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ELDORADO 

OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA: 

Casa da Agricultura:  

• celebrado convênio, relativo a municipalização da Casa da Agricultura, atendendo a 

pequenos e médios agricultores. Concluída em 31/12/2011. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 6,00 km da estrada municipal ELD-253 no Bairro da Bulha (4ª Fase) - 

Custo: R$ 478 mil. Obra concluída em 14/12/2011. 

• recuperados 6,00 km da estrada municipal ELD-248 no Bairro Barra do Taquari (5ª 

Fase) - Custo: R$ 534 mil. Obra concluída em 27/12/2011. 

DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO: 

CEETPS: 

Obra em execução: 

• obras de construção do bloco, salas de aula, laboratórios e áreas administrativas para 

implantação da ETEC Quilombola, na Rodovia Estadual SP-165 - km 110 – Custo: R$ 

3.779 mil. A obra está com 55% executados e tem término previsto em 08/11/2012. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 213.570 litros de leite de Jan/2011 a Abr/2012 - Custo: R$ 306 mil, 

beneficiando 890 famílias carentes, no último mês do período.  



 

2 

• celebrados 16 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 249 

crianças e adolescentes, 190 idosos, 325 famílias e 3.996 pessoas de outros segmentos 

da população – R$ 222 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 214 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 189 mil e estão 

sendo atendidos 214 bolsistas/mês em 2012 – Custo: R$ 205 mil, já repassados R$ 103 

mil de Jan a Jun  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 143 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 132 mil e 

estão sendo atendidas 143 famílias/mês em 2012 – Custo: R$ 137 mil, já repassados 

R$ 68 mil de Jan a Jun. 

Repasse concluído: R$ 30 mil  

• APAE – repasse de R$ 30 mil, repassados em Mai/2012, para aquisição de veículo e 

acessórios. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 399 mil 

Reforma de escola concluída: 1 – R$ 70 mil 

• EE Princesa Maria Antonia Chules Princs – Custo: R$ 70 mil. Obra concluída em 

24/10/2011. 

Reformas de escolas em execução: 3 – R$ 329 mil 

• EE Profa. Odette Pereira Goulart Sales – Custo: R$ 80 mil. Obra com 94% executados 

e tem término previsto em 24/06/2012. 

• EE Princesa Maria Antonia Chules Princs – Custo: R$ 64 mil. Obra com 96% 

executados e tem término previsto em 25/06/2012. 

• EE Profa. Maria das Dores Viana Pereira – Custo: R$ 185 mil. Obra com 76% 

executados e tem término previsto em 27/07/2012. 
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Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 

caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 5.208 alunos em 2011 - Custos: 

R$ 69 mil. 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2011 a Mar/2012, foram gastos R$ 192 mil em atividades desenvolvidas aos 

finais de semana em 5 escolas do município. 

EMPREGO E TRABALHO: 

Banco do Povo Paulista: 

• Implantada em 11/06/2010 a unidade do Banco do Povo - Praça Nossa Senhora da 

Guia, 348 - Centro, com disponibilidade de R$ 50 mil, para atender o crédito 

produtivo popular. Vigência: 10/06/2015. 

HABITAÇÃO: 

• CDHU: 41 unidades habitacionais em execução / 1 conjunto – Custo: R$ 2.707 mil 

Conjunto Habitacional Eldorado H (Galvão), com 41 unidades, beneficiará 205 

pessoas, sendo construídas pelo Programa Moradias Quilombolas – Custo: R$ 2.707 

mil. A obra está com 1,67% executados e tem término previsto em 03/12/2013 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES: 

DER: 

Obra em licitação:  

• obras de recuperação, contenção e geotecnia para a SP-193, no km 10,00 e km 16,70 - 

trecho Eldorado - Jacupiranga, incluindo a elaboração do projeto executivo – Custo 

previsto: R$ 777 mil. 
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MEIO AMBIENTE  

CETESB: 

• serão repassados R$ 90 mil, recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, 

para Projeto Mina D’água - pagamento por serviços ambientais. Aguardo documento 

da licitação. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênio SEP: R$ 2.077 mil  

• reforma de prédio escolares e creches municipais – Custo: R$ 300 mil, repassados em 

Mai/2012. A obra está com 30 executados e tem término previsto em Set/2012. 

323/2012  

• construção de um Centro de Convivência do Idoso no Jardim Nova Eldorado – Custo: 

R$ 177 mil, repassados em Mai/2012. A obra está com 50 executados e tem término 

previsto em Out/2012. 322/2012  

• construção do Terminal Rodoviário no Distrito Barra do Braço – Custo: R$ 150 mil, 

repassados Jan/2012. A obra está com 50 executados e tem término previsto em 

Out/2012. 601/2011  

• 9.487,00 m² de pavimentação, 1.006,89 m² de recapeamento e drenagem em diversas 

vias do Centro da Cidade – Custo: R$ 400 mil, já repassados R$ 207 mil em Jun/2010. 

A obra está com 55,56 executados e tem término previsto em Ago/2012. 873/2010  

• iluminação pública em vias dos bairros Nova Eldorado, Vergueiro, Vila Esperança, 

Incomager e no entorno do campo de futebol, localizado na Rua Caraitá – Custo: R$ 

300 mil, repassados em Jul/2012. A obra esta com 5% executados e tem término 

previsto em Ago/2012. 568/2012  

• 3.786,00 m² de pavimentação asfáltica, 25,10 m de guias e sarjetas e 16,00 m de 

drenagem de águas pluviais em vias do Bairro Quadro Vergueiro – Custo: R$ 250 mil, 

repassados em Jul/2012. Obra concluída em Jul/2012.  
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• 1.189,28 m² de pavimentação asfáltica, 442,60 m de guias e sarjetas e 26,00 m de 

galerias para drenagem de águas pluviais e 32,84 m de muro de arrimo no Distrito de 

Itapeúna – Custo: R$ 200 mil, repassados em Mar/2012. Obra concluída em Jul/2012.  

• construção do Centro Comunitário no Bairro Barra do Braço, com 182,00 m² áreas – 

Custo: R$ 150 mil, repassados em Mai/2010. Obra concluída em Fev/2012.  

• reforma e ampliação do Cemitério Municipal, com 146,95 m² de área – Custo: R$ 150 

mil, repassados em Mai/2010. Obra concluída em 30/12/2011. 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS: 

SABESP: 

Obra concluída: R$ 200 mil  

• expansão de rede coletora e ligações prediais de esgotos no Bairro Barra do Batatal – 

Custo: R$ 200 mil. Obra concluída em 24/05/2012. 

Obra em execução: R$ 1.458 mil 

• complementação do Sistema de Esgotos Sanitários do Distrito de Itapeúna: 1.820,70 m 

de rede coletora, 117 ligações, 1 estação elevatória, 180,50 m de linha de recalque e 2 

estação de tratamento de esgotos – Custo: R$ 1.458 mil. A obra está com 71% 

executados e tem término previsto em 30/06/2012. 

Obra programada:  

• construção de estação elevatória de esgotos e linha de recalque no bairro Barra do 

Braço – Custo previsto: R$ 540 mil. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• De Jan/2011 a Dez/2011, foram repassados para o município R$ 74 mil em 

medicamentos e mais R$ 41 mil estão sendo repassados em 2012. 
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Repasses concluídos para Prefeitura (2011-2014) – custeio: (Total: R$ 199 mil)  

• Prefeitura – R$ 146 mil, repassados em Jun/2010 a Dez/2011, para o Programa 

QUALIS MAIS.  

• Prefeitura – R$ 53 mil, repassados em Mar/2011 e Mai/2012, para o Programa Sorria 

São Paulo. 

Repasse concluído para Prefeitura (2011-2014) – obras:  

• Prefeitura – R$ 150 mil, repassados em Dez/2011, para reforma da Unidade Básica de 

Saúde do Centro de Eldorado. 

SEGURANÇA: 

• Foi entregue 1 viatura (2012) para a Polícia Civil – Custo: R$ 71 mil. 

TURISMO: 

DADE: R$ 4.482 mil  

• 19.363,39 m² de pavimentação de diversas ruas no Bairro Vila Nova Eldorado – 

Custo: R$ 1.086 mil, repassados em Dez/2009 e Jul/2011. A obra, sendo realizada 

pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2009, com 35,60% executados. 

065/2009  

• construção de Portal de Entrada da Cidade – Custo: R$ 137 mil, repassados em 

Dez/2009. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 

DADE/2009, com 96,61% executados. 061/2009  

• urbanização e paisagismo de vias, revitalização de praça – Custo: R$ 1.559 mil, já 

repassados R$ 736 mil em Set/2011. A obra será realizada pela Prefeitura, com 

recursos do Plano DADE/2010. 009/2011  

• obras de pavimentação asfáltica, drenagem superficial e subterrânea, bocas de lobo, 

poços de visita, rampas acessíveis e sinalização vertical e horizontal em vias turísticas 

do município – Custo: R$ 1.000, já repassados R$ 20 mil em Jan/2012. A obra será 

realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2011. 142/2011  
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• reformulação da Praça Nossa Senhora da Guia – Custo: R$ 700 mil, já repassados R$ 

29 mil em Fev/2012. A obra será realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 

DADE/2011. 169/2011 
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 630.120 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 832 mil, 

beneficiando 890 famílias carentes, no último mês do período. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado convênio, relativo a municipalização da Casa da Agricultura, atendendo a 

pequenos e médios agricultores - Custo: R$ 26 mil, repassados em Out, Nov/2007, Jul 

e Set/2008. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,50 km da estrada municipal Mirante da Bulha e estrada municipal 

Pedra Furada (3ª Fase) - Custo: R$ 372 mil. Obra concluída em 15/02/2008. 

Repasse recursos: 

• Prefeitura – R$ 15 mil repassados em Jan/2008, para fornecimento de estufa, 

objetivando a produção de hortaliças e plantas aromáticas beneficiando o acesso da 

população à alimentos com qualidade, diversidade e alto valor nutritivo. Inaugurada 

em 10/12/2008. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 16 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 200 

crianças e adolescentes, 179 idosos, 866 famílias e 295 pessoas de outros segmentos 

da população – R$ 313 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 21 mil; 80 

bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 57 mil; 80 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 57 

mil e 110 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 83 mil.  
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• Programa Renda Cidadã – atendeu 110 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 79 mil; 110 

famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 79 mil; 110 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 79 

mil e 110 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 90 mil. 

Repasses concluídos: R$ 70 mil  

• Centro Comunitário Nossa Senhora da Guia - R$ 20 mil, repassados em Fev/2008, 

para aquisição de equipamentos.  

• Centro Comunitário Nossa Senhora da Guia - R$ 50 mil, repassados em Fev/2008, 

para reforma e ampliação da entidade. Obra concluída em 08/07/2008. 

DEFESA CIVIL:  

• recuperação de 18,20 km da estrada ELD-474 - Areado/Cabuvuru – Custo: R$ 248 

mil. Obra concluída em 28/05/2010. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênio SEP: R$ 2.200 mil  

• 1.420,14 m² de pavimentação asfáltica, implantação de 417,80 m de guias, sarjetas e 

obras de drenagem em vias do município – Custo: R$ 100 mil, repassados em 

Jan/2010. Obra concluída em 29/06/2010.  

• aquisição de uma retroescavadeira (0 km) – Custo: R$ 150 mil, repassados em 

Set/2009. Entregue em 23/03/2010.  

• 14.822,20 m² de infraestrutura urbana em vias localizadas no bairro Largo da Praça 

Nossa Senhora da Guia, no acesso ao Conjunto Habitacional Eldorado e no bairro 

Capão Redondo e no Bairro do Braço – Custo: R$ 650 mil, repassados em Fev/2008 e 

Set/2009. Obra concluída em 15/12/2009.  

• 7.820,80 m² de pavimentação asfáltica em diversas ruas do município – Custo: R$ 500 

mil, repassados em Out/2007 e Set/2009. Obra concluída em 14/08/2009.  

• 2.007,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Rua Pedro A. Muniz – 

Custo: R$ 100 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 28/06/2009.  
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• 3.021,60 m² de pavimentação asfáltica, 570 m de guias e sarjetas e 324 m de sarjetas 

de concreto – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 

26/06/2009.  

• 2.712,00 m² de pavimentação asfáltica e 225 metros lineares de guias e sarjetas em 

vias do município – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 

12/06/2009.  

• 1.775,00 m² de pavimentação asfáltica, incluindo terraplenagem e substituição de solo 

para reforço do subleito, 461 metros lineares de guias e sarjetas na Rua Jacinto 

Pacheco, Vila Incomager – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jun/2008. Obra 

concluída em 06/06/2009.  

• 2.887,00 m² de pavimentação asfáltica, incluindo terraplanagem e substituição de solo 

para reforço do subleito e 454 metros lineares de guias e sarjetas em vias do 

município – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 

27/12/2008.  

• 6.583,98 m² de infra-estrutura na Vicinal do Conchal Branco – Custo: R$ 150 mil, 

repassados em Fev e Jul/2007. Obra concluída em 20/08/2007. 

DADE: R$ 2.661 mil  

• reforma e manutenção de iluminação da Praça Nossa Senhora da Guia – Custo: R$ 24 

mil, repassados em Dez/2009. A obra, realizada com recursos do Plano DADE/2009 e 

concluída em 15/11/2010.  

• aquisição de cadeiras, equipamentos de sonorização e ar condicionado para o 

Auditório Municipal – Custo: R$ 68 mil, repassados em Jan/2010. A aquisição, 

realizada com recursos do Plano DADE/2009 e concluída em 01/07/2010.  

• 21.245,13 m² de pavimentação asfáltica e obras complementares da 2ª etapa da Vila 

Nova Esperança - Custo: R$ 1.177 mil, repassados em Jul/2008 e Jan/2009. A obra, 

realizada com recursos do Plano DADE/2008 e concluída em 04/05/2009.  
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• construção de quadra poliesportiva – Custo: R$ 60 mil, repassados em Out/2004, 

Jan/2005 e Jul/2005. A obra, realizada com recursos do Plano DADE/2003 e 

concluída em 29/10/2008.  

• infra-estrutura urbana e serviços complementares no bairro Vila Nova Esperança – 

Custo: R$ 1.070 mil, repassados em Set e Nov/2007. A obra, realizada com recursos 

do Plano DADE/2007 e concluída em 12/09/2008.  

• adequação do terminal de passageiros de Itapeuna – Custo: R$ 47 mil, repassados em 

Dez/2006. A obra, realizada com recursos do Plano DADE/2003 e concluída em 

29/08/2008.  

• construção de Espaço Cultural de Lazer e Apoio ao Turista - R$ 145 mil, repassados 

em Out/2004, Mar/2005 e Fev/2006. A obra, realizada com recursos do Plano 

DADE/2003 e concluída em 06/12/2007.  

• aquisição de placas com denominação e ruas - R$ 30 mil, repassados em Jul/2006 e 

Mar/2007. A obra, realizada com recursos do Plano DADE/2003 e concluída em 

30/10/2007. 

• recuperação de ruas - R$ 40 mil, repassados em Dez/2006. A obra, realizada com 

recursos do Plano DADE/2003 e concluída em 24/04/2007. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 2.713 mil 

Escola nova construída: 1 (630 novas vagas) - R$ 446 mil  

• EE Princesa Maria Antonia Chules (substituição da rede) – 6 salas (630 novas vagas) 

– Custo R$ 446 mil. Obra concluída em 10/11/2008. 

Reformas de escolas concluídas: 22 – R$ 2.054 mil 

Cobertura de quadra de esportes em escola concluída: 1 – R$ 213 mil 

• EE Princesa Maria Antonia Chules – Custo: R$ 213 mil. Obra concluída em 

15/11/2008. 
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Transporte Escolar: 

• Em 19/12/2009 foi entregue 1 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 145 

mil. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 

caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 2.897 alunos em 2007, 2.810 

alunos em 2008, 5.928 alunos em 2009 e 5.400 alunos em 2010 - Custos: R$ 250 mil. 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010, foram gastos R$ 667 mil em atividades desenvolvidas aos 

finais de semana em 5 escolas do município. 

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 Jul/2006, para despesas 

com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-

pedagógicos. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 1 unidade habitacional entregue pelo Sistema de Carta de Crédito - R$ 35 mil 

CDHU: 138 unidades habitacionais concluídas / 5 conjuntos – Custo: R$ 2.959 mil  

• Conjunto Habitacional Eldorado F (Pedro Cubas), com 40 unidades, beneficiando 

200 pessoas, no km 95 da estrada SP-165 - sentido Eldorado / Iporanga, construídas 

pelo Programa Moradias Quilombolas – Custo: R$ 1.278 mil. Obra concluída em 

28/03/2008. 
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• Conjunto Habitacional Eldorado G (São Pedro), com 39 unidades, beneficiando 195 

pessoas, no km 95 da estrada SP-165 - sentido Eldorado / Iporanga, construídas pelo 

Programa Moradias Quilombolas – Custo: R$ 1.209 mil. Obra concluída em 

12/09/2008.  

• Conjunto Habitacional Eldorado (caprichando a morada 2008), com 28 unidades, 

beneficiando 140 pessoas, na Rodovia Benedito Pascoal de França, construídas pelo 

Programa de Parceria com Associações e Cooperativas – Custo: R$ 224 mil. Obra 

concluída em 30/12/2008.  

• Conjunto Habitacional Eldorado (caprichando a morada 2009), com 20 unidades, 

beneficiando 100 pessoas, construídas pelo Programa de Parceria com Associações e 

Cooperativas – Custo: R$ 160 mil. Obra concluída em 30/12/2009.  

• Conjunto Habitacional Eldorado (caprichando a morada 2010), com 11 unidades, 

beneficiando 55 pessoas, construídas pelo Programa de Parceria com Associações e 

Cooperativas – Custo: R$ 88 mil. Obra concluída em 31/12/2010. 

Programa Melhoria Habitacional: 

• 4.065,00 m² de pavimentação asfáltica em diversas ruas do conjunto habitacional 

Eldorado “E1” – Custo: R$ 119 mil, repassados Mai, Set e Dez/2008. Obra concluída 

em 02/09/2008. 

MEIO AMBIENTE  

CETESB: 

• repassados R$ 200 mil em Jun/2010, 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: 

SABESP: 

Obras concluídas: R$ 7 mil  

• interligação de adutora de água tratada e linha de recalque sobre a ponte do Rio 

Ribeira de Iguape na SP-165 – Custo: R$ 4 mil. Obra concluída em 30/06/2007.  

• remanejamento emergencial do rompimento da linha de recalque final de esgotos sob 

o aterro do polder – Custo: R$ 3 mil. Obra concluída em 01/07/2007. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura – obras e equipamentos: (Total: R$ 115 mil)  

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Jun/2010, para reforma da instalação elétrica 

da Santa Casa.  

• Prefeitura – R$ 65 mil, repassados em Out/2007, para aquisição de 1 veículo para 

transporte de pacientes (entregue em Out/2007). 

Programa Saúde da Família (custeio):  

• Prefeitura – R$ 317 mil, repassados de Mai/2006 a Abr/2008. 

Programa Dose Certa: 

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 377 mil em 

medicamentos. 

Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura – R$ 32 mil foram repassados de 2007 a 2010 para custeio. 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 6 viaturas: 1 para a Polícia Militar e 5 para a Polícia Civil – Custo: 

R$ 233 mil. 
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TRANSPORTES: 

DER: 

Obras concluídas:  

• pavimentação de estrada vicinal, SP-165 - ligação entre Barra do Braço e Barra do 

Batatal, numa extensão de 7 km – Custo: R$ 5.276 mil. Obra concluída em 

15/05/2009. 

PROGRAMA PRÓ-VICINAL II: 

• recuperação de 2,50 km da vicinal que liga Iporanga até a Caverna do Diabo 

(Eldorado) e de obras de contenções – Custo no município: R$ 1.972 mil. Obra 

concluída em 30/03/2009 

DERSA:  

• serviços de contenção de encosta e recomposição sistema de drenagem superficial na 

SP-165 (Parque Estadual Jacupiranga) – Custo R$ 6.081 mil. Obra concluída em 

17/06/2007. 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 

R$ 34.176.600,00 

 

AGRICULTURA: 

 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 1.885.870 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R$ 1.585 mil, 

beneficiando 890 famílias carentes, no último mês do período. 

 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 10 km das estradas municipais (1ª fase) - Custo: R$ 148 mil. Obra 

concluída em 30/09/2003; 

• recuperados 5,2 km da estrada municipal (2ª fase) - Custo: R$ 200 mil. Obra 

concluída em 27/12/2006. 

 

Programa de Pontes Metálicas: 

• implantadas 13 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 

construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 132 metros 

lineares – Custo: R$ 870 mil: 

1. divisa Eldorado / Iporanga, sobre o Rio Nhunguara - vão de 12 metros. Instalada 

em 05/11/2001; 

2. estrada ELD-468, sobre o Rio Martins - vão de 8 metros. Instalada em 20/10/2002; 

3. estrada do Bairro Areado, sobre o Rio Areado (Trecho 1) - vão de 8 metros. 

Instalada em 20/10/2002; 
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4. estrada do Bairro Areado, sobre o Rio Areado (Trecho 2) - vão de 12 metros. 

Instalada em 20/10/2002; 

5. estrada ELD-173, sobre o Rio Ivaporunduvinha - vão de 10 metros. Instalada em 

20/10/2002; 

6. estrada ELD-173, sobre o  Rio Pedro Cubas - vão de 12 metros. Instalada em 

20/10/2002; 

7. estrada ELD-248, sobre o Ribeirão Xiririca - vão de 12 metros. Instalada em 

28/08/2004; 

8. estrada ELD-320, sobre o Rio 1ª Ilha (Trecho 1) - vão de 8 metros. Instalada em 

28/08/2004; 

9. estrada ELD-320, sobre o Rio 1ª Ilha (Trecho 2) - vão de 10 metros. Instalada em 

08/08/2004; 

10. estrada ELD-320, sobre o Rio Braço Grande - vão de 12 metros. Instalada em 

28/08/2004; 

11. estrada ELD-470, sobre o Rio Mambuca - vão de 8 metros. Instalada em 

28/08/2004; 

12. estrada ELD-172, sobre o Rio Martins I (Trecho 1) - vão de 12 metros. Instalada 

em 12/11/2001; 

13. estrada ELD-172, sobre o Rio Martins II (Trecho 2) - vão de 8 metros. Instalada 

em 12/11/2001. 

 

Galpão para Agronegócios: 

• implantado 1 galpão de agronegócio – R$ 269 mil. Implantação concluída em 

04/07/2007. 
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ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 56 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 

1.742 crianças e adolescentes, 775 idosos, 1.250 famílias e 660 migrantes – R$ 1.300 

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 

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 – 30 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 52 mil; 60 

famílias/mês em 2004 – R$ 43 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 

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. 

 

Repasses de recursos: 

• repassados de R$ 15 mil em Set/1997 para construção do Núcleo de Promoção Social. 
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DEFESA CIVIL: 

 

Repasses de recursos: R$ 182 mil 

• aquisição de dois motores de popa para embarcações de travessia fluvial – Custo: R$ 

12 mil. Entregue em 07/07/2003; 

• reconstrução de uma ponte de madeira sobre o Rio de Bulha – Custo: R$ 11 mil. A 

obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube a infra-estrutura e 

concluída em 29/10/1995; 

• reconstrução de uma ponte de madeira sobre o Rio Nhunguara – Custo: R$ 12 mil. A 

obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube a infra-estrutura e 

concluída em 20/05/1996; 

• implantação de balsa no Rio Ribeira, ligando o município aos Bairros de Vila Maria e 

Capão Redondo – Custo: R$ 69 mil. Concluída em 17/06/1997; 

• construção de duas cabeceiras no Bairro Cruz Alta – Custo: R$ 44 mil. A obra foi 

realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube a infra-estrutura e concluída em 

03/09/2003; 

• construção das estradas Barra do Braço, Areado, Sossego, Descanço, Arealzinho e 

São Cristóvão – Custo: R$ 31 mil. Obra concluída em 03/09/2003. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

 

FRV – Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Ribeira (repasses de 

recursos): R$ 6.845 mil 

• pavimentação asfáltica e construção de 11 pontes de madeira – Custo: R$ 100 mil. 

Obra concluída em 30/05/2003; 

• construção de 8 cabeceiras de pontes – Custo: R$ 54 mil. Obra concluída em 

20/06/2003; 
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• aquisição de um veículo para a área de saúde – Custo: R$ 15 mil. Entregue em 

28/07/2002; 

• aquisição de um veículo para a área de saúde – Custo: R$ 15 mil. Entregue em 

28/07/2002; 

• aquisição de 2 caminhões basculantes – Custo: R$ 180 mil. Entregue em 27/08/2002; 

• infra-estrutura elétrica no Distrito Industrial – Custo: R$ 45 mil. Obra concluída em 

15/08/2003; 

• construção da ponte na SP-165 sobre o Rio Ribeira – Custo: R$ 6.229 mil. Obra 

concluída em 27/05/2004; 

• perenização de ruas e estradas – Custo: R$ 20 mil. Obra concluída em 01/12/2002; 

• construção de um galpão no Distrito Industrial – Custo: R$ 62 mil. Obra concluída em 

20/01/2004; 

• perfuração de um poço profundo do Distrito Industrial e acessórios – Custo: R$ 43 

mil. Obra concluída em 30/05/2003; 

• iluminação da ponte sobre o Rio Ribeira de Iguape – Custo: R$ 80 mil. Obra 

concluída em 20/12/2004. 

 

DADE: (repasse de verba) - R$ 2.023 mil 

• festa junina de rua - R$ 5 mil, repassados em Jul/1997. Evento realizado com recursos 

do Plano DADE/1996; 

• III festa do peão - R$ 10 mil, repassados em Jul/1997. Evento realizado com recursos 

do Plano DADE/1996; 

• carnaval - R$ 5 mil, repassados em Dez/1998. Evento realizado com recursos do 

Plano DADE/1996; 
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• IV festa do peão boiadeiro - R$ 90 mil, repassados em Mar/2000. Evento realizado 

com recursos do Plano DADE/1997; 

• taça xiririca de canoagem - R$ 5 mil, repassados em Dez/1999. Evento realizado com 

recursos do Plano DADE/1999; 

• feira de arte e artesanato - R$ 5 mil, repassados em Nov/1999. Evento realizado com 

recursos do Plano DADE/1999; 

• festa de fim de ano brilhante - R$ 15 mil, repassados em Dez/1999. Evento realizado 

com recursos do Plano DADE/1999; 

• obras no Parque Ecológico Salto da Usina - R$ 135 mil, repassados em Dez/1999 e 

Ago/2000. A obra realizada com recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 

15/02/2001; 

• construção de Aldeia Cultural - R$ 384 mil, repassados em Mar, Out/2000 e Jan/2001. 

A obra realizada com recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 30/06/2001; 

• placas e comunicação visual - R$ 8 mil, repassados em Mai/2002. A obra realizada 

com recursos do Plano DADE/2001 e concluída em 28/07/2002; 

• festa de fim de ano brilhante - R$ 17 mil, repassados em Dez/2001. Evento realizado 

com recursos do Plano DADE/2001; 

• calçamento da Praça Nossa Senhora da Guia - R$ 75 mil, repassados em Abr/2002. A 

obra realizada com recursos do Plano DADE/2001 e concluída em 30/10/2002; 

• revitalização da Entrada da Cidade com Camping - R$ 80 mil, repassados em 

Abr/2002. A obra realizada com recursos do Plano DADE/2001 e concluída em 

11/12/2003; 

• construção do Centro Esportivo Mário Covas - R$ 415 mil, repassados em Dez/2001, 

Dez/2002 e Jun/2003. A obra realizada com recursos do Plano DADE/2001 e 

concluída em 30/04/2004; 
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• construção do Polder / Rio Ribeira de Iguape - R$ 617 mil, repassados em Set/2002, 

Jul, Out e Dez/2004. A obra realizada com recursos do Plano DADE/2002 e concluída 

em 18/05/2005; 

• reforma da Praça Central – Bairro Batatal - R$ 65 mil, repassados em Out/2004, Mar 

e Jun/2005. A obra realizada com recursos do, Plano DADE/2003 e concluída em 

31/10/2005; 

• abrigos para passageiros - R$ 25 mil, repassados em Out/2004 e Jan/2005. A obra 

realizada com recursos do Plano DADE/2003 e concluída em 26/07/2005; 

• revitalização da Praça Santa Rita de Cássia - R$ 65 mil, repassados em Out/2004, 

Mar e Jun/2005. A obra realizada com recursos do, Plano DADE/2003 e concluída em 

09/09/2006. 

 

EDUCAÇÃO: 

 

Ampliações de escolas: 1 (105 novas vagas) - R$ 67 mil 

• EE Profª Maria das Dores Viana Pereira – 1 sala (105 novas vagas) – Custo: R$ 67 

mil. Obra concluída em 11/11/1997. 

Reformas em Escolas: 58 - R$ 784 mil 

 

Coberturas de quadras de esportes em escolas: 4 

• EE Profª Maria Salete Pedroso Ferreira – Custo: R$ 2 mil. Obra concluída em 

05/09/2000; 

• EE Drº Jayme Almeida Paiva – Custo: R$ 34 mil. Obra concluída em 13/06/2001; 

• EE Barra do Braço – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 14/06/2002; 

• EE Profº Maria das Dores Viana Pereira – Custo: R$ 64 mil. Obra concluída em 

31/12/2005. 
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Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 858 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 

semana em 9 escolas do município. 

 

Entrega de veículos: 

• Foram entregues 4 veículos para transporte escolar – Custo R$ 253 mil. 

 

 

ESPORTE E LAZER: 

 

Repasses de recursos: 

• 5ª Festa do Peão de Boiadeiro – Custo: R$ 30 mil. Evento realizado em parceria com 

a Prefeitura a quem coube mais R$ 2 mil. 

 

 

GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro na Avenida Caraitá, s/nº. A 

Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 microcomputadores – Custo: 

R$ 13 mil, proporcionando acesso gratuito à Internet. 

 

 

HABITAÇÃO: 

 

CDHU: 110 unidades habitacionais concluídos / 2 conjuntos – Custo: R$ 2.963 mil 

• Conjunto Habitacional Eldorado C – 20 unidades, beneficiando 100 pessoas, na Rua 

Sebastião Ribeiro - Distrito Barra do Braço, construídas pelo Sistema Empreitada 
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Global, em parceria com a Prefeitura - Custo: R$ 317 mil. Unidades comercializadas 

em 30/08/2000; 

• Conjunto Habitacional Eldorado E1 – 90 unidades, beneficiando 450 pessoas, na 

Avenida Eduard Fouquet, s/nº - Bairro Portal, construídas pelo Programa Pró-Lar 

Núcleo Habitacional por Empreitada, em parceria com a Prefeitura - Custo: R$ 2.646 

mil. Unidades comercializadas em 01/09/2006. 

 

 

MEIO AMBIENTE: 

 

CETESB: 

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

Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

 

 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

 

SABESP: 

• remanejamento de 163 m rede de distribuição de água, 34 ligações domiciliares de 

água, remanejamento de 14.554,09 m de rede coletora de esgotos e 10 ligações 

domiciliares de esgotos – Custo: R$ 27 mil. Obra concluída em 18/06/2006; 

• remanejamento de 76 m de rede coletora e 6 ligações domiciliares de esgotos – Custo: 

R$ 29 mil. Obra concluída em 21/10/2005; 

• perfuração de poço tubular profundo revestido no Distrito de Itapeúna – Custo: R$ 22 

mil. Obra concluída em 30/11/2003; 
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• execução de 850 m de sub adutora de água tratada, 486 m de reforço de rede de 

distribuição de água, estação elevatória de água tratada e reservatório metálico de 

200 m³ na Vila Esperança – Custo: R$ 164 mil. Obra concluída em 01/01/2003; 

• remanejamento de 12 m de rede coletora na Rua Major França – Custo: R$ 3 mil. 

Obra concluída em 31/07/2002; 

• 845 m de rede coletora, 12 ligações prediais de esgoto, estação elevatória de esgoto 

(tipo A2), 2.103 m de linha de recalque, estação de tratamento de esgoto (Lagoa 

Aerada) e 406 m de emissário final – Custo: R$ 711 mil. Obra concluída em 

05/07/1998; 

• remanejamento de rede coletora, estação elevatória de esgotos e linha de recalque – 

Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 02/08/1997; 

• perfuração de poço profundo – Custo: R$ 26 mil. Obra concluída em 17/02/1997; 

• execução de estação elevatória de esgotos (tipo A1) e linha de recalque – Custo: R$ 15 

mil. Obra concluída em 01/10/1995; 

• execução de 16.101,05 m de rede de esgotos e 39 ligações domiciliares de esgotos no 

Bairro Cecap – Custo: R$ 20 mil. Obra concluída em 01/10/1995; 

• aquisição de materiais para o sistema de abastecimento água – Custo: R$ 29 mil; 

• aquisição de materiais para o sistema de água e esgotos – Custo: R$ 5 mil. 

 

 

SAÚDE: 

 

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

• Prefeitura – R$ 30 mil. 

• Santa Casa – R$ 28 mil. 
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Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 13 mil em Ago/2005; 

 

Programa Sorria São Paulo (Custeio/Investimento): 

• Prefeitura – R$ 36 mil em Set/2006. 

 

Programa Saúde da Família - PSF (custeio): 

• Prefeitura - R$ 1.072 mil; 

 

Entrega de Ambulâncias: 3 

• Prefeitura – 3 (entregue em 1997, 2001 e 2003). 

 

 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 11 viaturas na região: 5 para a Polícia Civil e 6 para a Polícia 

Militar – Custo R$ 222 mil. 

 

 

TRANSPORTES: 

 

DER: 

• contenção drenagem melhoramentos na SP-165, trecho Eldorado – Caverna do Diabo 

– Custo: R$ 425 mil. Obra concluída em 05/08/1999; 

• melhoramentos e recapeamento da SP-165, trecho Eldorado – Sete Barras, numa 

extensão de 29,5 km – Custo: R$ 2.036 mil. Obra concluída em 01/10/1999; 
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• melhoramentos, contenção, drenagem e recapeamento de pista e acostamentos na SP-

165, trecho Eldorado – acesso a Caverna do Diabo, numa extensão de 29,6 km – 

Custo: R$ 1.157 mil. Obra concluída em 30/12/2000; 


