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APIAÍ  

OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 
 

AGRICULTURA:  

Casa da Agricultura:  

• celebrado convênio, relativo a municipalização da Casa da Agricultura, atendendo a 
pequenos e médios agricultores. Vigência: 31/12/2011.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 4,80 km da estrada AP-34, no Distrito de Araçaiba (5ª Fase) – Custo: R$ 
350 mil. Obra concluída em 04/04/2011.  

 

Programa de Pontes Metálicas: 1  

• implantada 1 ponte metálica sobre o Córrego Bom Retiro - Bairro Bom Retiro à 
Estrada Apiaí, em convênio com o município, a quem coube a construção das 
cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 6 metros lineares – Custo: 
R$ 38 mil. Instalada 13/04/2011.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 131.580 litros de leite, no período de Jan/2011 a Jun/2011 – Custo: R$ 
175 mil, beneficiando 1.462 famílias carentes, no último mês do período.  

 

• Programa Renda Cidadã - estão sendo atendidas 277 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 255 mil, já repassados R$ 167 mil de Jan a Ago/2011.  

 

• Projeto Ação Jovem - estão sendo atendidas 289 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
263 mil, já repassados R$ 194 mil em Jan a Set/2011.  
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Repasse concluído:  

• Prefeitura – R$ 300 mil, repassados em Jul/2010, para obras de reforma e ampliação 
do CEMAE do Projeto Quero Vida. Obra com 68% executados e tem término previsto 
em 31/10/2011.  

 

Repasse programado:  

• Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência Social – R$ 30 mil, para 
aquisição de equipamentos.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 119 mil  

Reforma de escola em execução: 1 - R$ 119 mil  

 

 

• EE Profa. Ambrosina de Oliveira Mattos – Custo: R$ 119 mil. Obra com 80% 
executados e tem término previsto em 15/09/2011.  

 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• Em Mar/2011 foram concedidas bolsas alfabetização para e alunos pesquisadores (2º 
professor), beneficiando 105 alunos da 1ª série do ensino fundamental de 3 escolas da 
região – Custo: R$ 5 mil.  

 

Programa Escola da Família:  

• Em Mar e Jun/2011 foram gastos R$ 158 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 8 escolas do município.  

 

 

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 11.504 alunos em 2011 – 
Custo: R$ 144 mil.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Banco do Povo Paulista:  

• implantada em 20/09/02 a unidade do Banco do Povo - Rua Amarilho Borgonha da 
Silva, nº 112, com disponibilidade de R$ 135 mil, para atender o crédito produtivo 
popular. Vigência: 21/10/2012.  

 

HABITAÇÃO:  

Programa Melhoria Habitacional:  

• implantação de praça pública na Av. Humberto Alencar C. Branco – Custo: R$ 108 
mil, repassados em Jan/2009, Fev e Dez/2010. A obra está com 60% executados e 
previsão de termino em 03/12/2011.  

 

PLANEJAMENTO E DES. ECONÔMICO:  

Convênios SEP: R$ 1.830 mil  

• colocação de guias e 2.501,49 m² de calçamento com lajotas sextavadas no bairro 
Pinheiros – Custo: R$ 180 mil, repassados em Dez/2010. Em licitação.  

 

• construção de Mirante, com 128,00 m² de área, no Parque Natural Municipal Morro 
do Ouro – Custo: R$ 50 mil, repassados em Fev/2010. Em licitação.  

 

• construção de um centro de informações e recepção turística no portal turístico do 
Núcleo Alto da Serra – Custo: R$ 150 mil, repassados em Fev/2008. A obra está com 
95% executados e tem término previsto em Nov/2011.  

• 151,80 m³ de muro de arrimo; 359,00 metros lineares de galerias; 815,02 m de guias; 
2.657,55 m² de pavimentação em vias dos Bairros Corderópolis e Motocross – Custo: 
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R$ 200 mil, repassados em Ago/2008. A obra está com 70% executados e tem término 
previsto em Nov/2011.  

 

 

• reforma da Praça Alberto Dias Batista (2ª fase) – Custo: R$ 130 mil, repassados em 
Jan/2009. A obra está com 60% executados e tem término previsto em Dez/2011.  

 

• revitalização da área pública na Praça Alberto Dias Baptista – Custo: R$ 170 mil, 
repassados em Jun/2008. A obra está com 65% executados e tem término previsto em 
Dez/2011.  

 

• construção do Centro de Eventos, com 198,00 m² de área, no Parque Municipal Morro 
do Ouro – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jun/2010. A obra está com 50% 
executados e tem término previsto em Nov/2011.  

 

• 2.242,41 m² de pavimentação com blocos de concreto, guias e sarjetas nas ruas Rua do 
Orfanato, no Bairro Alto da Tenda e Rua Darci Costa, no Bairro Santo Antonio – 
Custo: R$ 180 mil, repassados em Mar/2010. A obra está com 60% executados e tem 
término previsto em Set/2011.  

 

• 1.418,98 m² de pavimentação com blocos de concreto, guias e sarjetas e drenagem de 
águas pluviais nas Ruas José Rodrigues de Lima e Pref. Agostinho Rubim – Custo: R$ 
100 mil, repassados em Fev/2010. Obra concluída em 29/04/2011.  

 

• 1.134,48 m² de pavimentação com blocos de concreto e 293,63 m de guias e sarjetas, 
em vias do Distrito de Lageado de Araçaíba – Custo: R$ 70 mil, repassados em 
Jan/2010. Obra concluída em 28/02/2011.  

 

• 797,70 m² de pavimentação com blocos de concreto, 144,00 m de galeria de águas 
pluviais e 439,34 m de guias e sarjetas na Rua Celiano Cosmo dos Santos e Rua Oriel 
Dias Pires – Custo: R$ 70 mil, repassados em Jan/2010. Obra concluída em 
28/02/2011.  
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• 2.510,68 m² de pavimentação com blocos de concreto e 640,11 m de guias e sarjetas, 
na Rua Alcides Ferraz de Camargo – Custo: R$ 100 mil, repassados em Dez/2009. 
Obra concluída em 28/02/2011.  

 

• 2.560,41 m² de calçamento com lajota no Bairro Benvindo – Custo: R$ 180 mil, 
repassados em Jun/2010. Obra concluída em 28/02/2011.  

 

• 2.624,24 m² de pavimentação em lajotas de concreto na Rua B - Bairro Campininha – 
Custo: R$ 150 mil, repassados em Jun/2010. Obra concluída em 28/02/2011.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS:  

FEHIDRO :  

• contrato com a Prefeitura, para canalização do Córrego do Ouro – Etapa VII – Custo: 
R$ 47 mil. A obra está com 33,21% executados e tem término previsto em 17/09/2011.  

 

SABESP: (Total: R$ 4.162 mil)  

Obras em execução: R$ 4.162 mil  

• execução de rede de distribuição de água, rede coletora de esgotos e remanejamentos 
em APIAÍ e execução ligações prediais de água, ligações prediais de esgotos e 
remanejamento nos municípios de Apiaí, Barra do Chapéu, Itaóca, Itapirapuã Paulista 
e Ribeira – Custo: R$ 149 mil. A obra está com 32,40% executados e tem término 
previsto em 10/02/2012.  

 

• execução de obras do SES Apiaí, compreendendo instalações eletromecânicas, 
automação, estação elevatório de esgoto, 418 m de linha de recalque de esgotos, 
estação de tratamento de esgotos, 361 m de emissário e coletor tronco – Custo: R$ 
4.013 mil. A obra está com 4% executados e tem término previsto em 25/07/2012.  
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Obras programadas: 

 

• ampliação da Estação de Tratamento de Água no Lageado de Araçaíba – Custo 
previsto: R$ 550 mil.  

 

• projeto e perfuração de poço P1 no Bairro Conceição do Herval – Custo previsto: R$ 
100 mil.  

 

SAÚDE:  

Repasses em andamento para entidades hospitalares – custeio:  

• Associação Beneficente de Apiaí – R$ 6.000 mil, já repassados R$ 3.900 mil de Jan a 
Ago/2011.  

 

Repasses concluídos para entidades hospitalares – custeio:  

• Associação Beneficente de Apiaí – R$ 20 mil, repassados em Ago/2011.  
 

Programa Dose Certa:  

• De 2011 estão sendo repassados para o município R$ 214 mil em medicamentos.  
 

Programa de Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura – R$ 13 mil estão sendo repassados de Jan a Dez/2011, para custeio.  
 

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

• Prefeitura – R$ 140 mil, repassados em Jan/2011, para reforma da Unidade Básica de 
Saúde do Distrito de Encapoeirado.  
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SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Em 13/01/2011 foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 36 mil.  
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 1.018.668 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 
1.325 mil, beneficiando 1.462 famílias carentes, no último mês.  

 

Casa da Agricultura:  

• celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 59 mil.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 4,90 km da estrada AP-37, no Bairro Jacaré (4ª Fase) – Custo: R$ 415 
mil. Obra concluída em 29/02/2008.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 16 convênios com a Prefeitura para atendimento a 463 crianças e 
adolescentes, 240 idosos e 285 famílias – Custo: R$ 470 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 200 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 144 mil; 
200 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 144 mil; 200 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
144 mil e 213 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 170 mil.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 100 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 72 mil; 200 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 144 mil; 200 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 
144 mil e 200 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 168 mil.  
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Repasses concluídos:  

• Lar Fraterno São Vicente de Paulo de Apiaí – R$ 40 mil, repassados em Jul/2010, 
para aquisição de veículo.  

 

CULTURA:  

Pólos do Projeto Guri: 1  

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

• Pólo de Apiaí – Rua Major Carneiro, 48 – Centro - em andamento 3 cursos (Violão, 
Percussão e Canto Coral), para 117 crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 122 mil 
de Jan/2006 a Set/2010, para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, 
recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 
16/03/2006 e foi desativado em 30/09/2010.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 980 mil  

• Iluminação no Bairro Caximba – Custo: R$ 20 mil, repassados em Jan/2010. Obra 
concluída em 20/12/2010.  

 

• aquisição de caminhão pipa – Custo: R$ 180 mil, repassados em Dez/2009. Concluída 
em 22/08/2010.  

 

• 2.274,44 m² de pavimentação asfáltica, 619,08 m de guias e sarjetas em vias do 
Distrito de Lageado de Araçaíba – Custo: R$ 100 mil, repassados em Ago/2008. Obra 
concluída em 27/02/2009.  

 

• 4.025,39 m² de pavimentação asfáltica, 870,14 m de guias e sarjetas e 171,00 m² de 
galerias pluviais em vias do Jardim Santo Antonio – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Jun/2008. Obra concluída em 30/12/2009.  
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• 2.589,62 m² de pavimentação com blocos de concreto, de guias e sarjetas em vias 
localizadas no bairro Palmital – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jan/2008. Obra 
concluída em 27/02/2009.  

 

• 2.121,00 m² de pavimentação em lajotas sextavada, guias, sarjetas e galerias de águas 
pluviais na Av. Palmitalzinho no Bairro Palmitalzinho – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Dez/2006 e Fev/2008. Obra concluída em Nov/2007.  

 

• 3.363,33 m² de recapeamento asfáltico em vias localizadas no Centro do município – 
Custo: R$ 50 mil, repassados em Fev/2008. Obra concluída em 30/12/2009.  

 

• 7.022,91 m² de recapeamanto asfáltico, na Avenida Presidente Humberto de Alencar 
Castelo Branco - Bairro Pinheiros – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jul/2008. Obra 
concluída em 30/12/2009.  

 

• obras de infra-estrutura no Centro de Lazer Municipal – Custo: R$ 80 mil, repassados 
em Mar/2008. Obra concluída em 30/12/2009.  

 

• 4.887,26 m² de pavimentação asfáltica na Rua Carlos Achinitz – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Nov/2006 e Jun/2007. Obra concluída em Fev/2008.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 3.426 mil  

Reformas de escolas concluídas: 39 – R$ 2.000 mil  

Coberturas de Quadras de Esportes de escolas concluídas: 5 – R$ 1.426 mil  

• EE Profa Julia Ribeiro Bretãs – Custo: R$ 247 mil. A obra foi concluída em 
15/11/2008;  

 

• EE Leopoldo Leme Verneck – Custo: R$ 240 mil. A obra foi concluída em 12/11/2008;  
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• EE Profa Oswaldina Santos – Custo: R$ 233 mil. A obra foi concluída em 15/11/2008.  
 

• EE Profa Rosaria Januzzi – Custo: R$ 362 mil. A obra foi concluída em 03/12/2009.  
 

• EE Prof João Pedro do Nascimento – Custo: R$ 344 mil. A obra foi concluída em 
27/01/2010.  

 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Mar/2009 a Dez/2010 foram concedidas bolsas alfabetização para 2 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 70 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 2 escolas da região – Custo: R$ 14 mil.  

 

Programa Escola da Família:  

• De 2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 1.348 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 8 escolas do município.  

 

Transporte Escolar:  

• Em 05/03/2010 foi entregue 1 microônibus para o transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil.  

 

 

HABITAÇÃO:  

 

CDHU: 143 unidades habitacionais concluídas (beneficiando 715 pessoas) / 5 conjuntos – 
R$ 2.869 mil  

• conjunto habitacional Apiaí C2 - 40 unidades, beneficiando 200 pessoas, construída 
pelo Programa parceria com municípios, na Av. Presidente Humberto Castelo Branco, 
S/Nº - Bairro Pinheiros - Custo: R$ 1.326 mil. A obra foi concluída em 12/12/2008.  
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• conjunto habitacional Apiaí D - 36 unidades, beneficiando 180 pessoas, construída 
pelo Programa parceria com municípios, na Rua Kintaro Koono – Custo: R$ 1.088 
mil. A obra foi concluída em 15/01/2009.  

 

• conjunto habitacional Apiaí - Caprichando a Morada 2008 - 20 unidades, 
beneficiando 100 pessoas, construída pelo Programa parceria com associações e 
cooperativas e negociado com a Caixa Econômica Federal, na Estrada Apiaí / Barra 
do Chapéu e Outras – Custo: R$ 160 mil. A obra foi concluída em 30/12/2008.  

 

• conjunto habitacional Apiaí - Caprichando a Morada 2009 - 20 unidades, 
beneficiando 100 pessoas, construída pelo Programa parceria com associações e 
cooperativas e negociado com a Caixa Econômica Federal – Custo: R$ 160 mil. A 
obra foi concluída em 30/12/2009.  

 

• conjunto habitacional Apiaí - Caprichando a Morada 2010 - 27 unidades, 
beneficiando 135 pessoas, construída pelo Programa parceria com associações e 
cooperativas e negociado com a Caixa Econômica Federal – Custo: R$ 135 mil. A 
obra foi concluída em 31/12/2010.  

 

Fundo Estadual da Habitação:  

• 6.653,49 m² de pavimentação em lajotas, guias e galerias de águas pluviais nos 
Conjuntos Habitacionais CDHU - Prof. Adail A. M. Araújo e Governador Mário 
Covas - Custo: R$ 300 mil, repassados de Set/2007 a Jan/2010. A obra foi concluída 
em 27/01/2010.  

 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB:  

• repassados R$ 186 mil em Jul/2008, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 pá carregadeira.  

 

FEHIDRO :  
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• contrato com a Fundação de Apoio a Pesquisa Agrícola, para gestão integrada dos 
parâmetros hidrometeorológicos e suporte para mitigação de adversidades 
hidrometeorológicas – Custo: R$ 125 mil. Concluído em 21/05/2009.  

 

• contrato com a Prefeitura, para canalização do Córrego do Ouro – Etapa IV – Custo: 
R$ 147 mil. Obra concluída em 08/07/2009.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP: (Total: R$ 3.643 mil)  

Obras concluídas: R$ 3.643 mil  

• serviço de instalação e fornecimento de reservatório de 50 m³ no Bairro Motocross – 
Custo: R$ 26 mil. Obra concluída em 31/08/2007;  

 

• complementação do SES: remanejamento de coletor tronco, adequação EEE Centro, 
14 m linha de recalque Centro, Estação Elevatória Final, Linha de recalque Fina, ETE 
e emissário final – Custo: R$ 911 mil. Obra concluída em 25/01/2007.  

 

• execução de ligações prediais de água (160) e ligações de esgotos (60) dentro do 
programa de crescimento vegetativo – Custo: R$ 29 mil. Obra concluída em 
31/12/2007.  

 

• perfuração de poço profundo (2) no Bairro Itapeúna / Eldorado e Lageado de 
Araçaíba / Apiaí – Custo: R$ 89 mil. Obra concluída em 31/12/2007.  

 

• execução de ligações prediais de água (160) e ligações prediais de esgotos (60) dentro 
do programa de Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 29 mil. Obra concluída em 
15/09/2008.  

 

• ampliação da casa de química e automação do sistema produtor de água do bairro 
Lageado de Araçaíba – Custo: R$ 29 mil. Obra concluída em 30/12/2008.  
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• execução de complemento do coletor tronco final (40 m), Estação Elevatória de Esgoto 
- Centro, Linha de Recalque - Centro (14 m), Estação Elevatória de Esgoto final, 
Linha de Recalque final (370 m), Estação de Tratamento de Esgoto, emissário final 
(485 m), rede coletora de esgotos (183 m), ligações de esgotos (30), Estação 
Elevatória de Esgoto Pinheiros, Linha de Recalque Pinheiros (1.247 m) e Coletor 
Tronco – Custo: R$ 2.503 mil. Obra concluída em 30/11/2009.  

 

• perfuração de poço profundo P1 no Bairro Caximba – Custo: R$ 27 mil. Obra 
concluída em 31/03/2010.  

 

SAÚDE:  

Programa Dose Certa:  

• De 2007 a Dez/2010 foram repassados para o município R$ 856 mil em medicamentos.  
 

Programa de Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura – R$ 68 mil foram repassados de Jul/2006 a Dez/2010, para custeio.  
 

Repasse concluído para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – custeio (Total: 
R$ 3.772 mil):  

• Prefeitura – R$ 100 mil.  
 

• Associação Beneficente de Apiaí – R$ 3.673 mil.  
 

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

• Associação Beneficente de Apiaí – R$ 300 mil, repassados em Jun/2008, para 
aquisição de equipamentos.  
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• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Ago/2010, para aquisição de ambulância.  
 

Programa de Saúde da Família (PSF) – custeio:  

• Prefeitura – R$ 378 mil repassados de Mar/2007 a Abr/2008, para custeio.  
 

Entrega de Ambulância: 1 – R$ 65 mil  

 

• Prefeitura: 1 – entregue em 10/10/2007.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 3 viaturas: 1 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 115 mil.  

 

Polícia Civil:  

• reforma e ampliação do prédio da delegacia de polícia (cadeia pública) – Custo: R$ 
171 mil. Obra concluída em 12/10/2008.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

Obras concluídas:  

• obras de melhoramentos e pavimentação da vicinal API-010, trecho Itaóca - Lageado 
– Palmital - Apiaí, numa extensão de 20,14 km – Custo: R$ 7.695 mil. Obra concluída 
em 17/05/2007.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAL I:  

• recuperação de 13,70 km da vicinal Barra do Chapéu - Apiaí - Custo: R$ 4.001 mil. 
Obra concluída em 10/09/2008.  
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PROGRAMA PRÓ-VICINAL II:  

• recuperados 13,40 km de na Vicinal de ligação entre Apiaí, Bairro Encapoeirado até a 
SP-249 - Custo: R$ 5.562 mil. Obra concluída em 30/05/2009.  
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 49.200.000,00 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 3.090.271 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

2.435 mil, beneficiando 1.462 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 14,00 km de estrada rural peão e moquém – 1ª Fase – Custo: R$ 69 mil. 
A obra foi concluída em 09/08/1998. 

 
• recuperados 10,00 km de estrada rural nos Bairros: Palmitalzinho / Xuxeva / 

Campininha / Legeado / Roncador / Mafalda – 2ª Fase – Custo: R$ 148 mil. A obra foi 
concluída em 16/06/2004. 

 
• recuperados 39,70 km de estrada rural de ligação entre os municípios de Apiaí e 

Iporanga - SP-165 – 3ª Fase – Custo: R$ 340 mil. A obra foi concluída em 12/07/2004. 
 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 48 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.193 crianças e adolescentes, 256 idosos, 840 portadores de deficiência e 1.971 
famílias – Custo: R$ 2.200 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 
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. 
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• Programa Renda Cidadã – 90 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 154 mil; 180 
famílias/mês em 2004 – R$ 131 mil; 180 famílias em 2005 – R$ 129 mil e 200 famílias 
em 2006 – R$ 144 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. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
 

• construção de bueiros – Custo: R$ 21 mil. Obra concluída em 23/12/2004. 
 

• construção de residências de alvenaria – Custo: R$ 51 mil. Obra concluída em 
21/01/1997. 

  
• construção de ponte de concreto armado – Custo: R$ 480 mil. Obra concluída em 

12/05/1999. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
IPT: 
 

• subsídios tecnológicos ao aprimoramento da cerâmica artística, dentro do Programa 
de Assistência aos Municípios - Custo: R$ 117 mil. Concluída em 26/11/04. 

 
• estudo e projeto para contenção de encostas em áreas de risco - Custo: R$ 9 mil. 

Concluída em 11/12/1999. 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 

• aquisição de uma pá carregadeira – Custo: R$ 200 mil, repassados em 06/1999. 
Concluída em 08/07/1998. 

 
• pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e galerias de águas pluviais na Avenida 

Nelson Dias Batista – Custo: R$ 100 mil, repassados em 06/2002 e 11/2004. 
Concluída em 25/12/2004. 
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FVR - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Ribeira: 
 

• aquisição de 1 trator e 6 equipamentos para lavoura – Custo: R$ 100 mil, repassados 
em 05/2002. Concluída em 28/06/2002. 

 
• aquisição de quatro equipamentos para agro-indústria – Custo: R$ 50 mil, repassados 

em 08/2002. Concluída em 02/10/2002. 
 

• pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico e guias e sarjetas – Custo: R$ 300 mil, 
repassados de 05/2002 a 12/2003. A obra foi concluída em 30/03/2004. 

 
• pavimentação em bloquetes, Galerias de águas pluviais e guias extrusadas na Ruas do 

Bairro Campo Velho – Custo: R$ 134 mil, repassados em 08/2002 e 12/2003. A obra 
foi concluída em 15/02/2004. 

 
• pavimentação, guias e sarjetas e iluminação pública no Centro de Lazer Municipal – 

Custo: R$ 43 mil, repassados em 08/2002 e 12/2004. A obra foi concluída em 
26/11/2004. 

 
• perenização da Rodovia Apiaí - Iporanga na SP 165 – Custo: R$ 4.997 mil, 

repassados de 08/2002 a 06/2003. A obra foi concluída em 25/02/2004. 
 

• aquisição de equipamentos (Projeto Agro-Industrial) – Custo: R$ 300 mil, repassados 
em 08/2002. Concluída em 30/08/2003. 

 
• recapeamento asfáltico em diversas ruas da cidade – Custo: R$ 100 mil, repassados 

em 06/2002 e 12/2003. A obra foi concluída em 25/10/2003. 
 

• rede de água pluvial em Vias do Bairro Campo Velho e Distrito de Araçaíba – Custo: 
R$ 50 mil, repassados em 05/2002 e 12/2003. Concluída em 10/03/2004. 

 
• urbanização da área de lazer – Custo: R$ 70 mil, repassados em 08/2002 e 04/2004. 

Concluída em 10/11/2004. 
 

• urbanização e arborização de praças – Custo: R$ 45 mil, repassados em 05/2002 e 
02/2004. Concluída em 27/12/2004. 

EDUCAÇÃO: 
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Escolas ampliadas: 6 (1.365 novas vagas) – R$ 654.188,31 
 

• EE Prof João Pedro do Nascimento – 1 sala (105 novas vagas) – Custo: R$ 101 mil. 
Obra concluída em 09/08/1995. 

 
• EE Profa Antonia Baptista Calazans Luz – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 101 

mil. Obra concluída em 09/08/1995. 
 
• EE Profa Julia Ribeiro Bretas – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 99 mil. Obra 

concluída em 09/08/1995. 
 

• EE Profa Oswaldina Santos – 2 (210 novas vagas) – Custo: R$ 101 mil. Obra 
concluída em 09/08/1995. 

 
• EE B. Conceição do Herval – 2 (210 novas vagas) – Custo: R$ 101 mil. Obra 

concluída em 09/08/1995. 
 
• EEPSG Profa Antonia Baptista C. Luz – 4 (420 novas vagas) – Custo: R$ 147 mil. 

Obra concluída em 30/11/1997. 
 

Reformas em Escolas: 44 – R$ 1.916 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 4 – R$ 180 mil 
 

• EE Profa Antonia Baptista Calazans Luz – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 
23/07/2001; 

 
• EE Profa Ambrosina de Oliveira Mattos – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 

24/06/2002. 
 

• EE Profa Sylvia Noemia de Albuquerque Martins – Custo: R$ 39 mil. A obra foi 
concluída em 07/08/2003. 

 
• EE Profa Regina Dias Antunes da Silva – Custo: R$ 61 mil. A obra foi concluída em 

30/12/2005. 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 1.374 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 14 escolas do município. 
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EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 20/09/02 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na Rua Amarilho Borgonha da Silva, nº 112 – Custo: R$ 135 mil para atender o 
crédito produtivo popular. 

 
PROGRAMA DE AUTO EMPREGO: 
 

• laboratório organizacional de terrenos para a capacitação de micro empreendedores e 
concessão de bolsa estágio para jovens matriculados no ensino médio da rede pública 
estadual, beneficiando 365 pessoas – Custo: R$ 22 mil. 

 
• laboratório organizacional de empresas para a capacitação de micro empreendedores 

e concessão de bolsa estágio para jovens matriculados no ensino médio da rede 
pública estadual, beneficiando 122 pessoas – Custo: R$ 38 mil. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

 
• construção de skate park de grande porte – Custo: R$ 45 mil, repassados em 12/2004. 

A obra foi concluída em 31/12/2005. 
 

• reforma da área de lazer no Bairro Cordeirópolis – Custo: R$ 30 mil, repassados em 
10/2004 e 05/2005. A obra foi concluída em 31/12/2005. 

 
• reforma do estádio municipal Janquitão – Custo: R$ 50 mil, repassados de 11/2005 a 

08/2006. A obra foi concluída em 31/08/2006. 
 

 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Ari da 
Rocha Miranda, s/nº. 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. 
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HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 186 unidades habitacionais / 2 conjuntos - R$ 1.624 mil 
 

• conjunto Habitacional Apiai C1 – 58 unidades, beneficiando 290 pessoas, construídas 
pelo sistema Pró-Lar Núcleo Habitacional por Empreitada, na Av. Pres. Humberto 
Castelo Branco – Pinheiros – Custo: R$ 907 mil. Obra concluída em 29/03/2003.  

 
• conjunto Habitacional Apiai B – 128 unidades, beneficiando 640 pessoas, construídas 

pelo sistema empreitada global convencional, na Rodovia Sp 249 – Apiaí / Ribeirão 
Branco – Custo: R$ 717 mil pagos na gestão PSDB. A obra foi iniciada na gestão 
Fleury e concluída em 16/05/1997. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 206 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de retroescavadeira e caminhão compactador para coleta de lixo. 

 
• repasse de R$ 110 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 

aquisição de caminhão compactador para coleta de lixo. 
 

FEHIDRO : 
 

• obra de canalização do córrego do ouro - fase II – Custo: R$ 35 mil. Concluída em 
13/12/2005. 

 
  
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 
 

• canalização parcial do córrego do ouro  – Custo: R$ 312 mil. Concluída em 
31/12/1996. 

 
• limpeza e desassoremento do Córrego do Ouro – Custo: R$ 56 mil. Concluída em 

30/07/1999. 
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SABESP: 
 

• construção de um reservatório em concreto armado (500 m³) – Custo: R$ 88 mil. 
Concluída em 16/05/1997; 

 
• rede de distribuição e ligações domiciliares de água no Bairro Palmitalzinho – Custo: 

R$ 26 mil. Concluída em 16/12/1996; 
 

• 1.563 m de redes coletoras de esgotos e 62 ligações prediais de esgotos no Bairro 
Motocross, dentro do Programa de Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 10 mil. 
Concluída em 11/10/1995; 

 
• redes coletoras de esgotos e ligações prediais de esgoto, dentro do Programa de 

Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 7 mil. Concluída em 24/10/1997; 
 

• redes coletoras de esgotos, ligações prediais de esgotos, estações elevatórias de 
esgotos, linhas de recalque no Bairro Palmital e Campininha do Palmital  – Custo: R$ 
136 mil. Concluída em 19/06/1998; 

 
• 2.461 m de rede coletora de esgotos, 149 ligações domiciliares de esgotos e 910 m de 

coletores tronco no Jardim Paraíso, dentro do Programa de Crescimento Vegetativo – 
Custo: R$ 70 mil. Concluída em 21/12/2000; 

 
• rede de distribuição de água, ligações prediais de água, rede coletora de esgotos e 

ligações prediais de esgotos em Apiaí, Barra do Chapéu e Ribeira, dentro do 
Programa de Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 29 mil. Concluída em 24/07/1997; 

 
• rede de distribuição de água, ligações prediais de água, rede coletora de esgotos e 

ligações prediais de esgotos em Apiaí, Barra do Chapéu e Ribeira, dentro do 
Programa de Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 138 mil. Concluída em 23/07/1999. 

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

• Prefeitura – R$ 150 mil, repassados em 12/2005 para construção de posto de saúde do 
bairro pinheiro; 

 
• Prefeitura – R$ 150 mil, repassados em 08/2006 para aquisição microônibus para 

transporte de pacientes; 
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• Prefeitura – R$ 25 mil, repassados em 12/1998, para aquisição de equipamentos de 
fisioterapia; 

 
• Sociedade Beneficente de Apiaí – R$ 90 mil, repassados em 06/2006 para aquisição 

de equipamentos; 
 

• Sociedade Beneficente de Apiaí – R$ 105 mil, repassados em 12/1998 para reforma e 
reconstrução do muro de arrimo; 

 
• Sociedade Beneficente de Apiaí – R$ 32 mil para investimento do Programa de 

Melhoria da Qualidade de Assistência ao Parto. 
 

• Prefeitura – R$ 10 mil, repassados em 09/2006 para aquisição de equipamentos 
(Programa Sorria São Paulo); 

 
• Consórcio Intergestores de Saúde Do Alto Vale do Ribeira - Apiaí – R$ 180 mil, 

repassados em 07/2002 para reforma e ampliação. 
 

• Consórcio Intergestores de Saúde Do Alto Vale do Ribeira - Apiaí – R$ 300 mil, 
repassados em 07/2002 para aquisição de equipamentos. 

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

• Prefeitura – R$ 143 mil. 
 
• Prefeitura – R$ 1.406 mil para custeio do Programa de Saúde da Família. 

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

 
• Sociedade Beneficente de Apiaí – R$ 1.005 mil para custeio da entidade. 

 
• Sociedade Beneficente de Apiaí – R$ 812 mil para custeio, e através do CISAVAR - 

Consórcio Intergestores de Saúde do Alto Vale do Ribeira. 
 
Entrega de Ambulância: 4 
 

• Prefeitura - 3 
• Consórcio Intergestores de Saúde do Alto Vale do Ribeira – 1 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
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• Entrega de 9 viaturas, sendo: 6 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – Custo: 

R$ 192 mil. 
 

• Entrega de 01 moto bomba, 01tamque de 1.000L mata fogo, 01 radio móvel, 01 radios 
portáteis, 01desencarcerador hidráulico, 01 e 02 equipamentos de proteção 
respiratória, para o Corpo do Bombeiros do município – Custo: R$ 45 mil. 

 
• implantação de uma unidade de ABSR - Auto Bomba, Salvamento e Resgate do Corpo 

de Bombeiros – Custo: R$ 206 mil.  
 

 
TRANSPORTES: 
 
 
DER:  
 

• obras de melhoramentos e pavimentação da vicinal SP-165, trecho da SP-250 (Bairro 
Cordeirópolis – Córrego do Ouro), numa extensão de 1 km - Custo: R$ 169 mil. Obras 
concluídas em 23/10/2004. 

 
• conservação de rotina e especial na SP-250, do km 261,68 ao 354,94, incluindo 

dispositivo, numa extensão de 93,26 km – Custo: R$ 1.394 mil. A obra foi concluída 
em 19/04/2006; 

 
• conservação de rotina e especial na SP-250, do km 261,68 ao 354,94, incluindo 

dispositivo, numa extensão de 93,26 km – Custo: R$ 2.036 mil. Obra concluída em 
20/04/2006; 

 
• melhoramentos e pavimentação da vicinal de ligação do entroncamento da SP-249 - 

Bairro Palmitalzinho, numa extensão de 24,76 km – Custo: R$ 2.139 mil. Obra 
concluída em 15/03/2000; 

 
• melhoramentos e pavimentação da vicinal de ligação da SP-249 - Bairro 

Encapoeirado, numa extensão de 13,03 km – Custo: R$ 1.875 mil. A obra foi concluída 
em 28/08/1999. 

 
• melhoramentos e pavimentação da API-020 (Apiaí - Ponte Alta - Barra do Chapéu), 

numa extensão de 25 km – Custo: R$ 2.663 mil. Obra concluída em 30/12/1999. 
 

• estudos e projetos na SP-165, trecho Apiaí - Iporanga – Custo: R$ 143 mil. Concluída 
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em 26/07/1998. 
 

• serviços de melhoramentos e regularização da SP-250 (Apiaí-Ribeira), numa extensão 
de 30,6 km – Custo: R$ 2.974 mil. Obra concluída em 07/11/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


