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CATIGUÁ 

OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 2011-2014 

 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 2.940 litros de leite, no período de Jan/2011 – Custo: R$ 4 mil, 

beneficiando 196 famílias carentes, no último mês. 

•  

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• Programa Renda Cidadã – está atendendo mais 32 famílias/mês em 2011 – R$ 30 mil, 

repassados R$ 5 mil em Jan e Fev. 

• Projeto Ação Jovem – está atendendo 50 bolsistas/mês em 2011 – R$ 48 mil, 

repassados R$ 8 mil em Jan e Fev. 

•  

HABITAÇÃO: 

CDHU: 199 unidades habitacionais em andamento / 1 conjunto – Custo: R$ 10.042 mil 

• Conjunto Habitacional Catiguá E, com 199 unidades habitacionais, beneficiará 995 

pessoas, sendo construídas pelo Programa Parceria com os Municípios – Custo: R$ 

10.042 mil, A obra tem término previsto em 30/05/2012. 

Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• Em andamento a execução de obras de infraestrutura no CH Clécio Sanches 

Fernandes - Custo: R$ 114 mil, já repassados R$ 91 mil em Jul/2010 e Jan/2011, obra 

com 80% executados e tem término previsto em 28/12/2011. 

 

 

 

 



2 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES: 

DER: 

• Em licitação a Construção de um Viaduto (VDT) sobre trilhos da América Latina 

Logística (ALL), trecho CTG-040 e CTG-357, no anel viário de Catiguá – Custo: R$ 

539 mil. 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV: 

• em andamento a recuperação 9,8 km de vicinal Catiguá - Estrada Vicinal Catanduva - 

Usina Cerradinho - Catiguá – Custo: R$ 2.293 mil. Obra com 2,54% executados e tem 

término previsto em 26/07/2011. (ARI) 

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênios SEP – R$ 1.392 mil: 

• 7.317 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 120 mil, 

repassados em Dez/2008; 

• 2.378 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e galerias de águas pluviais em 

vias do município – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jul/2008; 

• iluminação pública e implantação de guias e sarjetas na Avenida José Zancaner – 

Custo: R$ 40 mil, repassados em Jun/2008; 

• 8.605 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 125 mil, 

repassados em Abr/2008; 

• reurbanização da Praça Matriz – Custo: R$ 50 mil, repassados em Mai/2008; 

• construção de ponte sobre o rio são domingos – Custo: R$ 407 mil, repassados de 

Fev/2007 a Ago/2008; 

• Reforma do Prédio Centro de Múltiplo Uso, com 278,18 m² de área à reformar, 

localizado no trecho ferroviário ( Estação Rodoviária de Catiguá) – Custo: R$ 150 

mil, repassados em Dez/2009. 

• Aquisição de pá mecânica – Custo: R$ 200 mil, repassados em Mai/2010. 
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• 9.254,73 m² de recapeamento asfáltico, na Avenida José Zancaner no trecho entre a 

Rua Miguel Chaim e Rua José Serafim e extendendo-se por mais 68,37 ml em direção 

a Rua José Menegon – Custo: R$ 200 mil, repassados em Mai/2010. 

 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS: 

SABESP: 

Obra em execução: 

• 1.280 metros de remanejamento de rede de esgoto do município – Custo: R$ 533 mil, 

obra com 58% executados e tem término previsto em 25/04/2011. 
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 138.180 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 

171 mil, beneficiando 196 famílias carentes, no último mês. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 6,3 km das estradas municipais CTG-070 e CTG-060 (3ª Fase) - Custo: 

R$ 428 mil. Obra concluída em 12/09/2008. 

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrado 1 convênio com a Prefeitura para atendimento a 141 famílias – Custo: R$ 

17 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 30 famílias/mês em 2007 – R$ 21 mil; 30 

famílias/mês em 2008 – R$ 21 mil; 30 famílias/mês em 2009 – R$ 21 mil; 32 

famílias/mês em 2010 – R$ 25 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007 – R$ 21 mil; 30 bolsistas/mês 

em 2008 – R$ 21 mil; 30 bolsistas/mês em 2009 – R$ 21 mil. 

Repasse concluído: 

• Prefeitura – repasse de R$ 47 mil, pagos em Ago/2008, para aquisição de bens 

específicos. 

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP – R$ 1.450 mil: 

• 8.222 m² de recapeamento asfáltico, em vias do Município – Custo: R$ 148 mil, 

repassados em Jan/2009, obra concluída em 08/09/2010; 

• reforma e ampliação do cemitério São Sebastião, localizado na Rua Fortunato Aguiar 

Moreira – Custo: R$ 150 mil, repassados em Ago/2008 e concluída em 05/08/2009; 
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• 130,40 m² de pavimentação asfáltica, sarjetões, guias, sarjetas e 8.427,55 m² de 

recapeamento asfáltico – Custo: R$ 130 mil, repassados em Out/2007 e Mar/2008, 

obra concluída em 16/06/2008; 

• 1.850 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 30 

mil, repassados em Fev/2007. Obra concluída em 21/06/2007. 

 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 517 mil 

Ampliação de escola: 1 (210 novas vagas) – R$ 170 mil 

• EMEF Serafim Sanches – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 170 mil. Obra 

concluída em 12/03/2008. 

Reformas de escolas concluídas – R$ 347 mil 

• EE Antonio Carlos – Custo: R$ 20 mil, concluída em Fev/2010. 

• EE Antonio Carlos – Custo: R$ 123 mil, concluída em 08/03/2010. 

• EE Antonio Carlos – Custo: R$ 204 mil, concluída em 16/12/2010. 

Transporte Escolar: 

• Foram entregues 2 micro-ônibus, para transporte de estudantes, no valor de R$ 291 

mil. 

Programa Escola da Família: 

• De 2007 a 2010 foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 

semana em 1 escola do município: EE Antonio Carlos 

 

ESPORTE E LAZER: 

• Projeto Esporte Social – Trata-se de Projeto de inclusão social, através do Esporte. O 

Projeto é voltado para o atendimento a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, idosos 

acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais que estejam em situação de 

risco. Os recursos no montante de R$ 39 mil, repassados em Jan/2010, para despesas 
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com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-

pedagógicos. 

• Foram repassados recursos no valor de R$ 100 mil em Dez/2010, para reforma do 

prédio municipal e vestiário Santa Isabel. 

 

HABITAÇÃO: 

Melhorias Habitacionais e Urbanas – R$ 297 mil: 

• construção de uma praça e muro de arrimo no Conjunto Habitacional Ângelo 

Venturino - Custo: R$ 47 mil, repassados em Mar/2008 a Mar/2009. Obra concluída 

em 22/01/2008; 

• 3.627,50 m² de pavimentação asfáltica nos Conjuntos Habitacionais Antonio Nicoletti, 

Ângelo Venturino, Clécio Sanches e Bernardino Rodrigues - Custo: R$ 96 mil, já 

repassados de Mar/2008 a Ago/2009. Obra concluída em 03/03/2009; 

• 7.220,05 m² de recapeamento asfáltico, guias e sarjetas em diversas ruas dos 

Conjuntos Habitacionais Ernesto Nicoletti e João Coutinho de Souza - Custo: R$ 96 

mil, já repassados de Jun/2008 a Jun/2009. Obra concluída em 03/03/2009. 

• construção de praça, Conjunto Habitacional Clécio Sanches Fernandes - Custo: R$ 58 

mil, já repassados de Set/2008 a Mar/2009. Obra concluída em 22/01/2009. 

 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repasse de R$ 65 mil em Fev/2007, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 

Poluição, para aquisição de um triturador de galhos. 
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SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP: 

Obras concluídas – R$ 2.232 mil: 

• remanejamento de rede de distribuição de água e setorização – Custo: R$ 89 mil. 

Obra concluída em 30/06/2007; 

• execução de estação elevatória de esgotos, estação de tratamento de esgotos, coletor 

tronco e aquisição de materiais – Custo: R$ 2.143 mil. A obra foi concluída em 

18/11/2010. 

SAÚDE: 

Repasse concluído para Prefeitura - custeio: 

• Prefeitura – R$ 120 mil, repassados em Jun/2008. 

Repasse concluído para Prefeitura – investimento – R$ 120 mil: 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Jun/2008, para reforma do pronto socorro. 

• Prefeitura – R$ 70 mil, repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos. 

Programa Dose Certa 

• No período de 2007 - 2010, foram gastos R$ 181 mil em medicamentos. 

Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 19 mil, repassados de Jul/2006 a 2010. 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 2 viaturas, sendo: 1 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – 

Custo: R$ 73 mil; 1  
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 

R$ 5.400.000,00 

 

AGRICULTURA: 

 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 321.013 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 229 mil 

beneficiando 196 famílias carentes, no último mês do período. 

 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 3 km das estradas rurais CTG-060 e CTG-341 (1ª Fase) – Custo: R$ 67 

mil. Obra concluída em 31/01/2003; 

• recuperados 1,2 km da estrada rural CTG-349 - Bairro do Pesque Pague (2ª Fase) – 

Custo: R$ 59 mil. Obra concluída em 02/01/2003. 

 

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 13 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 166 

crianças e adolescentes, 50 idosos, 141 famílias e 10 pessoas de outros segmentos da 

população – Custo: R$ 228 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 30 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 mil em 2005 e R$ 21 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 
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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 – 30 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 52 mil; 30 

famílias/mês em 2004 – R$ 21 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 21 mil e 30 famílias em 

2006 – R$ 21 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. 

 

Repasse de recursos: 

• Prefeitura – repasse de R$ 25 mil, pagos em Jan/2002, para construção do Clube da 

3ª Idade. Obra concluída em 16/12/2002. 

 

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

 

Convênio SEP: 

• 9.463,11 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas e no conjunto 

Habitacional Bernardino Rodrigues – Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 

26/12/2000; 

• 20.727 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas – Custo: R$ 80 mil. Obra 

concluída em 23/03/1999; 

• aquisição de 1 caminhão de lixo – Custo: R$ 50 mil. Entregue em 31/10/1998. 
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EDUCAÇÃO: 

 

Total de investimentos em obras: R$ 297 mil 

 

Reformas em escolas: 7 – R$ 267 mil 

• 5 na EE Serafim Sanches – Custo: R$ 70 mil. Obras concluídas em 23/02/2006, 

18/10/2002, 27/04/2001, 31/10/1997 e 08/04/1997; 

• 2 na EE Antonio Carlos – Custo: R$ 197 mil. Obras concluídas em 31/08/2004 e 

23/05/2000. 

 

Cobertura de quadra de esportes em escolas: 1 - R$ 30 mil 

• EE Antonio Carlos – Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 30/05/1999. 

 

Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 210 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 

semana em 2 escolas do município: EE Serafim Sanches e EE Antonio Carlos. 

 

 

EMPREGO E TRABALHO: 

• ampliação das obras do ginásio de esportes do Centro de Lazer do Trabalhador – 

Custo: R$ 38 mil. Obra concluída em 13/12/2004. 

 

 

HABITAÇÃO: 

 

Fundo Estadual da Habitação: 
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• 3.440 m² de pavimentação do acesso ao conjunto habitacional Bernardino Rodrigues - 

Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 04/03/2006; 

• 2.355,90 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas nas Ruas dos Bairros São 

Sebastião e Santa Isabel - Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 24/01/2005; 

• construção de creche no Conjunto Habitacional Bernardino Rodrigues - Custo: R$ 55 

mil. Obra concluída em 25/09/2003. 

 

 

MEIO AMBIENTE: 

 

CETESB: 

• repasse de R$ 130 mil em Dez/2006, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 

Poluição, para aquisição de uma retroescavadeira; 

• repasse de R$ 90 mil em Ago/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 

Poluição, para aquisição de um caminhão compactador de lixo. 

 

FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para construção de galerias de águas pluviais para 

controle de erosão em diversas ruas – Custo: R$ 59 mil. Obra concluída em 

03/06/2002. 
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SANEAMENTO E ENERGIA: 

 

SABESP: 

• construção de depósito de materiais, cobertura para garagem e serviços 

complementares na área do PPS.2 – Custo: R$ 13 mil. Obra concluída em 18/04/2002; 

• demolição de reservatório elevado de concreto 100 m³ (R.2) – Custo: R$ 25 mil. Obra 

concluída em 06/09/2000; 

• serviços de assentamento de tubulação  para adutora de água – Custo: R$ 3 mil. Obra 

concluída em 10/02/2000; 

• remanejamento 434 m de adutora do poço P.4 e P.7, urbanização e reformas nas 

áreas dos poços e reservatórios e reforma da área do escritório – Custo: R$ 103 mil. 

Obra concluída em 26/11/1999; 

• prolongamento de rede de água e esgotos – Custo: R$ 5 mil. Obra concluída em 

23/11/1999; 

• aquisições de matérias para o sistema de abastecimento de água – Custo: R$ 4 mil; 

• aquisições de matérias para o sistema de esgotos sanitários – Custo: R$ 778 mil. 

 

 

SAÚDE: 

 

Repasses para Prefeitura (1995-2006) - custeio: 

• Prefeitura - R$ 40 mil. 
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Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 14 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de um veículo para 

combate a dengue; 

• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de equipamentos para 

o Centro de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 15 mil, repassados em Ago/2001 para reforma e ampliação do Pronto 

Socorro; 

• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em Jul/2002 para aquisição de uma ambulância 

convencional; 

• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em Jul/2002 para aquisição de equipamentos; 

• Prefeitura – R$ 20 mil, repassados em Jun/2004 para aquisição de materiais para a 

pintura da Unidade Básica de Saúde Local; 

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em Out/2004 para reforma e ampliação do 

Pronto Socorro; 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Jan/2006, para aquisição de equipamentos 

para o Pronto Socorro; 

• Prefeitura – R$ 75 mil, repassados em Jul/2006 para aquisição de um veiculo tipo van 

para transportes de pacientes. 

 

Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 58 mil, repassados em Ago/2005. 

 

Entrega de ambulâncias: 2 

• Prefeitura – 2 (entregues em 1996 e 2006). 
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SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 2 viaturas para a Polícia Civil – Custo: R$ 45 mil. 

 

 

TRANSPORTES: 

 

DER: 

• implantação de dispositivo em nível tipo rotatória fechada, no km 5,5 da SP-395/310 – 

Custo: R$ 148 mil. Obra concluída em 01/09/2006; 

• construção de ponte sobre o Ribeirão São Domingues - Custo: R$ 49 mil. Obra 

concluída em 30/09/2004. 

 

CONCESSIONÁRIA TRIÂNGULO DO SOL: 

1. modernização da praça de pedágio no km 398,5 da SP-310 – Custo: R$ 417 mil. Obra 

concluída em 17/12/1998. 

 

 


