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BOITUVA 
 

OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 
 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

• celebrados 4 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 410 
crianças e adolescentes, 450 idosos e 50 famílias – Custo: R$ 62 mil.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendidas 92 bolsistas/mês em 2011 – R$ 84 mil, repassados de 
Jan a Dez; e estão sendo atendidas 92 famílias/mês em 2012 – R$ 88 mil, já 
repassados R$ 14 mil em Jan e Fev.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendidas 85 famílias/mês em 2011 – R$ 80 mil, 
repassados de Jan a Dez; e estão sendo atendidas 85 famílias/mês em 2012 – R$ 81 
mil, já repassados R$ 12 mil em Jan e Fev.  

 

Repasses concluídos: R$ 120 mil  

• Casa de Apoio Peniel – R$ 40 mil, repassados em Nov/2010 para aquisição de 
equipamentos.  

 

• Fundação Crescer Criança – R$ 80 mil, repassados em Fev/2012 para aquisição de 
equipamentos.  

 

Distribuição de Leite  

• distribuídos 29.160 litros de leite de Jan a Set/2011 – Custo: R$ 39 mil, beneficiando 
216 famílias carentes, no último mês do período.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras - R$ 121 mil  
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Obra nova em licitação: 1 (840 novas vagas) – R$ 2.625 mil  

• Terreno Parque Novo Mundo / Jardim Paraíso – 8 salas (840 novas vagas) – Custo 
Previsto: R$ 2.625 mil.  

 

Reforma de escola concluída: 1 – R$ 39 mil  

• EE João Moretti - Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 29/06/2011.  
 

Reforma de escola em execução: 1 – R$ 82 mil  

• EE Alf Mario Pedro Vercellino - Custo: R$ 82 mil. A obra está com 20% executados e 
tem término previsto para 15/03/2012. controle 556.924  

 

Repasses para APAE: 

 

• De Mar a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 158 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 60 alunos/ano.  

 

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 - Custo: 
R$ 58 mil.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

BANCO DO POVO:  

• Em 28/06/2002 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na Rua Expedicionário Boituvense, nº 41– Custo: R$ 180 mil do Estado e R$ 
20 mil para atender o crédito produtivo popular. Vigência até 20/02/2013.  
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ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE:  

• construção de piscina, na Rua Humberto Cisotto – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
Fev/2010. A obra está com 5% executados, aguardando alteração de projeto proposta 
pela Prefeitura.  

 

• construção de cancha de bocha, na Rua Almério José Dorigullo – Custo: R$ 55 mil, 
repassados em Fev/2010. A obra está com 5% executados, aguardando alteração de 
projeto proposta pela Prefeitura.  

 

• construção de quadra poliesportiva no Bairro Parque Residencial Novo Mundo – 
Custo: R$ 80 mil, repassados em Jul/2010. A obra está com 20% executados, 
aguardando alteração de projeto proposta pela Prefeitura.  

 

• construção de quadra poliesportiva, na Travessa Nussli, 150 – Custo: R$ 100 mil, 
repassados de Out/2008 a Jun/2010. Obra concluída em 29/04/2011.  

 

• construção de quadra poliesportiva, na Rua Suécia - Quadra 86, Recanto Maravilha – 
Custo: R$ 35 mil, já repassados R$ 11 mil em Jul/2008. Obra concluída em 
15/04/2009, aguardando documentação da Prefeitura para pagamento da 2ª parcela.  

 

GESTÃO PÚBLICA:  

Programa Acessa São Paulo:  

• Em 09/06/2008 foi implantado 1Infocentro Municipal na Rua Expedicionário 
Boituvense, 41 - Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 8 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 61 mil. Vigência: 09/06/2013.  

 

 

 

 



4 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES:  

DER:  

• restauração de aterro no km 13,8 da SP-129 – Custo: R$ 1.163 mil. Obra concluída 
em 11/07/2011.  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

 

Convênios SEP: R$ 240 mil  

• 1.135,77 m² de pavimentação asfáltica na Rua Antonio Pereira Gamito do Bairro 
Parque das Árvores – Custo: R$ 40 mil, repassados em Jan/2010. Obra concluída em 
Ago/2011.  

 

• 12.600 m² de pavimentação asfáltica na Av. Recanto dos Pássaros, Ruas José Cristino. 
Antonio Grosso e Leonildo Galera - Custo: R$ 200 mil, repassados em Mai/2008 e 
Ago/2011. Obra concluída em Mar/2011.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS:  

SABESP:  

Obra em execução: R$ 14.679 mil  

• obras do Sistema de Esgotos Sanitários do Bairro Pau D’ Alho, compreendendo: 
implantação de Estação de Tratamento e emissário de esgotos – Custo Previsto: R$ 
7.974 mil. A obra está em inicio e tem término previsto para 16/07/2013;  

 

• obras do sistema de esgoto sanitário, compreendendo estação elevatória, emissário 
por recalque e estação de tratamento de esgotos, no âmbito da coordenadoria de 
empreendimento nordeste - unidade de negócio médio Tietê - Custo: R$ 6.609 mil. A 
obra está com 66,96% executados e tem término previsto para 28/08/2012;  
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• construção de estação elevatória de água tratada na Estrada Municipal Waldemar 
Bellucci – Custo: R$ 96 mil. A obra está com 13,80% executados e tem término 
previsto para 31/05/2012.  

 

Obras programadas:  

• construção da estação de tratamento de esgotos - Campos de Boituva - Custo: R$ 
2.967 mil.  

 

• obras de proteção da estação de tratamento de esgotos do Parque Novo Mundo 
(córrego) – Custo: R$ 150 mil.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2010) – obras: (Total: R$ 
250 mil)  

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em Jun/2010, para construção da unidade básica 
de saúde no Bairro Recanto Maravilha. A obra está com 35% executados e tem 
término previsto para Ago/2012.  

 

• Prefeitura – R$ 150 mil, repassados em Jun/2010, para reforma da unidade básica de 
saúde Gerson Ferriello. Obra concluída em 27/02/2012 e sendo inaugurada em 
06/03/2012.  

 

Programa Dose Certa:  

• Em 2011 foram repassados R$ 254 mil em medicamentos.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar (2011) – Custo: R$ 45 mil.  
 

• Foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar (2012) – Custo: R$ 49 mil.  
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• construção da nova sede da Delegacia de Policia – Custo: R$ 500 mil. Obra concluída 
em 13/01/2012 e sendo inaugurado em 06/03/2012.  
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GESTÃO 2007 - 2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite  

• distribuídos 150.660 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 189 mil, 
beneficiando 216 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Casa da Agricultura:  

• celebrados 2 convênios, relativo a municipalização da Casa da Agricultura, atendendo 
a pequenos e médios agricultores - Custo: R$ 26 mil, repassados de Out/2007 a 
Nov/2008.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 5,00 km das estradas BTV-323 e BTV-212 no Bairro Santa Cruz – Bacia 
Hidrográfica do Tietê/Sorocaba (4ª Fase) – Custo: R$ 416 mil. Obra concluída em 
25/09/2009.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 17 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.610 crianças e adolescentes, 1.204 idosos, 200 famílias e 358 pessoas de outros 
segmentos da população – Custo: R$ 195 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 50 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 36 mil, 50 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 36 mil, 50 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 36 mil 
e 50 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 48 mil.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 70 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 50 mil, 70 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 50 mil, 70 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 50 
mil e 70 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 58 mil.  
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Repasses concluídos: R$ 80 mil  

• Fundação Crescer Criança Boituva – R$ 30 mil, repassados em Jan/2008, para 
aquisição de equipamentos para entidade.  

 

• Nosso Lar São Vicente de Paulo – R$ 10 mil, repassados em Jan/2008, para 
aquisição de equipamentos para entidade.  

 

• APAE – R$ 40 mil, repassados em Mai/2009, para aquisição de equipamentos para 
entidade.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

 

Convênios SEP: R$ 610 mil  

• aquisição de escavadeira hidráulica - Custo: R$ 200 mil, repassados em Nov/2009. 
Concluído em 19/11/2010.  

 

• 7.696,78 m² de pavimentação asfáltica e 1.656,25 m de guias e sarjetas e 541,00 m de 
galerias de águas pluviais, nas Avenidas Alípio A. Rosa e Manoel Trujillo - Custo: R$ 
200 mil, repassados em Jan/2008 e Fev/2010. Obra concluída em 04/10/2010.  

 

• aquisição de 1 ônibus usado - Custo: R$ 30 mil, repassados em Jan/2009. Concluída 
em 10/06/2010.  

 

• 6.800,00 m² de pavimentação asfáltica e implantação de drenagem na av Perimetral 
Sul - Custo: R$ 180 mil, repassados em Nov/2006 e Dez/2008. Obra concluída em 
Jun/2010.  
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EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 651 mil  

Reformas de escolas concluídas: 9 – R$ 313 mil  

Cobertura de quadra de esportes concluída: 1 – R$ 338 mil  

• EE João Moretti – Custo: R$ 338 mil. Obra concluída em 27/03/2009.  
 

Repasses para APAE:  

• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 526 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 240 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 2.154 alunos em 2007, 2.008 
alunos em 2008, 4.500 alunos em 2009 e 4.476 alunos em 2010 - Custos: R$ 206 mil.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 159 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na EE João Moretti.  

 

Transporte escolar: 2 veículos – R$ 291 mil  

• Em 05/03/2010 e 12/12/2009 foram entregues 2 micro-ônibus para transporte escolar 
– Custo: R$ 291 mil.  

 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO:  

• contrato com a Prefeitura, para preservação da nascente e parte do Ribeirão Pau 
D’Alho - Custo: R$ 87 mil. Obra concluída em 10/12/2009.  
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SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obras concluídas: R$ 1.400 mil  

• obras de 132 m de rede de distribuição de água, 239 ligações de água, 60 m de rede 
coletora de esgotos e 147 ligações de esgotos do Programa de Crescimento Vegetativo 
de Boituva e Iperó - Custo: R$ 111 mil. Obra concluída em 25/11/2010.  

 

• construção da estação elevatória de água tratada na Estação de Tratamento de Água - 
Custo: R$ 119 mil. A obra foi concluída em 10/01/2010.  

 

• execução de 965 m de rede de distribuição, 697 ligações de água, 949 m de rede 
coletora de esgotos e 763 ligações de esgotos do Programa de Crescimento Vegetativo 
- Custo: R$ 403 mil. A obra foi concluída em 31/08/2009.  

 

• remanejamento de 693,5 m de adutora de água tratada do Reservatório Manah, trecho 
da rua Alfredo de Souza esquina da rua José Amádio - Custo: R$ 25 mil. A obra foi 
concluída em 23/11/2008.  

 

• construção de guarita e fechamento da área da estação de tratamento de esgotos do 
Parque Novo Mundo - Custo: R$ 89 mil. A obra foi concluída em 15/01/2008.  

 

• 2.268 m de execução de rede de distribuição de água, 1.425 ligações prediais de água, 
2.193 m de rede coletora e 1.432 ligações prediais de esgotos do Programa de 
Crescimento Vegetativo, nos municípios de Boituva e Iperó – Custo: R$ 353 mil. A 
obra foi concluída em 09/09/2007.  

 

• obras da Estação pressurizadora de água tratada no centro de reservação Manah, e 
reforço de rede de distribuição de água, com 872,5 m, nas ruas João Leite e São 
Roque, incluindo estação elevatória de água tratada e reservatório - Custo: R$ 196 
mil. A obra foi concluída em 02/08/2007.  
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• execução de redes e ligações de água e esgotos do crescimento vegetativo, troca de 
ramais, reparo de redes e ramais em diversos municípios – Custo: R$ 82 mil. Obra 
concluída em 12/12/2010.  

 

• remanejamento de 276 m de rede de distribuição de água e 30 ligações prediais de 
água para as ruas Evaristo Candiotto e Miguel Ferrielo – Custo: R$ 15 mil. Obra 
concluída em 29/11/2010.  

 

• obras de remanejamento de 119,8 m de rede coletora de esgotos na Rua Simoneto 
Biagioni - Custo: R$ 7 mil. A obra foi concluída em 31/07/2007.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007 – 2009) – custeio:  

• Prefeitura – R$ 60 mil  
 

 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – obras e 
equipamentos: (Total: R$ 190 mil)  

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados de Jan/2008, para construção da unidade de 
UBS.  

 

• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de ambulância.  
 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Ago/2010, para aquisição de uma ambulância.  
 

Entrega de Ambulância: 1 – R$ 34 mil  

• Prefeitura: 1 - entregue em 28/11/2007.  
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Programa Dose Certa:  

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 850 mil em 
medicamentos.  

 

Programa de Controle de Glicemia:  

• Prefeitura – R$ 120 mil foram repassados de 2007 a 2010 para custeio.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 5 viaturas: 2 para a Polícia Militar e 3 para Policia Civil – Custo: 
R$ 158 mil.  

 

Corpo de Bombeiros:  

• Foram entregues para o Corpo de Bombeiros do município 1 auto bomba salvamento 
em 18/01/2007, 1 unidade de resgate (UR) em 11/11/2009 e 1 desencarcerador 
hidráulico em 13/01/2009 – Custo: R$ 223 mil.  

 

• TRANSPORTES:  
DER:  

• obras de restauração de pista, recuperação de galeria na SP-129, nos km 13,5m; km 
14,2m; km 15,4m; km 17,2m e km 19,2m - Custo: R$ 1.564 mil. A obra foi concluída 
em 26/05/2007.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I:  

• recuperação de 7,50 km da vicinal Caninha Rosa - Capela do Bairro Sitio Grande – 
Custo no município: R$ 2.280 mil. A obra foi concluída em 10/09/2008 (BIV).  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III:  

• recuperação de 7,60 km da vicinal Boituva – Cerquilho – Custo no município: R$ 
3.920 mil. A obra foi concluída em 16/07/2010  
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
R$ 46.300.000,00 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 435.603 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

306 mil, beneficiando 216 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 2,90 km de estrada rural BTV-435/429 – 1ª Fase – Custo: R$ 77 mil. A 
obra foi concluída em 04/09/2000. 

 
• recuperados 5,70 km de estrada. Vicinal Zélia de Lima – 2ª fase - trecho Castelo 

Branco/Boituva – Custo: R$ 200 mil. A obra foi concluída em 04/07/2003. 
 

• recuperados 5,70 km de estrada Vicinal Zélia de Lima- 3ª fase- Custo: R$ 123 mil. A 
obra foi concluída em 30/04/2003. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 
 

• implantadas 5 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, totalizando 42 metros 
lineares – custo :R$ 268 mil. 

 
1. sobre o Córrego Água Branca na estrada Vicente Teles de Miranda BTV-335 - vão de 

12 metros; implantada em 23/12/2005. 
 
2. sobre o Córrego Timbaúva sobre a estrada Marcílio Nogueira BTV-114, vão de 12 

metros; implantada em 23/12/2005. 
 

3. sobre o córrego Água Branca 2 na estrada Vicente Teles de Miranda - BTV-335 , vão 
de 6 m, implantada em 11/07/2002. 

 
4. sobre o Córrego Taunus na estrada Gantcho Ivanov Tabacov - BTV -441 – vão de 6m, 

implantada em 11/07/2002. 
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5. sobre o córrego Cachoerinha na estrada Domingos Waldemar Bellucci BTV-030, vão 
de 6 m, implantada em 11/07/2002. 

 
Programa Microbacias: 
 

• A CATI concluiu 5,3 km de adequação das estradas rurais da Microbacia do Rio Sítio 
Grande – Custo: R$ 196 mil. Obra concluída em 03/03/2006. 

 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 34 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
2.607 crianças e adolescentes, 1.438 idosos, 60 portadores de deficiência, 296 famílias 
e 20 migrantes – Custo: R$ 733 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 50 bolsistas/mês em 2005 e 50 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 288 mil em 2005 e R$ 36 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 – atendendo 117 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 

52 mil; 117 famílias/mês em 2004 – R$ 21 mil; 120 famílias em 2005 – R$ 21 mil e 200 
famílias em 2006 – R$ 36 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: 
 

• aterro compactado e lançamento de concreto na estrutura das galerias no Bairro 
Batistela – Custo: R$ 112 mil. Obra concluída em 13/07/1998. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 



15 

 
• 4.997,45 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas do município – Custo: R$ 123 

mil, repassados em Jun/2004 e Jul/2005. A obra foi concluída em 05/04/2005. 
 
• aquisição de veículo tipo Kombi para a Associação Crescer Criança – Custo: R$ 20 

mil repassados em set/2003. Entregue em 10/10/2003. 
 

• aquisição de 1 ônibus para entidade da 3ª idade, custo: R$ 50 mil repassados em 
jun/2002. Entregue em 28/06/2002. 

 
• Obras de passagem sob os trilhos da R.F.F.S.A no Jd América , custo: R$ 350 mil, 

repassados em jul/2000 e mai/2001. Obras concluídas em 05/11/2001. 
 

• Guias, sarjetas e galerias de águas pluviais no Parque Residencial Novo Mundo , 
custo: R$ 100 mil, concluídas em 12/06/2000. 

 
• 14.063,00 m² de pavimentação no Parque Residencial Novo Mundo, custo: R$ 100 mil, 

concluídas em 11/01/1999. 
 

• 14.090,00 m² de pavimentação no Parque Residencial Novo Mundo, custo: R$ 100 mil 
repassados em mar/2000. Obra concluída em 15/12/1998. 

 
• Aquisição e reforma de veículo para Prefeitura, custo: R$ 20 mil repassados em 

jun/1999. 
 

• Aquisição e reforma de veículo para Prefeitura repassados em junho/1997. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Escolas construídas:3 (1.680 novas vagas) – R$ 1.056 mil 
 

• EMEF Profa Terezinha Elizabeth SarabbiSebastiani– 6 salas (630 novas vagas) – 
Custo: R$ 270 mil. Obra concluída em 19/02/2002. 

 
• EMEIF Profa Luiza Holtz Primo– 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 150 mil. 

Obra concluída em 04/07/2000. 
 
• EMEF Profa Elza BrigidaFerrieloMalatrasi– 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 

636 mil. Obra concluída em 30/06/1998. 
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Escola ampliada: 1 (1.365 novas vagas) – R$ 40 mil 
 

• EMEF ProfªEney de Oliveira Moraes Campos – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 
40 mil. Obra concluída em 28/02/1999. 

 
Reformas em Escolas: 4 – R$ 225 mil. 
 
Coberturas de quadra de esportes em escola concluída: 1 – R$ 39 mil. 
 

• EE Alferes Mário Pedro Vercellino – Custo: R$ 39.900,00. A obra foi concluída em 
06/03/2001; 

 
Repasses para APAE: R$ 488 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 488 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 618 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família:  
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 115.mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 2 escolas do município. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

 
• R$ 69 mil, repassados em Jul/2004 para a realização do 48º Jogos Regionais. 

Vigência 30/06/2004 a 10/09/2004. 
 

• R$ 20 mil, repassados em Mar/2000 para. reforma da quadra poliesportiva.Obra 
concluída em 08/11/2000. 

 
• R$ 14 mil, repassados em dez/1998 para realização do festival de rodeio. 
 
• R$ 40 mil repassados em jan/1999 para realização do II Festival de Esportes. 

 
• R$ 50 mil repassados em jan/1999 para aniversário da cidade. 
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HABITAÇÃO: 
 
CDHU: unidades habitacionais /2 conjuntos - R$ 4.885 mil 
 

• conjunto Habitacional Boituva E-2 – 120 unidades, beneficiando 600 pessoas, 
construídas pelo Pró-Lar  Núcleo Habitacional Por Empreitada na Rua Gerson 
Ferrielo, s/nº - Bairro Água Branca– Custo: R$ 2.620 mil. Obra concluída em 
31/03/2003. 

 
• conjunto Habitacional Boituva E1– 120 unidades, beneficiando 600 pessoas, 

construídas pelo sistema Pró-Lar Núcleo Habitacional por Empreitada, na Rua 
Gerson Ferrielo, s/nº - Bairro Água Branca – Custo, R$ 2.265 mil. Obra concluída em 
09/05/2002.  

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• R$ 249 mil repassados em jun-,jul/2003 e jun/2004 para Execução 19.530 m² de obras 
de infra-estrutura - pavimentação asfáltica no Bairro da Água Branca. Obras 
concluídas em 27/10/2004. 

 
• R$ 11 mil repassados em mar/2000 para extensão da rede de distribuição de energia 

elétrica na Rua João Batistella no CH Eda Sabina Juliane Leite. Obras concluídas em 
27/02/2000. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 194 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 caminhão compactador de lixo e 1 retroescavadeira. 

 
• repasse de R$ 130 mil de recursos do FECOP para aquisição de 1 retroescavadeira. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• execução de Rede de distribuição de água (2.780,00 m), Ligações prediais de água 
(1.800 un), Rede coletora de esgotos (2.655,00 m) e Ligações prediais de esgotos 
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(1.800 un), dentro do Programa Crescimento Vegetativo - Custo: R$ 506 mil. Obra 
concluída em 11/08/2005. 

 
• Implantação do Sistema de esgotamento sanitário em diversos bairros, custo: R$ 912 

mil. Obra concluída em 30/10/1996. 
 
• Execução de reservatório de 1.000 m³, adutora 500,00 m³ de água tratadaManah  e 

667,80 m de adutora de água tratada - Setor Leste, custo: R$ 227 mil. Obra concluída 
em 19/04/2002. 

 
• Execução de 720 Ligações prediais de água e 609 Ligações prediais de esgotos - 

avulsas – dentro do Programa Crescimento Iperó, custo: R$ 221 mil. Obras 
concluídas em 03/02/2003 

 
• Implantação do sistema de abastecimento de água do Bairro Recanto Maravilha, 

custo: R$ 68 mil. Obra concluída em 03/02/2004. 
 

• Construção de lagoa de tratamento de esgotos no Parque Novo Mundo, custo: R$ 312 
mil. obra concluída em 30/07/1998. 

 
• Montagem eletromecânica da estação de tratamento de água. Foi solicitado 

financiamento da obra através de repasse recurso financiado obra Franca - CEF - R$ 
555 mil - Sabesp R$ 247.335,62. 

 
• Execução de obras complementares na Estação de Tratamento de Esgotos do Parque 

Novo Mundo - custo: R$ 343.mil. 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 34 mil repassados em ago/2005 para custeio no controle da glicemia. 
 
• Fundação Luiz João Labronici -Hospital São Luiz de Boituva – R$ 201 mil 
 

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

• Prefeitura – R$ 50 mil repassados em abril/2006 para aquisição de equipamentos; 
 

• Prefeitura – R$ 60 mil repassados em Jan/2006 para aquisição de equipamentos; 
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• Prefeitura – R$ 77 mil repassados em mar/2002 para aquisição de balança digital 
para criança, aspirador odontológico para canal, multinebulizador inalador e refletor 
odontológico de pedestal; 

 
• Hospital São Luiz de Boituva - R$ 30mil repassados em jul/2004 para aquisição de 

equipamentos. 
 
Entrega de Ambulâncias: 3 R$ 102 mil 
 

• Prefeitura – 2 (entregues em ago/2000 e dez/2001) 
 
• Hospital São Luiz – 1  

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 13 viaturas, sendo: 9 para a Polícia Militar e 4 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 327mil. 

 
 
TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 28/06/2002 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na Rua Expedicionário Boituvense, 41– Custo: R$ 180mil do Estado e R$ 
20mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• Obras de recuperação e recapeamento da SP-129, trecho Boituva / Porto Feliz, numa 
extensão de 18 km – Custo: R$ 5.271 mil; obra concluída em 30/07/2006. 

 
• Conservação de rotina e especial na SP 280 KM 93,02/125,20 (p.dupla), numa 

extensão de 32,18 km - Custo: R$ 1.691 mil, dos quais, R$ 3 mil de correção 
monetária. Obras concluídas em 16/10/2000; 

 
• dispositivo em nível na SP-129 km 14 acesso às faculdades. Integradas – Custo: R$ 
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125 mil. A obra foi concluída em 30/08/2000; 
 

• Dispositivo em Nível na Sp-129 Km 4,85 acesso a Usina Santa Rosa – Custo: R$ 71 
mil. Obra concluída em 31/07/2000. 

 
• Serviços de conservação de rotina e especial na SP-280, do km 78 ao 157, numa 

extensão de 79 km - Custo: R$ 11.657 mil, dos quais R$ 8.672 mil consolidados para a 
CPA; obras concluídas em 18/01/1996. 

 
 
CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DAS COLINAS: OBRAS CONCLUÍDAS 
 

1. implantação de retorno no km 110,9 da SP-280 - Custo: R$ 4.073 mil. Obra 
concluída em 31/01/2006. 

 
2. implantação de retorno na SP-280 , acesso a SP-129 , km 122,7 - Custo: R$ 3.317 

mil. Obras concluídas em 29/12/2004. 
 

3. construção de passagens inferiores na SP-280, km 115,6 - Custo: R$ 398 mil. Obras 
concluídas em 02/03/2004. 

 
4. implantação de pontes no km 125,2 da SP-280 - Custo: R$ 440 mil. Obras com 

concluídas em 02/03/2004.  
 

5. construção de passagem inferior no km 115,6 da SP-280 – acesso ao condomínio 
Boituva - Custo: R$ 762 mil. Obra concluída em 05/02/2003. 

 
6. implantação de faixas de aceleração e desaceleração no km 121,7 da SP- 280-pista 

leste - Custo: R$ 153 mil. Obra concluída em 10/01/2002. 
 

7. obras na praça de pedágio existente na SP- 280, km 111,300 - Boituva – Custo: R$ 
489 mil. Obra concluída em 04/10/2000. 

 
8. implantação de passarela no km 116,300, inclusive prolongamento – Custo: R$ 

1.041 mil. Obra concluída em 25/05/2001. 
 
 
 


