi concluída em 30/06/1998; 

 
• obras no calçamento do Bairro de Itaguaçu  - Custo: R$ 221 mil, repassados em 

07/2005 e 11/2005. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE 
2003, foi concluída em 2005; 

 
• pavimentação de ruas - Custo: R$ 80 mil, repassados em 10/2005. A obra, realizada 

pela Prefeitura com recursos do Plano DADE 2003, foi concluída em 2006; 
 

• pavimentação asfáltica na Rua Padre Gebardo – Custo: R$ 150 mil, repassados de 
12/2005 a 01/2007. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE 
2004, foi concluída em Fev/2006. 
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EDUCAÇÃO: 
 
Escola construída:1 (420 novas vagas) – R$ 228 mil 
 

• EMEF-I Profº Aureliano Paixão – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 228 mil. 
Obra concluída em 29/08/2006. 

 
Escola ampliada: 1 (210 novas vagas) – R$ 40 mil 
 

• EE ProfºMurillo do Amaral – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 40 mil. Obra 
concluída em 11/12/2002. 

 
Reformas em Escolas: 38 – R$ 1.864 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas:3 
 

• EE Profª Maria Conceição Pires do Rio – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 
11/07/2001; 

 
• EE Drº Edgard de Souza – Custo: R$ 39 mil. A obra foi concluída em 25/05/2001; 

 
• EE Américo Alves – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 23/05/2001. 

 
Repasses para APAE: R$ 954 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 954 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 649 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família:  
 

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

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
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• Em 18/01/02 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na Praça Marechal Deodoro – Paço Municipal – Custo: R$ 270 mil para atender o 
crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

 
• R$ 12 mil, repassados em 12/1998 para a realização da Festa de São Benedito. 
 

GESTÃO PÚBLICA: 
 
ProgramaAcessaSãoPaulo: 
 

• Em 11/12/2006 foi implantado 1Infocentro Municipal na Praça Padre Vitor Coelho de 
Almeida, s/n - Biblioteca. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 8 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 24 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 160 unidades habitacionais / 1 conjunto - R$ 1.998 mil 
 

• conjunto Habitacional Aparecida A – 160 unidades, beneficiando 800 pessoas, 
construídas pelo Sistema Empreitada Global Convencional, na rua José Murad - Vila 
Mariana - Via Dutra km 68 pista sentido São Paulo – Custo: R$ 1.998 mil. Obra 
concluída em 09/05/1997. 

 
 

MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 90 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 caminhão compactador de lixo; 

 
• repasse de R$ 130 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 

aquisição de 1 retroescavadeira. 
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FEHIDRO : 
 

• contratação de serviços de consultoria relativo ao tratamento de esgoto e canalização 
- Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 26/03/2003; 

 
• construção de barragem do ribeirão da chácara - Custo: R$ 148 mil. Obra concluída 

em 11/08/2004. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 
 

• limpeza e desassoreamento de margem do rio Paraíba e nas valas de drenagem dos 
bairros São Sebastião e Itaguaçu, alargamento do ribeirão da chácara e a fabricação 
de tubos de concreto de diâmetro 0,60, 1,00 e 1,5 m – Custo: R$ 147 mil.  

 
 
ADM.SUP.SAN.ENERGIA: 
 

• elaboração de projetos na área de tratamento de esgotos sanitários – Custo: R$ 150 
mil.  

 
CTEEP: 
 

• instalação do 3º banco de 60 mva - ETT Aparecida – Custo: R$ 2.140 mil. Concluída 
em 20/05/2003; 

 
• aquisição de 1 Trafo 8,7 Mva, 88/27,5 Kv e 3 Trafos de 20 Mva, 230/88 Kv na 

subestação Aparecida – Custo: R$ 4.654 mil. Concluída em 30/11/2004. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• SantaCasa – R$ 270 mil, repassados em 12/2006, para aquisição de equipamentos; 
 

• SantaCasa – R$ 50 mil, repassados em 07/2006, para aquisição de equipamentos; 
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• SantaCasa – R$ 40 mil, repassados em 04/1999, para aquisição de equipamentos para 
a lavanderia; 

 
• Santa Casa – R$ 30 mil, repassados em 09/1998, para reforma da lavanderia; 
 
• Santa Casa – R$ 30 mil, repassados em 10/1997, para reforma da ala psiquiátrica; 
 
• Prefeitura – R$ 24 mil, repassados em 12/1998, para investimento do serviço de 

vigilância sanitária; 
 
• Prefeitura – R$ 20 mil, repassados em 03/1996, para compra de equipamentos para 

consultório odontológico, sala administrativa, sala de inalação, consultórios 
fisioterapeuta. 

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

• Prefeitura – R$ 43 mil; 
• Santa casa - R$ 3.461 mil. 

 
Entrega de Ambulâncias: 3 
 

• Prefeitura – 3 (entregue em 1997, 2001 e 2003) 
 

Veículos para o combate à Dengue: 1 
 

• Prefeitura – Custo R$ 15 mil (entregue em 1998) 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 24 viaturas, sendo: 18 para a Polícia Militar e 6 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 630 mil. 

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

 
Obra: 

• construção da sede da 3ª cia do 23º BPM – Custo: R$ 427 mil. Obra concluída em 
27/12/2006.  

 
 
TRANSPORTES: 
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DER:  
 

• complementação das obras de implantação de dispositivo de acesso na ponte sobre o 
Rio Paraíba do Sul na vicinal Aparecida - Potim, numa extensão de 750 m - Custo: R$ 
415 mil. Obras concluídas em 15/07/1996. 

 

 

 

 

 

 

 


