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ATIBAIA  
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 
 

CULTURA:  

Pólo do Projeto Guri: 1 (em andamento)  

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

• Pólo de Atibaia – Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcês nº 511 – Parque das 
Águas - em andamento 3 cursos (violão, violino/viola e violoncelo/contrabaixo), 
para 71 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 201 mil de Mar/2003 a 
Set/2010 para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, 
visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 25/03/2003.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 12.540 litros de leite em Jan/2011 – Custo: R$ 17 mil, beneficiando 
836 famílias carentes, no último mês do período.  

 

• Projeto Ação Jovem - estão sendo atendidos 266 bolsistas/mês em 2011 – Custo: 
R$ 228 mil, já repassados R$ 58 mil de Jan a Abr.  

 

• Programa Renda Cidadã - estão sendo atendidas 137 famílias/mês em 2011 – 
Custo: R$ 126 mil, já repassados R$ 38 mil de Jan a Abr.  

 

Repasses concluídos: R$ 35 mil  

• APAE – R$ 35 mil, repassados em Mar/2011, para aquisição de equipamentos.  
 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 815 mil  

Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 455 mil  
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• EE Prof. Carlos José Ribeiro – Custo: R$ 442 mil. Obra concluída em 24/01/2011.  
 

• EE Profª. Maria do Carmo Barbosa – Custo: R$ 13 mil. Obra concluída em 
28/03/2011.  

 

Reformas de escolas em execução: 3 – R$ 360 mil  

• EE Estud Edinaldo Aparecido Salles – Custo: R$ 100 mil. A obra está com 21% 
executados e tem término previsto em 30/05/2011.  

 

• EE Profª. Fulvia Maria Aparecida CancheriniFazzio – Custo: R$ 63 mil. A obra 
está com 54% executados e tem término previsto em 15/05/2011.  

 

• EE Profº João Antônio Rodrigues – Custo: R$ 197 mil. A obra está com 30% 
executados e tem término previsto em 30/06/2011.  

 

Repasses para a APAE:  

• Em Mar/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 117 mil, 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 133 alunos.  

 

Programa Escola da Família:  

• Em Mar/2011, foram gastos R$ 54 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 7 escolas do município.  

 

JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA:  

Fundação CASA:  

• convênio com o CASULO - Centro de Desenvolvimento e Integração Social da 
Criança, para atendimento a 56 adolescentes, sendo: 40 adolescentes em regime de 
Unidade Permanente e 16 adolescentes em regime de Unidade de Internação 
Provisória – Custo: R$ 9.283 mil, já repassados R$ 6.671 mil de Jan/2007 a 
Abr/2011.  
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PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 1.480 mil  

• 8.500,00 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município (recuperação 
de danos na área urbana) – Custo: R$ 700 mil, já repassados R$ 486 mil em 
Dez/2010. A obra está com 60% executados e tem término previsto em Jun/2011.  

 

• construção de creche, com 288,05 m² de área na Rua Dr. Lourenço de Sá e 
Albuquerque s/nº - Chácara Bela Vista – Custo: R$ 250 mil, repassados em 
Dez/2009. A obra está com 3% executados e tem término previsto em Dez/2011.  

 

• 22.500,00 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 
450 mil, repassados em Jan e Out/2010. Obra concluída em 03/03/2011.  

 

• aquisição de veículo para transporte de passageiros – R$ 80 mil, repassados em 
Jan/2010. Concluída em 23/02/2011.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS:  

FEHIDRO :  

• contrato com a Prefeitura, para implantação do sistema municipal de informações 
ambientais – Custo: R$ 126 mil. Previsão de término em 12/08/2011.  

 

• contrato com o SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia, para implantação de 
equipamentos e sistemas complementares na Estação de Tratamento de Esgotos 
Estoril – Custo: R$ 346 mil. Concluído em 15/03/2011.  

 

SAÚDE:  

AME – Ambulatório Médico de Especialidades (investimentos/custeio) – R$ 12.820 mil  

• Banco de Olhos de Sorocaba – R$ 12.820 mil, já repassados R$ 3.818 mil de Jan a 
Abr/2011, para custeio.  
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Repasses concluídos para Prefeitura - custeio:  

• R$ 945 mil, repassados de Jul/2010 a Fev/2011 do Programa Pró-Santas Casas. 
(Santa Casa está sob intervenção da Prefeitura).  

 

Repasses em andamento para Prefeitura - custeio:  

• R$ 730 mil, já repassados R$ 280 mil de Dez/2010 a Abr/2011, sendo R$ 630 mil do 
Programa Pró-Santas Casas (Santa Casa está sob intervenção da Prefeitura).  

 

Repasses para Prefeitura (2011-2014) – equipamentos (Total: R$ 60 mil)  

• R$ 60 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de equipamentos.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 3 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 153 mil.  
 

TURISMO:  

DADE (repasse de verba): R$ 11.426 mil  

• reestruturação da entrada da cidade (Fase I) – Custo: R$ 2.450 mil, repassados de 
Ago/2008 a Jun/2009. A obra, sendo realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/2008 está com 87% executados.  

 

• revitalização do balneário (etapa I) – Custo: R$ 570 mil, repassados de Fev/2008 a 
Abr/2010. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2007 
está com 97,5% executados.  

 

• revitalização do entorno do balneário e Centro de Convenções – Custo: R$ 473 mil, 
repassados em Out/2008 e Mar/2011. A obra, realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2008 está com 65% executados.  

 

• reestruturação da entrada da cidade (fase II) – Custo: R$ 2.391 mil, repassados de 
Jan/2008 a Out/2009. A obra, sendo realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/2007 está com 90% executados.  
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• revitalização do Centro Histórico (Fase I) – Custo: R$ 851 mil, já repassados R$ 
588 mil em Jun/2006 e Dez/2008. A obra, sendo realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2004 está com 57% executados e tem término previsto em 
22/06/2011.  

 

• revitalização do Centro Histórico (Fase II) – Custo: R$ 352 mil, já repassados R$ 
211 mil em Out/2008. A obra, sendo realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/2008.  

 

• revitalização do Centro Histórico (Fase III) – Custo: R$ 516 mil, já repassados R$ 
437 mil em Dez/2010. A obra será realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2010.  

 

• revitalização geral e reforma de sanitários no Parque Público – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Abr/2010. A obra será realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/2009.  

 

• implantação do Boulevard Lucas – Custo: R$ 1.636 mil, já repassados R$ 515 mil 
em Jan/2010. A obra será realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2009.  

• construção do Centro de Desenvolvimento do Turismo, Exposições e Eventos – 
Custo: R$ 1.492 mil, já repassados R$ 517 mil em Jan/2010. A obra será realizada 
pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2009.  

 

• implantação de praça de alimentação no Mercado Municipal e revitalização da 
Praça Aprígio de Toledo – Custo: R$ 322 mil, já repassados R$ 174 mil em 
Jan/2010. A obra será realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2009.  

 

• revitalização do espelho d'água e implantação de bangalôs – Custo: R$ 273 mil, 
repassados em Jan/2010. A obra sendo realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/2009.  
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GEtão - 2007-2010 

 

 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA:  

• reforma, adequação e ampliação do Centro de Ressocialização de Atibaia, na Rua 
José Bonifácio, 680 – Centro - Custo: R$ 1.869 mil. Obra concluída em 27/02/2007.  

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 586.872 litros de leite, de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 754 mil, 
beneficiando 836 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Municipalização da Casa da Agricultura:  

• celebrado convênio, relativo a municipalização da Casa da Agricultura, para 
atender pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 59 mil, repassados de 
Out/2007 a Out/2008.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 6,70 km da estrada AT-035 nos Bairros Pedreira e Ponte Alta – Bacia 
Hidrográfica Piracicaba / Capivari / Jundiaí (3ª Fase) - Custo: R$ 564 mil. Obra 
concluída em 20/08/2010.  

 

Repasses de recursos:  

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Jul/2010, para aquisição de equipamentos 
agrícolas.  

 

• Prefeitura – R$ 76 mil, repassados em Jul/2010, para aquisição de trator.  
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ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 19 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
621 crianças e adolescentes, 1.877 famílias e 1.015 migrantes – Custo: R$ 521 mil.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 100 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 72 mil, 100 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 72 mil, 100 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 
72 mil e 100 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 84 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 105 famílias em 2007 – Custo: R$ 75 mil, 105 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 75 mil, 105 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 75 
mil e 105 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 86 mil.  

 

Repasses concluídos: R$ 74 mil  

• Mate-Dei-Cam – Casa de Apoio à Menina – R$ 29 mil, repassados em Fev/2010, 
para aquisição de veículo (gol) para a entidade. Adquirido em 06/03/2010.  

 

• APAE - R$ 45 mil, repassados em Jan/2009, para aquisição de um veículo, 
utensílios de cozinha e equipamentos para consultório odontológico da entidade.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

CEETPS:  

• aquisição de equipamentos para a ETEC de Atibaia – Custo: R$ 54 mil. Entregues 
em Dez/2009 e Dez/2010.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

DADE (repasse de verba): R$ 3.698 mil  

• 2ª Etapa da reestruturação da entrada da cidade – Custo: R$ 1.213 mil, repassados 
de Dez/2005 a Fev/2009. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2004 foi concluída em 02/03/2010.  
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• construção do Centro de Convenções Parque das Águas – Custo: R$ 1.608 mil, 
repassados de Ago/2002 a Dez/2004. A obra, realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2002 foi concluída em 02/03/2010.  

 

• conclusão das obras do Centro de Convenções Parque das Águas – Custo: R$ 877 
mil, repassados de Dez/2005 a Set/2008. A obra, realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2003 foi concluída em Jun/2007.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 7.015 mil  

Reformas de escolas concluídas: 53 – R$ 4.945 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 7 – R$ 2.070 mil  

• EE Major Juvenal Alvim – Custo: R$ 330 mil. Obra concluída em 29/01/2010.  
 

• EE Profº Carlos José Ribeiro – Custo: R$ 384 mil. Obra concluída em 29/01/2010.  
 

• EE Profº Gabriel da Silva – Custo: R$ 384 mil. Obra concluída em 29/01/2010.  
 

• EE ProfªZilah Barreto Pacitti – Custo: R$ 262 mil. Obra concluída em 19/05/2009.  
 

• EE Profº João Evangelista Mariano da Costa – Custo: R$ 334 mil. Obra concluída 
em 30/04/2009.  

 

• EE Profª Circe Teixeira Musa e Silva – Custo: R$ 239 mil. Obra concluída em 
17/11/2008.  

 

• EE ProfªIzolina Patrocínio de Lima – Custo: R$ 137 mil. Obra concluída em 
31/05/2007.  

 

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

 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Set/2009 a Mar/2010 foram concedidas bolsas alfabetização para 6 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 204 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 2 escolas da região – Custo: R$ 14 mil.  

 

Repasses para a APAE:  

• De Mar/2007 a Set/2010, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
974 mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 399 alunos.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010, foram gastos R$ 1.051 mil em atividades desenvolvidas 
aos finais de semana em 7 escolas do município.  

 

ESPORTE E LAZER:  

Repasse de recursos: R$ 40 mil  

• realização da Corrida da Fogueira – Custo: R$ 20 mil, repassados em Jul/2007. 
Evento realizado em 30/06/2007.  

• realização da Corrida da Fogueira – Custo: R$ 20 mil, repassados em Jul/2008. 
Evento realizado em 28/06/2008.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 368 unidades habitacionais concluídas (beneficiando 1.840 pessoas) / 2 
conjuntos – Custo: R$ 19.821 mil  

• conjunto habitacional Atibaia D1 - 140 unidades, beneficiando 700 pessoas, em 
construção pelo Programa de Reassentamento Habitacional na Av. Desembargador 
Felipe Pugliese, s/nº – Jardim das Cerejeiras – Custo: R$ 5.538 mil. Unidades 
entregues em 23/10/2009.  
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• conjunto habitacional Atibaia D2 - 228 unidades, beneficiando 1.140 pessoas, em 
construção pelo Programa de Parceria com Municípios na Av. Desembargador 
Felipe Pugliese, s/nº - Jardim das Cerejeiras – Custo: R$ 14.317 mil. Unidades 
entregues em 23/10/2009.  

 

JUSTIÇA:  

Fundação CASA:  

• convênio com a Prefeitura, para atendimento a 40 adolescentes em regime de 
liberdade assistida – Custo: R$ 72 mil, repassados de Dez/2007 a Mai/2009.  

 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB:  

• repassados R$ 62 mil em Out/2008 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 triturador de galhos.  

 

FEHIDRO :  

• contrato com o SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia, para implantação de 
centrífuga para desidratação de lodos e grupo gerador de emergência da Estação 
de Tratamento de Esgotos Estoril – Custo: R$ 289 mil. Concluído em 29/10/2009.  

 

• contrato com o SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia, para elaboração de 
plano diretor de controle de perdas do sistema de produção e distribuição da 
estância de Atibaia – Custo: R$ 87 mil. Concluído em 05/06/2009.  

 

• contrato com o SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia, para elaboração do 
projeto básico da estação de tratamento de esgotos do Taboão e relatório 
ambiental preliminar – Custo: R$ 55 mil. Concluído em 15/10/2007.  

 

 

SAÚDE:  

AME – Ambulatório Médico de Especialidades (investimentos/custeio) – R$ 12.773 mil  
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• Banco de Olhos de Sorocaba – Custo: R$ 4.666 mil, repassados de Jul/2009 a 
Jan/2010 para implantação do AME na Rua Bruno Sargianni s/nº - Parque 
Jerônimo de Camargo. A obra, concluída em 22/05/2010, e inaugurada em 
18/06/2010.  

 

• Banco de Olhos de Sorocaba – Custo: R$ 319 mil repassados de Out/2009 a 
Dez/2009, para custeio das atividades do AME.  

 

• Banco de Olhos de Sorocaba – Custo: R$ 7.788 mil, repassados de Jan a Dez/2010, 
para custeio.  

 

Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) - custeio:  

• Prefeitura – R$ 165 mil, repassados em Jun/2008 e Mai/2010.  
 

Repasses para Prefeitura (2007-2010) – equipamentos (Total: R$ 315 mil)  

• R$ 150 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos.  
 

• R$ 95 mil repassados em Jan/2008, para aquisição de gerador de energia elétrica.  
 

• R$ 70 mil repassados em Fev/2008, para aquisição de duas ambulâncias.  
 

Programa Dose Certa:  

• De 2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 2.167 mil em 
medicamentos.  

 

 

Programa de Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 526 mil foram repassados de Jul/2006 a Dez/2010 para custeio.  
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SEGURANÇA PÚBLICA: 

 

• Foram entregues 17 viaturas: 14 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 652 mil.  

 

Corpo de Bombeiros:  

• Em 05/04/2010 foi entregue 1 veículo Auto Bomba – 83 para o Corpo de Bombeiros 
– Custo: R$ 314 mil.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

• serviços de recuperação das estradas vicinais Cachoeira, Usina, Sul-Brasil, Ponte 
Alta e Estrada do Maracanã – Custo: R$ 100 mil. As obras foram concluídas em 
30/05/2008.  

 

DERSA:  

Obras concluídas: R$ 20.314 mil  

• conservação do revestimento vegetal na SP-65 (rodovia Dom Pedro I) e 
interligações, numa extensão de 154,8 km – Custo: R$ 6.179 mil. A obra foi 
concluída em 06/05/2009.  

 

• implantação de passarela de concreto no km 67,3 da SP-65 – Custo: R$ 1.102 mil. 
A obra foi concluída em 21/09/2008.  

 

• conservação de segurança rodoviária na SP-65 (Rodovia Dom Pedro I), numa 
extensão de 83,8 km – Custo: R$ 12.899 mil. A obra foi concluída em 01/03/2008.  

 

• pavimentação e sinalização horizontal dos dispositivos de acesso e vias marginais 
na SP-65 (Rodovia Dom Pedro I) – Custo: R$ 134 mil. A obra foi concluída em 
16/01/2007.  
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 136.800.000,00 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 1.733.656 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 1.293 
mil, beneficiando 836 famílias carentes no último mês do período. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 20 km das estradas rurais AT-15, 41 e 46 - Custo: R$ 65 mil. As obras 
foram concluídas em 20/02/1999; 

 
• recuperados 1,2 km da estrada rural Boa Vista - Custo: R$ 60 mil. A obra foi 

concluída em 03/01/2003. 
 
 
Programa de Pontes Metálicas: 6 
 

• implantadas 6 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 o Córrego do Onofre – ponte 1, na avenida Jerônimo de Camargo – vão de 
12 metros. Instalada em 11/11/2002; 

2. sobre o Córrego do Onofre – ponte 2, na avenida Jerônimo de Camargo – vão de 
12 metros. Instalada em 10/05/2002; 

3. sobre o Ribeirão da Folha Larga – ponte 1, na avenida Jerônimo de Camargo - 
vão de 8 metros. Instalada em 11/11/2002; 

4. sobre o Ribeirão da Folha Larga – ponte 2, na avenida Jerônimo de Camargo - 
vão de 8 metros. Instalada em 11/11/2002; 

5. sobre o Córrego do Onofre – ponte 1, na avenida Imperial – vão de 6 metros. 
Instalada 10/05/2002; 

6. sobre o Córrego do Onofre – ponte 2, na avenida Imperial – vão de 6 metros. 
Instalada 11/11/2002. 

 
Galpão para Agronegócios: 
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• Em 11/01/2006 foi implantado um galpão de Agronegócios – R$ 269 mil. 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 28 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.887 crianças e adolescentes, 63 portadores de deficiências, 1.726 famílias e 200 
pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 871 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 70 bolsistas/mês em 2005 e 100 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 50 mil em 2005 e R$ 72 mil em 2006. O 
programa tem por finalidade criar oportunidades de conclusão do ensino básico 
para jovens de 15 a 24 anos, pertencentes às classes sociais mais vulneráveis, que 
não puderam frequentar a escola na idade apropriada. Consiste de: criar condições 
para o retorno e/ou permanência na escola, repasse de R$ 60,00/mês por jovem e 
propiciar ações que os capacitem para o mercado de trabalho. 

 
• Programa Renda Cidadã – 90 famílias/mês 2001/2003 – R$ 154 mil; 90 

famílias/mês em 2004 – R$ 65 mil; 90 famílias em 2005 – R$ 64 mil e 110 famílias 
em 2006 – R$ 79 mil. O Programa objetiva conceder subsídio financeiro de R$ 
60,00/mês para famílias em situação de pobreza, com renda mensal “per capita” 
de até R$ 100,00, priorizando mulheres chefes de família e integrando estes 
subsídios a ações sócioeducativas e de geração de renda. Após o recebimento da 
12ª parcela a família, mediante avaliação técnica das condições de subsistência, 
poderá ser desvinculada ou permanecer no Programa. 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
CEETPS: 
 

• celebrado em 20/10/2005, convênio entre o CEETPS e a Prefeitura, para a 
implantação de Escola Técnica Estadual de Atibaia em prédio cedido pela 
Prefeitura na Rua Prefeito Antonio Júlio de Toledo Garcia Lopes, nº 200 – Jd 
Cerejeiras. Coube ao município a adequação dos laboratórios, reparos e pintura no 
prédio e adequação das instalações elétricas e hidráulicas e ao Estado a aquisição 
de equipamentos e mobiliários – Custo: R$ 188 mil. As aulas foram iniciadas em 
06/02/2006, com os cursos de: Técnico em Enfermagem com 80 vagas nos períodos 
da tarde/noite e de Hotelaria com 80 vagas nos período da tarde/noite. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
DADE (repasse de verba): R$ 5.934 mil 
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• primeira etapa da reestruturação da entrada da cidade – Custo: R$ 1.469 mil, com 
recursos do Plano DADE/2001, repassados de Out/2001 a Nov/2004. Obra 
concluída em 31/12/2005; 

 
• pavimentação da Alameda Lucas Nogueira Garcez – Custo: R$ 877 mil, com 

recursos do Plano DADE/2003, repassados de Ago a Dez/2004. Obra concluída em 
26/07/2005; 

 
• obras de infra-estrutura em ruas da periferia do Jardim Imperial - Custo: R$ 1.000 

mil, com recursos do Plano DADE/2000, repassados de Set a Dez/2002. Obra 
concluída em 30/08/2003; 

 
• obras de infraestrutura em ruas do conjunto habitacional CDHU - Custo: R$ 375 

mil, com recursos do Plano DADE/2000, repassados em Ago/2002 e Jun/2003. 
Obra concluída em 30/08/2003; 

 
• construção do Centro Cultural e Recreativo no Jardim Imperial - Custo: R$ 430 

mil, com recursos do Plano DADE/1999, repassados de Mar/2000 a Ago/2001. 
Obra concluída em 05/03/2002; 

 
• reurbanização de praças - Custo: R$ 102 mil, com recursos do Plano DADE/1999, 

repassados de Jan a Out/2000. Obra concluída em 05/11/2001; 
 

• reurbanização, paisagismo e iluminação da praça do Lago - Custo: R$ 133 mil, 
com recursos do Plano DADE/1999, repassados de Mar/2000 a Jan/2001. Obra 
concluída em 30/06/2001; 

 
• construção do Centro Cultural e Recreativo Atibaia Jardim - Custo: R$ 252 mil, 

com recursos do Plano DADE/1999, repassados de Fev a Set/2000. Obra concluída 
em 31/03/2001; 

 
• pavimentação do acesso à Pedra Grande - Custo: R$ 117 mil, com recursos do 

Plano DADE/1999, repassados de Jan a Jul/2000. Obra concluída em 10/08/2000; 
 

• aquisição do Balneário de Atibaia e conjunto aquático – Custo: R$ 352 mil, com 
recursos dos Planos DADE/1997, 1998 e 2000, repassados de Set/1997 a Jun/2000. 
Ação concluída em 31/12/2000; 

 
• revitalização e paisagismo da orla da Represa da Usina – Custo: R$ 138 mil, com 

recursos do Plano DADE/1997. Obra concluída em 30/06/1999; 
 

• reestruturação da identidade turística – Custo: R$ 34 mil, com recursos do Plano 
DADE/1997. Obra concluída em 30/12/1998; 
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• construção da praça com fonte luminosa na Ilha do Lago Major – Custo: R$ 25 mil, 
com recursos do Plano DADE/1997. Obra concluída em 31/10/1998; 

 
• construção de Ginásio Poliesportivo – Custo: R$ 414 mil, com recursos do Plano 

DADE/1996. Obra concluída em 31/12/1997; 
 

• realização do aniversário da cidade – Custo: R$ 185 mil, com recursos do Plano 
DADE/1997; 

 
• realização da festa cigana - Custo: R$ 11 mil, com recursos do Plano DADE/1996, 

repassados em dez/1996; 
 

• realização do aniversário da cidade – Custo: R$ 20 mil, com recursos do Plano 
DADE/1996, repassados em Jun/1996. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 3.778 mil 
 
Escolas Construídas: 3 (1.995 novas vagas) – R$ 1.269 mil 
 

• EE Profª Maria Cecília Texeira Pinto – 9 salas (945 novas vagas) – Custo: R$ 679 
mil. Obra concluída em 30/04/2004; 

 
• EMEF Prefeito Gilberto Sant’anna – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 270 

mil. Obra concluída em 03/05/2004; 
 

• EE Estação Caetetuba II – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 320 mil. Obra 
concluída em 22/09/2004. 

 
 
Ampliação de Escola:1 (210 novas vagas) – Custo: R$ 44 mil 
 

• EE Profº João Evangelista Mariano da Costa Lobo – 2 salas (210 novas vagas) – 
Custo: R$ 44 mil. Obra concluída em 28/10/2000. 

 
Reformas de Escolas: 32 - R$ 2.058 mil 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas:9Custo: R$ 407 mil 
 
Repasses para a APAE: 
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• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 1.079 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 820 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar 
classes regulares de ensino fundamental. 

 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 2.388 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 22 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 
 

• Em 14/12/01 foi implantado o Banco do Povo Paulista na avenida da Saudade, nº 
287 - Centro, com recursos de R$ 450 mil para atender o crédito produtivo 
popular. 

 
 
Centro de Lazer para o Trabalhador: 
 

• repassados R$ 100 mil, para construção de 300 m² de alojamento no Centro de 
Lazer para o Trabalhador. A obra foi concluída em 23/12/1999. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 

• repasse de R$ 5 mil em Jan/1999, para realização dos Jogos Estudantis da 
Primavera. 

 
• repasse de R$ 40 mil em Out/2000, para realização do 9º Jogos Abertos 

Brasileiros. 
 

• repasse de R$ 30 mil em Dez/2004, para realização da final do Campeonato 
Estadual de Futebol - categoria Dente de Leite. 

 
• repasse de R$ 36 mil em Jul/2005, para obras e reforma no estádio Municipal 

Salvador Russani. Obra concluída em 05/04/2006. 
 

• repasse de R$ 20 mil em Mai/2006, para realização da 8ª Corrida da Fogueira. 
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HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 125 unidades habitacionais / 1 conjunto – R$ 1.031 mil 
 

• conjunto habitacional Atibaia C – 125 unidades, beneficiando 625 pessoas, 
construídas pelo Programa Empreitada Global na avenida Copacabana (acesso 
pelo trevo da Fernão Dias) - Custo: R$ 1.031 mil. Obra concluída em 28/02/1997. 

 
 
JUSTIÇA: 
 
Prédio do Fórum: 
 

• construção do prédio do Fórum, com 4.359,06 m² de área construída - Custo: R$ 
2.385 mil. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 
546 mil e concluída em 15/09/2003. 

 
 
FEBEM : 
 

• construção do Centro de Atendimento Sócioeducativo do Adolescente – CASA, com 
56 vagas – Custo: R$ 3.288 mil. A unidade faz parte do novo modelo de gestão que 
consiste da construção de 41 unidades pequenas e descentralizadas para que os 
jovens sejam atendidos próximos de suas famílias e de acordo com as regras 
propostas pelo Sistema Nacional Sócio-Educativo que limita a 96 o número de 
adolescentes para cada unidade de internação. A obra foi iniciada em 21/02/2006 e 
concluída em 18/11/2006. O Centro de atendimento de Atibaia será administrado 
pelo Centro de Desenvolvimento e Integração Social da Criança Perdoense – 
CASULO e está sendo inaugurado pelo Governador nesta data. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 130 mil em Jan/2006 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 retro-escavadeira. 

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



19 

• Prefeitura - R$ 10 mil em Dez/1998, para aquisição de equipamentos para 
atendimento pediátrico para Unidade Básica de Saúde IV; 

 
• Prefeitura - R$ 10 mil em Fev/2004, para aquisição de equipamentos; 

 
• Prefeitura - R$ 196 mil em Jul/2005, para aquisição de equipamentos para o 

Hospital e Maternidade São José; 
• Prefeitura - R$ 100 mil em Jul/2006, para aquisição de um aparelho de raio-X; 

 
• Santa Casa - R$ 50 mil em Fev/1998, para aquisição de equipamentos médicos 

hospitalares para a Santa Casa. 
 
 
Programa de Controle de Glicemia (Custeio): 
 

• Prefeitura - R$ 291 mil em Ago/2005. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 1.123 mil; 
 

• Santa Casa – R$ 438 mil. 
 
 
Entrega de Ambulâncias: 3 – R$ 94 mil 
 

• Prefeitura – (entregues em 1998, 2004 e 2005). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 37 viaturas, sendo: 28 para a Polícia Militar e 9 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 884 mil. 

 
Corpo de Bombeiros: 
 

• Em Dez/2004, foi entregue 1 viatura de resgate – Custo: R$ 85 mil; 
 

• Em Dez/2004, foi entregue 1 rádio móvel – Custo: R$ 2 mil; 
 

• Em Jan/2005, foram entregues 2 rádios portáteis – Custo: R$ 3 mil. 
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TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• regularização e pavimentação da estrada vicinal ATI-040 (Geronimo de Camargo), 
numa extensão 7 km – Custo: R$ 257 mil na gestão PSDB, dos quais R$ 6 mil 
consolidados para CPA. A obra foi concluída em 10/06/1996; 

 
• melhoramentos e pavimentação da estrada vicinal entre a avenida Flávio Pires 

Camargo até a Divisa de Campo Limpo Paulista, numa extensão de 8 km – Custo: 
R$ 159 mil. A obra foi concluída em 28/06/2001. 

 
 
Duplicação da BR-381: 

• obras de duplicação da BR-381, trecho do km 21,14 ao km 36,3, numa extensão 
15,2 km – Custo: R$ 25.560 mil. A obra foi concluída em 19/04/2003; 

• obras de duplicação da BR-381, trecho do km 36,3 ao km 53,6, numa extensão 16,7 
km – Custo: R$ 25.093 mil. A obra foi concluída em 30/04/1998. 

 
DERSA: 
 

• serviços de conservação de rotina e especial na Rodovia Dom Pedro I, do km 74 ao 
km 109,4, numa extensão 35,4 km – Custo: R$ 8.651 mil. A obra foi concluída em 
01/01/1997; 

 
• serviços de conservação de rotina e especial na Rodovia Dom Pedro I, do km 74 ao 

km 146, numa extensão 72 km – Custo: R$ 22.739 mil. A obra foi concluída em 
18/08/2003; 

 
• conservação da sinalização de segurança e eletrônica na Rodovia Dom Pedro I, 

numa extensão 83,8 km – Custo: R$ 2.841 mil. A obra foi concluída em 14/01/2006. 
•  


