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BIRITIBA-MIRIM  
 

 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 
 
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO:  

Programa Melhor Caminho:  

• foram recuperados 4,66 km de Estrada/Av. Benedito de Miranda, BRM470 e BRM458 
BH Alto Tietê (2ª Fase) – Custo: R$ 402 mil. Obra concluída em 19/07/2011.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

• celebrados 4 convênios com a Prefeitura para atendimento a 159 crianças e 
adolescentes, 140 idosos e 350 famílias – Custo: R$ 133 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendidas 113 famílias/mês em 2011 – R$ 106 mil; estão 
sendo atendidas 113 famílias/mês em 2012 – R$ 108 mil, repassados R$ 9 mil em Jan.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendidos 119 bolsistas/mês em 2011 – R$ 112 mil; estão sendo 
atendidos 119 bolsistas/mês em 2012 – R$ 114 mil, repassados R$ 19 mil em Jan e 
Fev.  

 

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 108.495 litros de leite, de Jan a Nov/2011 – Custo: R$ 150 mil, 
beneficiando 1.080 famílias carentes e 100 idosos, no último mês.  

 

Repassados:  

• foram repassados para o Instituto Reviver Biritiba Mirim, Rua Sebastião Silva, 175, 
recursos no valor de R$ 50 mil em Out/2010, para aquisição de equipamentos.  
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DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO:  

FUMEFI :  

Obras concluídas:  

• Pavimentação e Drenagem do Bairro Cruz das Almas - 1ª Fase - Custo: R$ 537 mil 
repassados R$ 482 mil de Jun a Abr/2011. A obra foi concluída em Fev/2011, 
aguardando medição final.  

 

• Pavimentação e drenagem do Bairro Cruz das Almas - 2ª Fase - Custo: R$ 606 mil 
repassados R$ 443 mil de Jul/2010 a Abr/2011. A obra foi concluída em Fev/2011, 
aguardando medição final.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 2.113 mil  

Escola Paralisada em 18/08/2010: 1 (1.260 novas vagas) – R$ 2.058 mil  

• EMEF Nelson de Oliveira Camargo –12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: R$ 2.058 
mil e R$ 62 mil em equipamentos. A obra está com 92,70% executados. (não há 
material na obra. A empresa contratada pela Prefeitura ainda não retornou para 
conclusão de reparos).  

 

Reforma de escola concluída: 1 – R$ 53 mil  

• EE Angélica de Jesus Ferreira – Custo: R$ 53 mil. Obra concluída em 28/07/2011.  
 

Programa Escola da Família:  

• De Mar a Set/2011, foram gastos R$ 47 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana nas escolas Profº Adhemar Bolina e Profº José Carlos Prestes.  

 

EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO:  

Banco do Povo:  
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• Em 29/05/06 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua GildoSevalli, nº 257, 
com recursos de R$ 72 mil para atender o crédito produtivo popular. Vigente até 
28/06/2011.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 9 unidades não iniciadas / 1 conjunto – R$ 596 mil  

• conjunto habitacional Biritiba Mirim A2 , com 9 unidades habitacionais, beneficiando 
45 pessoas, sendo construídas pelo Programa Parceria com Municípios – Custo: R$ 
596 mil. Empreendimento em Programação. Previsão para início das obras: 
01/03/2012.  

 

Programa Melhorias Habitacionais:  

• 269,72 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no conjunto habitacional 
Biritiba-Mirim A, no bairro Vila Operária – Custo: R$ 27 mil, já repassados R$ 16 mil 
em Mar/2008 e Jan/2011. O convênio foi RESCINDIDO em 11/04/2011. Os valores 
repassados por esta Secretaria da Habitação, foram devidamente devolvidos pela 
Prefeitura.  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP (repasses de recursos) - R$ 3.840 mil  

• 9.744,37 m² de pavimentação asfáltica; 3227,04 ml de guias e sarjetas; 103 ml de 
galerias águas pluviais; 6 bocas de lobo duplas e 3 poços de visita em ruas do Bairro 
Irohy e Vila Santo Antônio – Custo: R$ 740 mil, repassados R$ 410 mil em Dez/2011, 
A obra tem término previsto em 13/12/2012;  

 

• construção da Portaria de acesso principal e construção de 240 jazigos, no novo 
Cemitério Municipal, com área total do terreno de 21.086,15 m² localizado na Estrada 
Miguel Chelucci com a Avenida José Siqueira Melo – Custo: R$ 300 mil, repassados 
em Fev/2008 e Mai/2009, obra concluída em 30/05/2011;  
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• construção Parcial do Cemitério Municipal , com área total do terreno de 21.086,15 
m² localizado na Estrada Miguel Chelucci com a Avenida Maria José Siqueira Melo – 
Custo: R$ 100 mil, repassados em Fev/2008 e Out/2009, obra concluída em 
30/05/2011;  

 

• construção de prédio administrativo, com sanitários e vias de acesso – Custo: R$ 200 
mil, repassados em Jul/2009, obra concluída em 30/05/2011;  

 

• 8.028,11 m² de infraestrutura urbana nas ruas Eça de Queiroz, Guimarães Rosa, 
Graciliano Ramos e Manoel da Nóbrega – Custo: R$ 200 mil, repassados R$ 100 mil 
em Fev/2008, obra concluída em 30/05/2011;  

 

• construção Parcial do Cemitério Municipal, com área total do terreno de 21.086,15 m² 
localizado na Estrada Miguel Chelucci com a Avenida Maria José Siqueira Melo – 
Custo: R$ 100 mil repassados em Fev/2008 e Out/2009, obra concluída em 
30/05/2011;  

 

• execução de 19.562 m² de pavimentação asfáltica e drenagem de diversas vias do 
município – Custo: R$ 2.000 mil repassados em Jun/2010 e Mai/2011, obra concluída 
em Mai/2011;  

 

• execução de obras de infraestrutura (pavimentação e drenagem) das Ruas Nelson 
Ramos Guedes e José Paulo Martins do município de Biritiba Mirim – Custo: R$ 150 
mil repassados em Jun/2010, obra concluída em Jun/2011;  

 

• execução de obras de pavimentação e drenagem da Avenida Lauro Albano dos Santos 
(Trecho entre a Rua Geraldo da Conceição e a Rua José Paulo Martins) e Rua Wilma 
Lins Peixoto (Trecho entre a Rua José Sérvulo da Costa e a Avenida Lauro Albano dos 
Santos), no município – Custo: R$ 150 mil repassados em Nov/2010, obra concluída 
em Nov/2011.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS:  
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FEHIDRO :  

• contrato com a Prefeitura para adequação de estradas rurais, com 80% executados e 
tem término previsto em 05/05/2012.  

 

SAÚDE:  

Repasses para Prefeitura – obras e equipamentos – R$ 1.875 mil:  

• R$ 200 mil repassados em Dez/2010, para aquisição de equipamentos (material 
permanente ainda não adquirido – foi solicitado aditamento);  

 

• R$ 1.345 mil repassados em Dez/2010, para construção do Centro de Referência da 
Mulher, obra com 80% executados , houve aditamento de contrato para Mar/2012.  

 

• R$ 200 mil repassados em Out/2009, para construção de UBS, obra concluída em 
17/01/2011.  

 

• R$ 50 mil repassados em 31/10/2011, para reforma do Centro de Especialidades, a 
obra está concluída e em fase de prestação de contas – não foi dado o recebimento da 
obra pela Secretaria de obras;  

 

• R$ 80 mil repassados em Set/2011, para Prestação de Serviço e Reforma do Prédio 
Administrativo e Gradeamento na UBS Cruz das Almas, a obra está concluída e em 
fase de prestação de contas – não foi dado o recebimento da obra pela Secretaria de 
obras;  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

PROGRAMA PRÓ-VICINAL IV:  

DER  
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recuperados 4,4 km de Estrada do Sogo - Liga SP-088 a Estrada do Sertãozinho - Custo: R$ 
2.306 mil. Obra concluída em Nov/2011. 5 
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 664.547 litros de leite, de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 845 mil, 
beneficiando 1.080 famílias carentes e 100 idosos, no último mês.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 12 convênios com a Prefeitura para atendimento a 477 crianças e 
adolescentes, 340 idosos e 790 famílias – Custo: R$ 374 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; 93 
famílias/mês em 2010 – R$ 75 mil;  

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 105 bolsistas/mês em 2007 – R$ 75 mil; 105 
bolsistas/mês em 2008 – R$ 75 mil; 105 bolsistas/mês em 2009 – R$ 75 mil; 105 
bolsistas/mês em 2010 – R$ 88 mil.  

 

CULTURA:  

Polo do Projeto Guri: 1 

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

• Polo de Biritiba-Mirim – Rua GildoSevali, nº 265 – Centro - em andamento 3 cursos 
(violão, percussão e canto coral), para 102 crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 
200 mil para pagamento de despesas de manutenção do Polo, recursos humanos, 
visitas de supervisão, etc., pagos de Jul/2006 a Set/2010. O Polo iniciou suas 
atividades em 24/07/2006.  
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

FUMEFI :  

Obras concluídas:  

• recapeamento e recuperação de vias dos trechos I, II, III e IV da estrada do rio Acima 
- Custo: R$ 1.877 mil repassados em Fev e Jun/2007 e de Mai a Out/2008. As obras 
foram concluídas entre 31/12/2007 e 22/07/2008.  

 

Convênios SEP (repasses de recursos) - R$ 2.140 mil  

• 5.632,40 m² de pavimentação asfáltica, 1.282 m de guias e sarjetas e 125,50 m de 
sarjetão – Custo: R$ 200 mil repassados em Jul/2008, obra concluída em Dez/2008.  

 

• 3.454 m² de pavimentação asfáltica e obras de drenagem em vias do Município – 
Custo: R$ 200 mil em Mar/2010, obra concluída em Jun/2010.  

 

• 6.216 m² Execução de obras de pavimentação e drenagem em vias do município de 
Biritiba Mirim– Custo: R$ 400 mil repassados R$ 270 mil em Jun/2010, obra 
concluída em Out/2010;  

 

• 2.800 m² de pavimentação asfáltica, revestimento em CBUQ, e implantação de 
drenagem em 66m de vias do município – Custo: R$ 150 mil repassados em Mai/2010, 
obra concluída em Nov/2010;  

 

• Obra de Pavimentação e Drenagem na Rua Geraldo da Conceição - Trecho I - Jardim 
dos Eucaliptos - Biritiba Mirim - SP – Custo: R$ 80 mil repassados em Set/2009, obra 
concluída em Jul/2010;  

 

• 1.950 m² de pavimentação asfáltica com capa com espessura de 3 cm e drenagem, em 
vias localizadas no Bairro Jardim Vista Alegre, no Município – Custo: R$ 150 mil 
repassados em Mai/2010, obra concluída em Nov/2010;  
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• 2.638 m² de pavimentação asfáltica, revestimento e implantação de obras de drenagem 
em 100m de vias do município – Custo: R$ 150 mil repassados em Mai/2010, obra 
concluída em Nov/2010;  

 

• 2.638 m² de pavimentação asfáltica, revestimento e implantação de obras de drenagem 
em 100m de vias do município – Custo: R$ 150 mil repassados em Mai/2010, obra 
concluída em Nov/2010;  

 

• 5.155 m² de pavimentação asfáltica, 763,70 ml de guias e sarjetas e 48,45 ml de 
sarjetão – Custo: R$ 150 mil repassados em Jun/2008, obra concluída em Dez/2008;  

 

• obra de pavimentação, guias e sarjetas e drenagem em via do município, no Bairro 
Jardim – Custo: R$ 120 mil repassados em Jan/2010, obra concluída em Jun/2010;  

 

• 2.820 m² de pavimentação asfáltica, com 3cm de espessura, implantação de 850m de 
guias e sarjetas e obras de drenagem na Rua Geraldo Conceição, no trecho que se 
inicia ao final do Trecho I, prolongando-se por 470m em direção a Avenida Lauro 
Albano dos Santos, Trecho II, no Bairro Jardim dos Eucaliptos – Custo: R$ 150 mil 
repassados em Dez/2009, obra concluída em Jul/2010;  

 

• 3.465 m² de infraestrutura urbana em pavimentação de guias e sarjetas – Custo: R$ 
100 mil repassados em Fev/2008, obra concluída em 29/09/2008;  

 

• aquisição de retroescavadeira – Custo: R$ 140 mil, pagos em Jan/2008, adquirida em 
Set/2008.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 542 mil  

Reformas de escolas concluídas: 13 – R$ 542 mil  
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• 7 na EE Proº Adhemar Bolina – Custo: R$ 212 mil. Obras concluídas em 29/05/2007 a 
07/10/2009;  

 

• 5 na EE Profº José Carlos Prestes – Custo: R$ 326 mil. Obras concluídas em 
29/05/2007 a 07/05/2010.  

 

• EE Angélica de Jesus Ferreira – Custo: R$ 4 mil. Obra concluída em 21/05/2010.  
 

Transporte Escolar:  

• Foram entregues 2 veículos micro-ônibus, para transportar estudantes, no valor de R$ 
291 mil.  

 

Programa Escola da Família:  

• De 2007 a 2010, foram gastos R$ 289 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana nas escolas Profº Adhemar Bolina e Profº José Carlos Prestes.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Frentes de Trabalho:  

• No período de Jan/2007 a Abr/2009 foram atendidos 4.589 bolsistas - Custo: R$ 1.318 
mil.  

 

Programa Meu Primeiro Emprego:  

• No Programa Meu Primeiro Emprego, foram atendidas 77 bolsas de estágio para 
jovens de 16 a 21 anos, cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio – Custo: R$ 20 mil, 
repassados de Jan/2007 a Dez/2009.  

 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO :  
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• contrato com a Prefeitura, para construção do Parque do Nirvana – Custo: R$ 163 
mil. Obra concluída em 03/10/2008.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

DAEE:  

• revitalização da praça São Benedito – Custo: R$ 181 mil, repassados de Abr a 
Ago/2007. A obra foi concluída em 10/08/2007.  

 

SAÚDE:  

Repasses para Prefeitura – investimentos – R$ 1.654 mil:  

• R$ 100 mil repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos (Laringoscópio 
adulto e infantil, compressor de ar, sonar (detector fetal de mesa para batimentos), 
oxímetro de pulso portátil) adquiridos em Dez/2010.  

 

• R$ 175 mil repassados em Out/2009, para reforma e ampliação da UBS do Bairro 
Irohy, PSF Bairro Cruz das Almas e CS III Prefeito Joaquim, obra concluída em 
04/05/2010;  

 

• R$ 150 mil repassados em Out/2009, para construção de um pronto atendimento na 
Rua GildoSevali, 257 – Centro, obra concluída em 30/06/2010;  

 

• R$ 200 mil repassados em Out/2009, para construção de um pronto atendimento, obra 
concluída em 30/06/2010;  

 

• R$ 1.029 mil repassados em Mai/2009, para construção de um pronto atendimento, 
obra concluída em 30/06/2010;  

 

Entrega de Ambulância: 1 – R$ 40 mil  

• Hospital Municipal Drº Arthur A Nardi– 1 (entregue em 11/01/2007).  
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Programa Dose Certa:  

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados pra o município R$ 781 mil para 
aquisição de medicamentos.  

 

Programa de Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 96 mil, repassados de 2007 a 2010.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 6 viaturas, sendo: 3 para a Polícia Militar e 3 para a Policia Civil – 
Custo: R$ 230 mil.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

Obras Concluídas:  

• recuperação da SP-88 – Mogi-Dutra, entre os km 57,4 e 135,75, numa extensão de 
79,85 km, incluindo a implantação de trevos nos km 59, 68,2, 69, 72,3, 73,5, 81, 99 e 
99,2 – Custo: R$ 127.740 mil. A obra foi realizada em 4 lotes: Lote 1 (Mogi das 
Cruzes) - R$ 33.517 mil, obra concluída em 26/12/2010; Lote 2 (Biritiba Mirim) - R$ 
33.501 mil, obra concluída em 26/12/2010; Lote 3 (Salesópolis) - R$ 30.717 mil, obra 
concluída em 26/10/2010 e o Lote 4 (Paraibuna) R$ 30.005 mil, obra concluída em 
30/01/2010.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAL III :  

recuperados 4,8 km de Estrada Sertãozinho que liga o centro à SP-098 - Custo: R$ 2.987 
mil. Obra concluída em 14/10/2010. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 

 
R$ 70.800.000,00 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 2.064.820 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

1.570 mil beneficiando 1.080 famílias carentes e 100 idosos, no último mês do período. 
 
 
Programa Alimenta São Paulo: 
 

• distribuídas 21.149 cestas básicas, no período de Ago/2000 a Dez/2005 – Custo: R$ 
658 mil, beneficiando 381 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 3,9 km da estrada rural Rio Acima/Santa Catarina – Custo: R$ 77 mil. A 
obra foi concluída em 04/09/2000. 

 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 39 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.323 crianças e adolescentes, 100 idosos e 598 famílias – Custo: R$ 1.100 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu 150 bolsistas/mês em 2004; 105 bolsistas/mês em 2005 

e 105 bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 108 mil em 2004; R$ 75 mil em 2005 e R$ 75 
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 – atendeu 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$ 64 mil e 90 
famílias em 2006 – R$ 64 mil. O Programa objetiva conceder subsídio financeiro de 
R$ 60,00/mês para famílias em situação de pobreza, com renda mensal “per capita” 
de até R$ 100,00, priorizando mulheres chefes de família e integrando estes subsídios 
a ações sócioeducativas e de geração de renda. Após o recebimento da 12ª parcela a 
família, mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá ser 
desvinculada ou permanecer no Programa. 

 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP (repasse de verba): 
 

• construção da Escola Municipal de Ensino Infantil no Jardim Yoneda – Custo: R$ 100 
mil, repassados em Dez/2004 e Mai/2005. A obra foi concluída em 18/04/2005. 

 
 

FUMEFI : 
 

• implantação de rede de esgotos nos Jardins Yoneda e Vista Alegre - Custo: R$ 319 mil 
repassados em Nov/1996. Obra concluída em 30/11/1996; 

 
• pavimentação e serviços complementares em vias urbanas: aquisição de máquinas e 

equipamentos – Custo: R$ 378 mil repassados em Dez/2004 e Ago/2005. Obra 
concluída em 31/07/2005; 

 
• pavimentação e serviços complementares na avenida Jair Leme – Custo: R$ 700 mil 

repassados em Dez/1998. Obra concluída em 18/12/1998; 
 

• recuperação da avenida Heitor Cunha Braga – Custo: R$ 297 mil repassados em 
Dez/1998. Obra concluída em 30/11/1998; 

 
• recursos para a  1ª e 2ª etapa da pavimentação asfáltica da Estrada do Kobayashi – 

Custo: R$ 600 mil repassados em Nov e Dez/2006 e Jun/2007. Obras concluídas em 
31/12/2006; 

 
• obras de recapeamento e drenagem em ruas do Centro, Cruz das Almas e Jardim 

Pereira e pavimentação das ruas 31 de Dezembro e 18 de Novembro no bairro Jardim 
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Yoneda – Custo: R$ 539 mil repassados em Ago, Set e Nov/2000 e Jan/2001. Obra 
concluída em 04/11/2001; 

 
• pavimentação asfáltica e construção de galerias de águas pluviais no Jardim Alvorada 

– Custo: R$ 242 mil repassados de Jan a Mar/2003. Obra concluída em 08/04/2003; 
 

• pavimentação de vias e serviços complementares no bairro Cruz das Almas – Custo: 
R$ 155 mil repassados em Mai/2004. Obra concluída em 18/5/2004. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 1.790 mil 
 
Escola construída:1 (1.260 novas vagas) – R$ 600 mil 
 

• EE Jardim Yoneda (Bairro Vista Alegre) – 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: R$ 
600 mil. Obra concluída em 30/11/2004. 

 
 

Escola ampliada:1 (420 novas vagas) – R$ 529 mil 
 

• EE Profº Adhemar Bolina – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 529 mil. Obra 
concluída em 11/08/2004. 

 
Reformas em Escolas: 25 – R$ 585 mil 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 2 – R$ 76 mil 
 

• EE Profº Adhemar Bolina – Custo: R$ 41 mil. A obra foi concluída em 31/08/2001; 
 
• EE Profº José Carlos Prestes – Custo: R$ 35 mil. A obra foi concluída em 05/09/2001. 

 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 270 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 3 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
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Banco do Povo: 
 

• Em 29/05/06 foi implantado o Banco do Povo Paulista na ruaGildoSevalli, nº 257, com 
recursos de R$ 72 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
Frentes de Trabalho: 
 

• No período de 1999 a 2006 foram atendidos 21.505 bolsistas - Custo: R$ 5.592 mil. 
 
 
Programa Meu Primeiro Emprego: 
 

• Foram concedidas 33 bolsas de estágio para jovens de 16 à 21 anos cursando o 2º ou 
3º ano do ensino médio – Custo: R$ 8 mil. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

 
• construção de piscina olímpica no Ginásio de Esportes – Custo: R$ 84 mil repassados 

em Jul e Dez/2000 e Jul/2001. Obra concluída em 20/10/2003. 
 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1Infocentro Municipal na avenida 
Ferdinando Jungers, nº 275. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 
7 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet a população do 
município – Custo: R$ 18 mil. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 110 mil em Jan/2005 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 
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SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 
 

• obras da barragem de Biritiba – Custo: R$ 24.205 mil. Obra concluída em 
07/03/2006; 

 
• implantação de sistemas de monitoramento e fiscalização de mananciais – Custo: R$ 

2.317 mil; 
• resgate e manejo da fauna e conservação do meio ambiente – Custo: R$ 3.746 mil. 

 
 
SABESP: 
 

• desmatamento, destocamento, limpeza e serviços complementares nos reservatórios de 
Biritiba - Mirim e Paraitinga – Custo: R$ 10.567 mil. Serviços concluídos em 
13/09/2006; 

• execução, distribuição e prestação de serviços na execução de ligações domiciliares 
de água avulsas – Custo: R$ 30 mil. Concluída em 04/02/2002; 

• 200 m de rede de distribuição de água pelo método não destrutivo – Custo: R$ 30 mil. 
Concluída em 21/07/2002; 

• 180 ligações domiciliares de água em Biritiba -Mirim e Salesópolis– Custo: R$ 30 mil. 
Concluída em 05/08/2002; 

• 135 m de distribuição de água nos bairros Jardim Alvorada e Vila Santo Antônio – 
Custo: R$ 17 mil. Concluída em 20/09/2002; 

• 35.000 m de rede coletoras e ligações domiciliares de esgoto – Custo: R$ 1.571 mil. 
Concluída em 29/10/2003; 

• construção da estação de tratamento de esgoto, estações elevatórias final de esgotos e 
emissário – Custo: R$ 2.400 mil. Concluída em 21/03/2004; 

• obras de fechamento do canal extravasador de cheias – Custo: R$ 131 mil. Concluída 
em 01/07/2005; 

• implantação de 5.000 m de coletores tronco, linhas de recalque, emissário e estações 
elevatórias de esgoto – Custo: R$ 2.390 mil. Concluída em 30/06/2005; 

• 12.150 m de rede de distribuição de água na área do Jardim Nova Biritiba– Custo: R$ 
322 mil. Concluída em 20/04/2000; 
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• obras de instalação do sistema modular compacto de tratamento de água com 
capacidade de  150 m³/h para ampliação da Estação de Tratamento de Água - Custo: 
R$ 308 mil. Concluída em 25/11/2000. 

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

• Prefeitura – R$ 235 mil repassados em Mai/2002, para aquisição de aparelho de 
ultra-som; 

 
• Hospital Municipal Alberto Nardi– R$ 40 mil repassados em Jan/2006, para 

aquisição de equipamentos; 
 

• Prefeitura – R$ 80 mil repassados em Out/2004, para reforma e ampliação do Posto 
de Saúde do Bairro Irohy. 

 
 

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

• Prefeitura – R$ 50 mil. 
 

 
Programa Sorria São Paulo (custeio/investimento): 
 

• Prefeitura – R$ 36 mil em Set/2006. 
 
 
Entrega de Ambulâncias: 4 – R$ 120 mil 
 

• Prefeitura - 4 
 

 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 20 viaturas, sendo: 16 para a Polícia Militar e 4 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 512 mil. 

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


