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ITAPETININGA  
 

OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 
 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO:  

Programa Melhor Caminho:  

Obra concluída:  

• recuperados 7,1 km de estrada municipal (4ª Fase) – Custo: R$ 518 mil. Obra 
concluída em 23/03/2011.  

 

CULTURA:  

Polo do Projeto Guri: 1 (em andamento)  

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

• Polo CESIM (Centro Social Irmã Madalena) – Rua Helio Ayres Marcondes, 17 - em 
andamento 4 cursos, para 133 crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 118 mil de 
Mar/2010 a Jul/2011 para pagamento de despesas de manutenção do Polo, recursos 
humanos, visitas de supervisão, etc. O Polo iniciou as atividades em 25/07/2006.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 221.760 litros de leite no período de Jan/2011 a Jun/2011 - Custo: R$ 297 
mil, beneficiando 2.464 famílias carentes no último mês do período.  

• celebrados 18 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 443 
crianças e adolescentes, 125 idosos, 633 famílias e 1.557 pessoas de outros segmentos 
da população – Custo: R$ 603 mil.  

• Programa Renda Cidadã – Estão sendo atendidas 227 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 210 mil, já repassados R$ 139 mil de Jan a Ago.  

• Projeto Ação Jovem – Estão sendo atendidos 664 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
577 mil, já repassados R$ 417 mil de Jan a Set.  
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Repasses concluídos: R$ 229 mil  

• Grupo de Apoio (GAADI) – repasse de R$ 49 mil pagos em Jul/2010, para aquisição 
de equipamentos.  

• Prefeitura – repasse de R$ 130 mil pagos em Jul/2010, para aquisição de 
equipamentos.  

• Centro de Apoio Social ao Adolescente – repasse de R$ 50 mil pagos em Out/2009, 
para aquisição de equipamentos.  

 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO:  

CEETPS:  

Obras em andamento:  

• implantação da segunda ETEC Itapetininga - celebrado convênio entre o CEETPS e 
a Prefeitura, para implantação da segunda ETEC, cabendo ao município a cessão, 
adequação e reforma do prédio ou construção do prédio definitivo (término previsto 
para setembro de 2013). Ao Estado caberá a aquisição de mobiliários e equipamentos 
– Custo: 51 mil. A unidade oferecera cursos de ensino médio - 80 alunos; técnico em 
vestuário - 80 alunos; técnico em enfermagem - 40 alunos; técnico em imagem pessoal 
- 80 alunos; técnico em secretariado - 80 alunos e técnico em segurança do trabalho – 
40 alunos. Provisoriamente a ETEC está funcionando no prédio da Universidade 
Aberta situado na Rua Círio de Albuquerque, 4.750 – Bairro do Taboãozinho, com os 
cursos de técnico em segurança do trabalho – 40 alunos (Noite) e técnico em 
enfermagem - 40 alunos (Tarde), iniciado em Ago/2011.  

 

• construção do sistema de abastecimento hidráulico na ETEC Profº Edson Galvão - 
Custo: R$ 530 mil. A obra está com 97,21% executados e tem término previsto para 
25/09/2011.  

 

• reformas para adequação das salas de aula, laboratórios e salas administrativas da 
FATEC de Itapetininga - Custo: R$ 1.077 mil. A obra está em licitação.  

 



3 

 

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 656 mil  

Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 598 mil  

• EE Profº Sebastião Pinto – Custo: R$ 113 mil. A obra foi concluída em 10/02/2011.  

• EE/DER Profº Modesto Tavares de Lima/ Itapetininga – SEDE – Custo: R$ 331 mil. A 
obra foi concluída em 11/02/2011.  

• EE Major Fonseca – Custo: R$ 154 mil. A obra foi concluída em 03/03/2011.  
 

Reformas de escolas em execução: 3 – R$ 747 mil  

• EE ProfºElisiario Martins de Mello – Custo: R$ 58 mil. A obra está com 95% 
executados e tem término previsto em 30/09/2011.  

• EE ProfºAbilio Fontes – Custo: R$ 524 mil. A obra está com 1% executado e tem 
término previsto em 09/03/2012.  

• EE Profª Ernestina Loureiro Miranda – Custo: R$ 165 mil. A obra está em inicio e tem 
término previsto em 08/11/2011.  

 

Reformas de escolas contratadas, aguardando OIS: 3 – Custo Previsto: R$ 577 mil  

• EE ProfºAstor Vasques Lopes – Custo: R$ 138 mil.  

• EE ProfºEvonio Marques – Custo: R$ 131 mil.  

• EE Darcy Vieira – Custo: R$ 308 mil.  
 

Repasses para APAE:  

• Em Mar e Jun/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 244 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 139 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental.  
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Programa Escola da Família:  

• Em Mar e Jun/2011 foram gastos R$ 178 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 9 escolas do município.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

BANCO DO POVO:  

• Em 07/07/2000 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua: Campos Sales, 230 - 
Centro, com recursos de R$ 495 mil para atender o crédito produtivo popular. 
Vigência em 13/09/2015.  

 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE:  

• 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$ 78 mil, repassados em Jan/2010, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos. Vigência em 16/05/2011.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 100 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – Custo: R$ 2.405 mil  

• Conjunto Habitacional Itapetininga I - 100 unidades, beneficiando 500 pessoas, sendo 
construída pelo Programa Parceria com Municípios na Rua Justino Machado Meira, 
151 - Distrito Rechã – Custo: R$ 2.405 mil. Unidades comercializadas em 04/08/2011.  
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CDHU: 25 unidades habitacionais em inicio / 1 conjunto – R$ 1.180 mil  

• Conjunto Habitacional Itapetininga L - 25 unidades, beneficiando 125 pessoas, serão 
construídas pelo Programa Reassentamento Habitacional – Custo: R$ 1.180 mil. OIS 
emitida em 15/08/2011, em inicio e tem término previsto para Ago/2012.  

 

CDHU: 200 unidades habitacionais em licitação / 1 conjunto – R$ 11.372 mil  

• Conjunto Habitacional Itapetininga H - 200 unidades, beneficiando 1.000 pessoas, 
serão construídas pelo Programa Parceria com o Município – Custo: R$ 11.372 mil. 
OIS prevista para Fev/2012.  

 

JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA:  

Fórum:  

• reforma no telhado do Fórum na Praça dos 3 Poderes no Jardim Marabá – Custo: R$ 
102 mil. Obra concluída em 23/05/2011. A reforma foi custeada com o saldo do 
convênio SJDC 252.612/1994.  

 

Fundação Casa:   

 

Convênios:  

• convênio com o Instituto Geração Unidades Produtivas, para atendimento a 56 
adolescentes em regime de internação e internação provisória – Custo: R$ 6.459 mil, 
repassados de Mai/2006 a Mai/2011. Vigência até 21/05/2011.  

• convênio com o Instituto Geração Unidades Produtivas, para atendimento a 56 
adolescentes em medida sócio educativa de internação e internação provisória – 
Custo: R$ 2.232 mil, repassados R$ 558 mil de Mai a Ago/2011. Vigência até 
21/05/2012.  
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LOGISTICA E TRANSPORTES:  

DER:  

Obra concluída:  

• recapeamento e pavimentação do acostamento na SP-157, numa extensão total de 
51,49 km – Custo: R$ 71.488 mil. A obra sendo realizada em 3 lotes, abrangerá 
também os municípios de Guareí e Porangaba. O Lote 1 foi concluída em 12/09/2011, 
Lote 2 foi concluído em 12/04/2011 e o Lote 3 foi concluído em 12/07/2011.  

 

Obras em andamento:  

• supervisão, melhorias e recuperação das rodovias estaduais - Etapa III – Custo: R$ 
3.651 mil. A obra está com 66,61% executados e tem término previsto em 19/09/2011.  

• supervisão do Pró-vicinais IV – Custo: R$ 6.885 mil. A obra está com 85% executados 
e tem término previsto em 19/09/2011.  

 

Obra em licitação:  

• sinalização na rede sob jurisdição da DR.2 – Custo: R$ 6.554 mil.  
 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL  

Convênios SEP: R$ 2.230 mil  

• 4.164,11 m² de pavimentação asfáltica - Custo: R$ 280 mil repassados R$ 143 mil em 
Nov/2010. A obra está com 50% executados e previsão de termino para Nov/2011.  

• serviços de drenagem, guias e sarjetas em vias do município - Custo: R$ 150 mil. 
repassados em Nov/2010. A obra está com 60% executados e tem término previsto 
para outubro de 2011.  

• obras de drenagem, guias e sarjetas da Avenida Riga - Custo: R$ 200 mil, repassados 
em Jan/2010. Obra concluída em Ago/2011.  

• obras de infraestrutura na Avenida Joaquim Fogaça de Almeida Neto - Custo: R$ 
1.000 mil, já repassados R$ 502 mil em Abr/2010. Obra concluída em Jul/2011.  
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• 12.321 m² de pavimentação e serviços parte da Avenida Walter Fontana - Custo: R$ 
600 mil, repassados em Jun/2008 e Abr/2010. Obra concluída em 28/05/2010 e 
vistoria feita em Mai/2011.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS:  

FEHIDRO :  

• contrato com a Prefeitura, para galerias de águas pluviais no Distrito da Conceição – 
Custo: R$ 150 mil. Obra concluída em 18/07/2011.  

• contrato com a Prefeitura, para elaboração de estudo de macro drenagem – Custo: R$ 
144 mil. Término previsto em 10/12/2011.  

 

SABESP: R$ 4.950 mil  

Obra concluída: R$ 2.084 mil  

• construção do reservatório Vila Nastri, 1.823 m de rede de distribuição de água e 100 
ligações domiciliares de água no âmbito da Coordenadoria de Empreendimentos 
Centro – Custo: R$ 1.504 mil. Obra concluída em 30/09/2011.  

• remanejamento do interceptor de esgoto Ribeirão dos Cavalos – Custo: R$ 580 mil. 
Obra concluída em 30/06/2011.  

 

Obra em execução: R$ 2.866 mil  

• serviço de engenharia para manutenção em ramais e redes de água e esgoto existentes 
e execução de ligações e redes dentro do crescimento vegetativo – Custo: R$ 2.866 
mil. A obra está com 77,20% executados e tem término previsto para 30/11/2011.  

 

Obras em licitação:  

• rede de distribuição de água e ligações domiciliares no Jardim Itália – Custo: R$ 409 
mil. Inicio previsto para 01/11/2011.  

• rede e ligações de água e esgoto dentro do Programa de Crescimento Vegetativo – 
Custo: R$ 6.546 mil. Inicio previsto para outubro.  
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SAÚDE:  

AME ITAPETININGA – custeio e investimentos (Total: R$ 10.916 mil):  

• UNESP Botucatu – R$ 7.409 mil, já repassados R$ 5.362 mil de Jan a Set/2011, para 
custeio das atividades do AME.  

• UNESP Botucatu – R$ 2.201 mil, repassados em Mar e Abr/2010 para aquisição de 
equipamentos. Previsão de entrega para 30/09/2011  

 

Repasse concluído para Prefeitura / entidades hospitalares - custeio (Total: R$ 3.374 mil):  

• Prefeitura – R$ 3.346 mil (sendo R$ 846 mil para o Programa Pró-Santas Casas).  

• Fundação para tratamento de deformidades crânio - faciais – R$ 28 mil.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) – obras e equipamentos (Total: R$ 460 
mil):  

Prefeitura – R$ 460 mil, sendo:  

R$ 360 mil repassados em Ago/2009, para aquisição de equipamentos para cozinha do 
Hospital Regional.  

R$ 50 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos.  

R$ 50 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos. 6  

 

Programa Dose Certa:  

• Em 2011 estão sendo repassados para o município R$ 843 mil em medicamentos.  
 

Programa de Controle de Glicemia:  

• Prefeitura - R$ 74 mil, já repassados R$ 18 mil em Jun/2011 para custeio.  
 

Repasses programados para Prefeitura – custeio:  

• Prefeitura - R$ 7.503 mil.  
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Programa Sorria São Paulo:  

• Prefeitura – R$ 26 mil serão repassados para custeio.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 6 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 342 mil.  
 

 

TRANSPORTES:  

CONCESSIONÁRIA SPVIAS: R$ 50.844 mil  

Obra concluída:  

1. implantação do posto geral de fiscalização no km 172,60 da SP-127 (Pista Oeste) – Custo: 
R$ 2.206 mil. Obra concluída em 25/04/2011.  

 

Obra em execução:  

1. pista duplicada do km 158,50 ao km 168,21 da SP-270 – Custo: R$ 3.636 mil. A obra está 
com 18% executados e previsão de termino em 31/12/2011.  

 

Obra programada:  

1. implantação do dispositivo de retorno no km 152 e km 156,9 na SP-270 – Custo: R$ 9.182 
mil. Inicio previsto para 05/01/2013.  
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GESTÃO 2007-2010 

 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA:  

Obras concluídas:  

• obras e serviços de motomecanização, implantação e melhorias do sistema captação e 
condução de águas e esgotos na Penitenciária I "Jairo de Almeida Bueno" - Custo: R$ 
3.212 mil. Obra concluída em 30/10/2009.  

• reforma e adequação da cozinha e câmaras frias na penitenciária II - Custo: R$ 554 
mil. Obra concluída em 07/11/2008.  

• recuperação da rede de esgoto e encaminhamento de águas servidas na penitenciária 
II - Custo: R$ 312 mil. Obra concluída em 10/12/2007.  

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 1.716.768 litros de leite no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 
2.155 mil, beneficiando 2.464 famílias carentes no último mês do período.  

 

Programa Melhor Caminho:  

Obra concluída:  

• recuperados 5 km de estrada municipal Bom Retiro à Pescaria no Bairro Pescaria (3ª 
Fase) – Custo: R$ 339 mil. Obra concluída em 08/02/2008.  

 

CATI - Programa de Microbacias:  

• adequação de 4,65 km de estrada rural - Microbacia Bairro da Vatinga – Custo: R$ 
166 mil. Obra concluída em 09/10/2007.  
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ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 59 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
2.603 crianças e adolescentes, 363 idosos, 2.223 famílias, 3.780 migrantes e 1.994 
pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 2.100 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu no município 170 famílias/mês em 2007 – R$ 122 
mil; 170 famílias/mês em 2008 – R$ 122 mil; 170 famílias/mês em 2009 – R$ 122 mil e 
179 famílias/mês em 2010 – R$ 144 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 286 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 
206 mil; 286 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 206 mil; 286 bolsistas/mês em 2009 – 
Custo: R$ 206 mil e 286 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 240 mil.  

 

Repasses concluídos: R$ 707 mil  

• Casa Espírita Drº Bezerra de Menezes – repasse de R$ 29 mil pagos em Jul/2010, 
para aquisição de equipamentos.  

• APAE – repasse de R$ 135 mil pagos em Nov/2007 e Jan/2010, para aquisição de 
equipamentos.  

• Grupo de Apoio ao Portador de AIDS (GEAPA) - repasse de R$ 61 mil pagos em 
Fev/2009 e Jan/2010, para aquisição de equipamentos.  

• Associação de Apoio aos Deficientes Auditivos – repasse de R$ 30 mil pagos em 
Jul/2009, para aquisição de equipamentos.  

• Entidade de Promoção e Assistência a Mulher – repasse de R$ 87 mil pagos de 
Set/2008 a Jul/2009, para aquisição de equipamentos.  

• Serviço de Obras Sociais – repasse de R$ 50 mil pagos em Mar/2009, para aquisição 
de equipamentos.  

• Casa da Criança São Vicente de Paulo – repasse de R$ 50 mil pagos em Mar/2009, 
para aquisição de equipamentos.  

• Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paulo – repasse de R$ 30 mil pagos 
em Fev/2009, para aquisição de equipamentos.  

• Associação Projeto Nova Vida – repasse de R$ 40 mil pagos em Jan/2009, para 
aquisição de equipamentos.  

• Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria ITAP – repasse de R$ 29 mil pagos em 
Dez/2008, para aquisição de equipamentos.  

• Lar São Vicente de Paulo – repasse de R$ 50 mil pagos em Mar/2008, para reforma 
dos banheiros (concluída em 30/06/2008).  
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• Associação para Promoção e Inclusão Social dos PPD – repasse de R$ 24 mil pagos 
em Fev/2008, para aquisição de equipamentos.  

• APAE – repasse de R$ 42 mil pagos em Fev/2008, para aquisição de veículo para 
transporte dos alunos.  

• Associação Nossa Senhora Rainha da Paz – repasse de R$ 50 mil pagos em 
Jan/2008, para aquisição de equipamentos.  

 

DEFESA CIVIL:  

• construção de ponte sobre o Ribeirão Ponte Alta na Rua Noé Batista Brizola – Custo: 
R$ 743 mil. Obra concluída em 05/05/2010.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

CEETPS:  

Obras concluídas:  

• reforma do bloco de salas de aulas da ETEC Profº Edson Galvão - Custo: R$ 709 mil. 
Obra concluída em 04/09/2009.  

• aquisição de equipamentos para a ETEC Profº Edson Galvão - Custo: R$ 80 mil. 
Entregue em Dez/2009.  

• reformas gerais da ETEC Profº Edson Galvão no km 11 da estrada vicinal 
Itapetininga / Tatuí - Custo: R$ 1.635 mil. Obras concluídas em 12/08/2008 a 
07/03/2007.  

• reformas diversas nas instalações físicas da unidade da FATEC Itapetininga - Custo: 
R$ 292 mil, sendo R$ 155 mil em equipamentos. Obra concluída em 05/10/2008.  

• aquisição de equipamentos para a FATEC - Custo: R$ 74 mil. Entregue em Dez/2009.  
 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 1.200 mil  

• implantação de rede secundária de iluminação pública em trecho da Rodovia Gladys 
Minhoto e trecho da Rua 17 – Custo: R$ 50 mil, repassados em Dez/2009. Obra 
concluída em 29/12/2010.  
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• 9.997,75 m² de recapeamento asfáltico em vias do município - Custo: R$ 200 mil, 
repassados em Jan/2010. Obra concluída em 13/12/2010.  

• 1.693,00 m de drenagem, 7.050 m² de pavimentação asfáltica, 1.095 m de guias e 
sarjetas no Jardim São Camilo e Vila Belo Horizonte – Custo: R$ 400 mil, repassados 
em Fev/2008 e Mar/2010. Obra concluída em 13/04/2010.  

• 11.661,80 m² de recapeamento asfáltico em vias do município - Custo: R$ 200 mil, 
repassados em Set/2009. Obra concluída em 13/04/2010.  

• 6.300 m² pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e galerias de águas pluviais na Rua 
Maurílio Ayres Martins de Araújo do Distrito do Morro Alto – Custo: R$ 250 mil, 
repassados em Fev/2007 e Dez/2009. Obra concluída em 06/04/2010.  

• 3.971,24 m² pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 100 
mil. Obra concluída em Abr/2010.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 9.138 mil  

Escola nova construída: 1 (630 novas vagas) – R$ 958 mil  

• EE Profº Juvenal Paiva Pereira – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 958 mil. 
Obra concluída em 27/11/2007.  

 

Reforma de escola concluída: 52 – R$ 5.400 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 9 – R$ 2.780 mil  

• EE Profº Sebastião Pinto – Custo: R$ 356 mil. Obra concluída em 30/12/2009.  

• EE Profª Corina Caçapava Barth – Custo: R$ 330 mil. Obra concluída em 20/12/2009.  

• EE Profº Abílio Fontes – Custo: R$ 340 mil. Obra concluída em 20/12/2009.  

• EE Peixoto Gomide – Custo: R$ 323 mil. Obra concluída em 15/12/2009.  

• EE ProfºAstor Vasques Lopes – Custo: R$ 362 mil. Obra concluída em 08/11/2009.  

• EE ProfºElisiario Martins de Mello – Custo: R$ 350 mil. Obra concluída em 
08/11/2009.  

• EE Profº Jose da Conceição Holtz – Custo: R$ 272 mil. Obra concluída em 
07/05/2009.  

• EE Profº Carlos Eduardo Mattarazzo Carreira – Custo: R$ 280 mil. Obra concluída 
em 06/01/2009.  
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• EE Profº Alceu Gomes da Silva – Custo: R$ 167 mil. Obra concluída em 11/06/2007.  
 

Repasses para APAE: 

• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
1.162 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 529 alunos com deficiências que impossibilitam 
freqüentar classes regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 1.492 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 10 escolas do município.  

 

ESPORTE E LAZER:  

• repasse de R$ 230 mil pagos em Out/2007 para a realização da olimpíada colegial e 
jogos escolares do estado de São Paulo. Realizado de 1 a11 de novembro de 2007.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 11 unidades habitacionais concluídas pelo sistema de carta de crédito – R$ 116 mil  

JUSTIÇA:  

Fórum:  

• reforma e ampliação do prédio do Fórum na Praça dos 3 Poderes no Jardim Marabá 
– Custo: R$ 773 mil. Obra concluída em 16/05/2008.  

 

Fundação Casa:  

Convênios:  

• convênio com o Serviço de Obras Sociais, para atendimento a 130 adolescentes em 
regime de liberdade assistida – Custo: R$ 788 mil, repassados de Ago/2006 a 
Dez/2009.  
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MEIO AMBIENTE:  

CETESB:  

• repasse de R$ 200 mil pagos em Mai/2010, com recursos do FECOP – Fundo de 
Controle da Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo.  

 

FEHIDRO :  

• contrato com a Prefeitura, para 1.600 m de galeria de águas pluviais na Avenida 
Francisco Weiss Junior do Bairro Taboãozinho – Custo: R$ 182 mil. Obra concluída 
em 16/07/2008.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP: 

 

Obras concluídas: R$ 12.490 mil  

• 2.070 m de reforço de adução de água tratada no Jardim Mesquita – Custo: R$ 185 
mil. Obra concluída em 30/04/2010.  

• 4.000 m de rede de distribuição de água, 18.000 ligações domiciliares de água, 4.000 
m de rede coletora de esgotos e 5.500 ligações domiciliares de esgotos, dentro do 
Programa de Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 1.359 mil. Obra concluída em 
22/07/2009.  

• execução da base do reservatório no Bairro da Várzea – Custo: R$ 14 mil. Obra 
concluída em 02/07/2009.  

• implantação do sistema de acessibilidade, prevenção e combate à incêndio da sede da 
superintendência – Custo: R$ 98 mil. Obra concluída em 02/07/2009.  

• execução de travessia pelo método não destrutivo sob a SP-270 da adutora de água 
bruta – Custo:R$ 537 mil. Obra concluída em 22/06/2009.  

• 100 m de remanejamento do trecho do interceptor do Jardim Shangrilá – Custo: R$ 25 
mil. Obra concluída em 15/05/2009.  
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• perfuração poço tubular profundo P1 no Distrito de Rio Acima – Custo: R$ 114 mil. 
Obra concluída em 01/04/2009.  

• complementação do sistema de abastecimento de água e sistema de esgotos sanitários 
no Conjunto Habitacional I do Distrito de Rechã (2.216 m de rede de distribuição de 
água, 100 ligações domiciliares de água, 1.115 m de rede coletora de esgotos e 100 
ligações domiciliares de esgotos) – Custo: R$ 262 mil. Obra concluída em 01/02/2009.  

• ampliação do escritório de atendimento ao público da GD – Custo: R$ 134 mil. Obra 
concluída em 01/02/2009.  

• execução de base de reservatório e estação pressurizadora de água tratada no Bairro 
Viracopos – Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 01/01/2009.  

• 6.406 m de rede de distribuição de água, 1.814 ligações domiciliares de água, 3.522 m 
de rede coletora de esgotos e 974 ligações domiciliares de esgotos, dentro do 
Programa de Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 1.417 mil. Obra concluída em 
01/10/2008.  

• execução de 704 m do coletor tronco do carrito – Custo: R$ 518 mil. Obra concluída 
em 01/09/2008.  

• perfuração poço tubular profundo P1 (200m) no Bairro Viracopos – Custo: R$ 107 
mil. Obra concluída em 01/05/2008.  

• montagem e instalação de 20 aeradores nas estações de tratamento de esgotos de 
Piraju e Itapetininga – Custo: R$ 15 mil. Obra concluída em 02/02/2008.  

• 1.431 m de rede de distribuição de água, 1.290 ligações domiciliares de água, 1.421 m 
de rede coletora de esgotos e 535 ligações domiciliares de esgotos, dentro do 
Programa de Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 527 mil. Obra concluída em 
02/01/2008.  

• execução de plantio arvores nativas – Custo: R$ 110 mil. Obra concluída em 
30/12/2007.  

• execução de 1.140 m de adutora de água tratada – Custo: R$ 30 mil. Obra concluída 
em 01/12/2007.  

• 200 m de remanejamento de rede de distribuição de água no Distrito de Tupy – Custo: 
R$ 11 mil. Obra concluída em 20/09/2007.  

• 100 m de remanejamento de rede coletora de esgotos na Rua Pedro Mazarino – Custo: 
R$ 7 mil. Obra concluída em 01/09/2007.  

• 100 m de remanejamento de travessia de esgoto no Ribeirão Ponte Alta – Custo: R$ 26 
mil. Obra concluída em 02/07/2007.  
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• 380 m de reforço de rede de distribuição de água – Custo: R$ 12 mil. Obra concluída 
em 15/03/2007.  

• 1.000 m de reforço de rede de distribuição de água no Jardim Mesquita – Custo: R$ 
30 mil. Obra concluída em 28/02/2007.  

• 3.300 m de rede de distribuição de água, 360 ligações domiciliares de água, 3.960 m 
de rede coletora de esgotos e 612 ligações domiciliares de esgotos, abrange também o 
município de Alambari – Custo: R$ 398 mil. Obra concluída em 01/02/2007.  

• 2.266 m de duplicação da adutora água bruta – Custo: R$ 603 mil. Obra concluída em 
31/01/2007.  

• execução das obras de calha Parshall e de sistema de desinfecção do efluente da lagoa 
de tratamento de esgotos de Rechã – Custo: R$ 63 mil. Obra concluída em 28/10/2010.  

• redes e ligações domiciliares de água e esgoto - Sistema Abastecimento de Água e 
Sistema de Esgoto Sanitário, dentro do Programa de Crescimento Vegetativo – Custo: 
R$ 5.858 mil. Obra concluída em 30/12/2010.  

 

SAÚDE:  

AME de Botucatu – custeio e investimentos (Total: R$ 7.186 mil):  

• UNESP Botucatu – R$ 3.124 mil, repassados de Fev a Dez/2010, para custeio das 
atividades do AME.  

• UNESP Botucatu – R$ 830 mil, repassados de Set/2008 a Out/2009 para custeio das 
atividades do AME.  

• UNESP Botucatu - R$ 3.232 mil, repassados em Jun a Ago/2008 para implantação. 
Inaugurada em 26/06/2010.  

 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – custeio (Total: 
R$ 12.426 mil):  

• Hospital Regional de Itapetininga – R$ 750 mil.  

• Prefeitura – R$ 11.839 mil (sendo R$ 1.500 mil para o Programa Pró-Santas Casas).  

• Fundação para tratamento de deformidades crânio - faciais – R$ 587 mil.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) – obras e equipamentos (Total: R$ 2.044 
mil):  
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Prefeitura – R$ 2.044 mil, sendo:  

R$ 55 mil repassados em Ago/2010, para aquisição de um veículo para transporte de 
pacientes.  

R$ 100 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos.  

R$ 100 mil repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos (já adquiridos).  

R$ 100 mil repassados em Nov/2007 e Out/2009, para aquisição de equipamentos para o 
hospital regional (já adquiridos).  

R$ 1.689 mil repassados em Out/2007, para 2ª fase das obras do hospital regional 
(concluída em setembro/2009).  

Programa Dose Certa:  

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados R$ 3.069 mil para aquisição de 
medicamentos.  

 

Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 539 mil, repassados de 2007 a 2010.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 24 viaturas sendo: 13 para a Polícia Militar, 9 para Policia Civil e 2 
para Polícia Técnica – Custo: R$ 1.105 mil.  

 

Corpo de Bombeiros:  

• Entrega de 3 motocicletas, 1 veiculo FIAT UNO e 1 unidade de resgate, para o Corpo 
de Bombeiro – Custo: R$ 160 mil.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

Obras concluídas:  
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• serviços de sinalização de rodovias na rede sob jurisdição da DR.02, em diversos 
trechos – Custo: R$ 32.741 mil. Obra concluída em 16/12/2008.  

• restauração de pista e drenagem no km 6,8 e km 7,5 da SP-157 – Custo: R$ 143 mil. 
Obra concluída em 10/10/2007.  

• implantação e pavimentação dos postos de pesagem de veículos no km 176,05 da SP 
270 (Itapetininga / Angatuba) – Custo: R$ 2.498 mil. Obra concluída em 28/08/2007.  

• serviços de sinalização de rodovias na rede sob jurisdição da DR.2 em diversos 
trechos – Custo: R$ 4.619 mil. Obra concluída em 13/11/2010.  

• serviços de sinalização de rodovias na rede sob jurisdição da DR.2 em diversos 
trechos – Custo: R$ 16.327 mil. Obra concluída em 22/10/2010.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II:  

• recuperação de 18,80 km da vicinal de ligação Itapetininga / São Miguel Arcanjo 
(Distrito de Santa Cruz dos Matos) – Custo: R$ 5.052 mil. Obra concluída em 
13/04/2009.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III:  

• recuperação de 47 km da vicinal de ligação da SP-127 (km 171,50) aos Bairros 
Varginha, Calaros, Turvo dos Rodrigues, Biscoito Duro r Gramadão – Custo: R$ 
24.084 mil. Obra concluída em 09/07/2010.  

 

CONCESSIONÁRIA SPVIAS: R$ 48.834 mil  

Obra concluída:  

• recapeamento do km 105,90 ao km 148,35 na SP-127, trecho Tatuí / Itapetininga – 
Custo: R$ 48.834 mil. Obra concluída em 17/12/2008 e mencionada também no 
município de Tatuí.  
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OBRAS E AÇÕES – GESTÔES 1995 – 2006 
R$ 223.100.000,00 

 
 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA: 

• entregues 2 aparelhos de raio-X, nas Penitenciárias I e II – Custo: R$ 160 mil. 
Entregues em 18/05/2005. 

• construção do Centro de Ressocialização, numa área de 2.883 m² – localizado na 
Rodovia Gladys Bernardes Minhoto, km 63 Bairro Capão Alto – Custo: R$ 2.668 mil. 
A unidade tem capacidade para receber 210 presos em regime fechado, semi aberto e 
provisório. A unidade é administrada em parceria com a ONG "CRER". A obra foi 
concluída em 15/09/2001. 

• construção da Penitenciária de Médio Porte de Itapetininga na Rodovia Gladys 
Bernardes Minhoto, km 63 Bairro Capão Alto – Custo: 6.725 mil. A unidade tem 
capacidade para receber 730 presos em regime fechado. Obra concluída em 
30/08/1997. 

• construção de nova estação de tratamento de esgotos  na Penitenciária – Custo: R$ 
1.033 mil. Obra concluída em 10/05/2002. 

• construção de unidade de pré-tratamento de esgotos da estação de tratamento de 
esgoto - Custo: R$ 22 mil. Obra concluída em 16/08/1996. 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos4.468.762 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 3.200 mil, 
beneficiando 2.464 famílias carentes no último mês do período. 

 
Casa da Agricultura: 

• celebrados 5 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 179 
mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados2 km da estrada rural EM 408 - Custo: R$ 37 mil. A obra foi concluída em 
31/03/2002. 

• recuperados3,5 km das estradas rurais EM-303 - Custo: R$ 80 mil. A obra foi 
concluída em 08/01/2001. 
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Programa de Ponte Metálica: 1 

• sobre Ribeirão Delgado entre Bairro São Roque e Bairro Retiro – vão de 12 metros. 
Custo: R$ 76 mil. Em convênio com o município, a quem coube a construção das 
cabeceiras. O Estado doou as superestruturas. Instalada em 16/11/2002. 

 
Galpão Metálico: 

• implantado 1 galpão para Agronegócios – Custo: R$ 269 mil. 
 
Programa Microbacias: 

• recuperados4,3 km de estradas rurais Microbacia Rio Laranja Azeda – Custo: R$ 144 
mil. Obra concluída em 08/03/2006. 

 
Repasse de recursos: 

• reparação em telhado no posto de ovinos e caprinos – Custo: R$ 17 mil. Obra 
concluída em 14/03/1998.  

• perfuração de poço semi-artesiano – Custo: R$ 54 mil. Obra concluída em 
22/11/1997.  

• aquisição de trator – Custo: R$ 40 mil repassados set/2000. 
 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 96 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
8.252 crianças e adolescentes, 557 idosos, 195 portadores de deficiências, 1.261 
famílias, 2.296 migrantes e 1.260 pessoas de outros segmentos da população – Custo: 
R$ 4.500 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 200 bolsistas/mês em 2005 e 300 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 144 mil em 2005 e R$ 216 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 em 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 – 120 famílias/mês Set/2001a 2003 – R$ 206 mil; 120 
famílias/mês em 2004 – R$ 87 mil; 120 famílias em 2005 – R$ 86 mil e 170 famílias em 
2006 – R$ 122 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 
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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 - R$ 120 mil repassados em 01/1998, para construção de creche. Obra 
concluída em 11/11/1998.  

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 

• construção de galeria na Vila Belo Horizonte – Custo: R$ 164 mil. Obra concluída em 
05/08/2005.  

• reconstrução de ponte no Ribeirão Barro Branco – Custo: R$ 329 mil. Obra concluída 
em 29/06/2005.  

• construção de bueiros no Ribeirão do Chá e no Córrego Piçarrão – Custo: R$ 215 mil. 
Obras concluídas em 14/10/2004.  

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
CEETPS: 
 
Implantação da FATEC: 

• Foi implantada em Fev/2006 a FATEC do município, através de convênio do CEETPS 
com a Prefeitura, no prédio do antigo CEFAM – Rua João Batista de Camargo, 104 – 
Vila Barth, cedido ao CEETPS pela Secretaria da Educação. Coube ao município a 
reforma do prédio, adequação das instalações elétricas, hidráulicas, telefone e 
recursos humanos e ao Estado a aquisição de mobiliários e equipamentos dos 
laboratórios – Custo do Estado: R$ 226 mil. A unidade oferece 40 vagas de manhã e 
40 vagas à noite do Curso Superior de Graduação em Tecnologia de Agronegócios. 

• reforma alojamento, cozinha e refeitório com cobertura, instalação elétrica / 
hidraúlica, esquadrias e revestimentos, na ETE Agrícola Profº Edson Galvão– Custo: 
R$ 171 mil. Obra concluída em 28/09/1996. 

• aquisição de equipamentos - FATEC Itapetininga – Custo: R$ 200 mil. Concluída em 
31/12/2005. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP: 

• aquisição de equipamentos para o Corpo de Bombeiros– Custo: R$ 20 mil. Concluído 
em 16/02/2006. 

• aquisição de 1 Kombi, para o Corpo de Bombeiros Voluntários  – Custo: R$ 20 mil. 
Concluída em 17/09/1998. 

• aquisição de 1 Kombi, para o Grupo de Apoio à Adoção – Custo: R$ 17 mil. 
Concluída em 27/08/1998. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 6.084 mil 
 
 
Escolas construídas: 4 (2.730 novas vagas) – R$ 2.039 mil 

• EE Profº Carlos Eduardo Matarazzo Carreira – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 
510 mil. Obra concluída em 30/11/2004. 

• EE Profº Alceu Gomes da Silva – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 598 mil. Obra 
concluída em 15/11/2004. 

• EE ProfªEuriny de Souza Vieira – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 276 mil. 
Obra concluída em 27/07/2004. 

• EE Profº Péricles Galvão – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 655 mil. Obra 
concluída em 30/06/1998. 

 
Ampliação de Escolas: 2 (315 novas vagas) – R$ 183 mil 

• EE Profº Jair Barth – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 115 mil. Obra concluída 
em 31/12/1997. 

• EE Des Bernardes Junior – 1 sala (105 novas vagas) – Custo: R$ 68 mil. Obra 
concluída em 30/11/1997. 

 
 
Reformas de escolas: 53 - R$ 3.400 mil. 
 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 10 – Custo: R$ 462 mil 
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• EE Darcy Vieira – Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 11/12/2001; 

• EE Profº Péricles Galvão – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 05/03/2002; 

• EE Profa Ernestina Loureiro Miranda – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 
22/03/2002; 

• EE ProfaErnesta Xavier Rabelo Orsi – Custo: R$ 37 mil. Obra concluída em 
22/03/2002; 

• EE Prof Virgilio Silveira – Custo: R$ 37 mil. Obra concluída em 20/05/2002; 

• EE Des Bernardes Junior – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 20/06/2002; 

• EE Adherbal De Paula Ferreira – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 17/09/2002; 

• EE Prof Jair Barth – Custo: R$ 63 mil. Obra concluída em 31/08/2005; 

• EE Profa Maria De Lourdes Barreiros Carvalho – Custo: R$ 64 mil. Obra concluída 
em 31/08/2005; 

• EE Cel Fernando Prestes – Custo: R$ 62 mil. Obra concluída em 31/12/2005. 
 
Repasses para APAE`s: 

• De 1996 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 1.251 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 1.015 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar 
classes regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 2.807 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 27 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 

• Em 07/07/2000 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua: Campos Sales, 230 - 
Centro, com recursos de R$ 495 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
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 
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risco. Os recursos no montante de R$ 39 mil, já repassados R$ 21 mil em Jan/2006, 
são para despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e 
didático-pedagógicos.  

• repasse de R$ 265 mil em Jun/2006 para realização do 50º Jogos Regionais da 8ª 
Região Esportiva. Evento realizado no período de 17 a 30 de julho de 2006. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 940 unidades habitacionais / 5 conjuntos – R$ 12.428 mil 

• Conjunto Habitacional Itapetininga C 3 – 288 unidades, beneficiando 1.440 pessoas, 
construídas pelo Programa Empreitada Global, na Av. Sabiauna - Estância Quatro 
Irmãos - Custo: R$ 5.854 mil. Obra concluída em 30/01/2001. 

• Conjunto Habitacional Itapetininga G – 233 unidades, beneficiando 1.115 pessoas, 
construídas pelo sistema Habiteto, na Rua Miguel Janez - Vila Prado - Custo: R$ 740 
mil. Obra concluída em 12/06/1999. 

• Conjunto Habitacional Itapetininga F 3 – 158 unidades, beneficiando 790 pessoas, 
construídas pelo Programa Empreitada Global, na Rua Padre Antônio Brunetti, 
(próximo Sabesp / Sesi - Vila Sônia) - Custo: R$ 2.577 mil. Obra concluída em 
30/01/1999. 

• Conjunto Habitacional Itapetininga F 2 – 160 unidades, beneficiando 800 pessoas, 
construídas pelo Programa Empreitada Global, na Av.Padre AntonioBrunetti - 
(próximo da  Sabesp) - Custo: R$ 2.150 mil pagos na gestão PSDB. A obra foi iniciada 
na gestão Fleury em 01/08/1994, onde foram investidos R$ 89 mil. Obra concluída em 
19/02/1998. 

• Conjunto Habitacional Itapetininga F 1 – 101 unidades, beneficiando 505 pessoas, 
construídas pelo Programa Empreitada Global, na Av Padre AntonioBrunetti – 
(próximo da Sabesp) - Custo: R$ 1.107 mil pagos na gestão PSDB. A obra foi iniciada 
na gestão Fleury em 01/09/1994, onde foram investidos R$ 6 mil. Obra concluída em 
21/11/1996. 

 
 
JUSTIÇA: 
 
ITESP: 

• implantação de ramais elétricos R1 e R2 - Custo: R$ 17 mil. 

• serviços de conservação e abertura de estradas no Projeto de Assentamento 
Itapetininga – Custo: R$ 1.108 mil. 
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• aquisição de materiais de construção para  reforma de barracões onde serão 
estocados insumos agropecuários – Custo: R$ 23 mil. 

• serviços de motomecanização para construção de estradas no Projeto de 
Assentamento Itapetininga – R$ 5 mil. 

• aquisição de mudas frutíferas para diversificação da produção agrícola em Projetos 
de Assentamento – Custo: R$ 2 mil. 

 
Fundação Casa: 

• construção do Centro de Atendimento Sócio-Educativo do Adolescente – CASA, com 
56 vagas e obras e serviços de motomecanização para a adequação de estradas de 
acesso, conservação do solo e água, através de serviços de drenagem e saneamento 
básico – Custo: R$ 2.911 mil. A unidade faz parte do novo modelo de gestão que 
consiste na construção de 41 unidades pequenas e descentralizadas para que os jovens 
sejam atendidos próximos de suas famílias e de acordo com as regras propostas pelo 
Sistema Nacional Sócio-Educativo que limita a 96 o número de adolescentes para 
cada unidade de internação. A obra foi iniciada em 24/10/2005 e concluída em 
06/06/2006. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 240 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 retro-escavadeira e 1 pá carregadeira. 

 
FEHIDRO : 

• contrato com a prefeitura, para construção de área de lazer no Bairro Chapadinha – 
Custo: R$ 51 mil. Obra concluída em 11/11/2004. 

• contrato com a prefeitura, para execução de galerias de águas pluviais no Bairro 
Monte Santo – Custo: R$ 61 mil. Obra concluída em 01/08/2000. 

• contrato com a prefeitura, para drenagem e galeria de águas pluviais – Custo: R$ 97 
mil. Obra concluída em 23/08/1999. 

• contrato com a companhia de saneamento básico do estado, para gradeamento, caixa 
de areia e linha de recalque – Custo: R$ 187 mil. Obra concluída em 14/11/2002. 

• contrato com a companhia de saneamento básico do estado, para recuperação da 
qualidade dos recursos hídricos do sistema de esgoto sanitário no Bairro Tupi – 
Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 30/10/2002. 
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SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• ampliação da estação elevatória de esgoto final no Distrito de Rechã – Custo: R$ 30 
mil. Concluído em 19/12/2006. 

• instalação e fornecimento de cabo energia 400mm2 – Custo: R$ 8 mil. Concluído em 
20/07/2005. 

• construção de reservatório enterrado com capacidade de 3.000 m³ e urbanização, 
compreendendo os serviços de demolição, escoramento especial, sistema de 
interligação – Custo: R$ 1.058 mil. Concluído em 31/10/2003. 

• travessia de esgoto – Custo: R$ 30 mil. Concluído em 04/02/2003. 

• perfuração de poço de monitoramento / estação de tratamento de esgoto - Custo: R$ 
19 mil. Concluído em 03/06/2002. 

• complementação da estação de tratamento de esgoto – Custo: R$ 30 mil. Concluído 
em 20/05/2002. 

• posto primário de transformadores,  medição e proteção, abrigo para painéis de 
energia elétrica, sede administrativa da estação tratamento de esgoto, edifício de 
desidratação de lodo, linha de recalque e lagoa de tratamento / urbanização – Custo: 
R$ 3.509 mil. Concluído em 10/02/2002. 

• interligação e travessias dos interceptores, linha de recalque e estação elevatória de 
esgotos – Custo: R$ 5.414 mil. Concluído em 10/01/2002. 

• perfuração do poço profundo P3 no Bairro Tupi – Custo: R$ 138 mil. Concluído em 
14/12/2001. 

• remanejamento adutora DN400 – Custo: R$ 12 mil. Concluído em 25/10/2001. 

• 546 m de interceptor e travessia na Fepasa / Vila Palmeira – Custo: R$ 81 mil. 
Concluído em 11/07/2001. 

• escavação, aterro e enchimento da lagoa de tratamento de esgotos no Bairro Tupi - 
Custo: R$ 25 mil. Concluído em 07/06/2001. 

• posto de transformação de energia no poço P2 no Bairro Morro do Alto – Custo: R$ 3 
mil. Concluído em 08/05/2001. 

• complementação do sistema de esgoto sanitário da Estância Conceição – Custo: R$ 29 
mil. Concluído em 01/04/2001. 
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• 20.718 m implantação do sistema de coleta de esgoto sanitário na Vila NastriI e II, 
Jardim Colombo e Estância Conceição – Custo: R$ 764 mil. Concluído em 
06/12/2000. 

• complementação da lagoa de tratamento de esgotos no Bairro Tupi – Custo: R$ 21 
mil. Concluído em 01/12/2000. 

• perfuração do poço profundo P2 no Distrito de Rechã – Custo: R$ 123 mil. Concluído 
em 27/11/2000. 

• 1.500 m de remanejamento de coletor tronco, interceptor e emissário no Jardim 
Fogaça – Custo: R$ 9 mil. Concluído em 29/05/2000. 

• montagem de rede de interligação de estação de tratamento de água, com caixa geral 
– Custo: R$ 10 mil. Concluído em 06/05/2000. 

• 1.752 m de duplicação parcial de adutora de água bruta – Custo: R$ 86 mil. 
Concluído em 19/04/2000. 

• reservatório metálico cilíndrico apoiado com capacidade de 1.000 m³ no Jardim 
Mesquita – Custo: R$ 149 mil. Concluído em 08/12/1999. 

• remanejamento de ligações de água – Custo: R$ 13 mil. Concluído em 31/08/1999. 

• perfuração de poço tubular profundo P2 no Distrito do Morro do Alto – Custo: R$ 95 
mil. Concluído em 01/06/1998. 

• reservatório apoiado em concreto armado com capacidade de 1.000 m³ na Vila Belo 
Horizonte – Concluído em 26/09/1996. 

• 60.672 m de rede de distribuição de água e estação elevatória de água tratada 
reservatório R 4 – Custo: R$ 581 mil, pagos na gestão PSDB. A obra foi iniciada na 
gestão Fleury em 10/04/1991, onde foram investidos R$ 2.316 mil. Concluído em 
30/05/1996.  

• 12.712 rede de distribuição de água e 1.766 ligações de água – Custo: R$ 142 mil. 

• 16.890 m de rede coletora de esgoto, estação elevatória de esgoto, linha de recalque e 
ligações de esgotos nos bairros: Chapadinha, Vila Nastri, Jardim Colombo, Vila 
Apolo e Vila Sotemo – Custo: R$ 598 mil. Concluído em 17/07/1999. 

• complementação do sistema de esgotos sanitários do Bairro Tupi, com 634 m de rede 
coletora de esgotos, 220 ligações domiciliares de esgotos, estação elevatória de 
esgotos, 150 m de linha de recalque, 1.416 m de emissário final e lagoa de tratamento 
– Custo: R$ 211 mil. Concluído em 03/05/1999. 

• complementação do sistema de esgotos sanitários do Bairro Rechã, com 500 m de 
interceptor, 210 m de emissário final, estação elevatória de esgotos, 775 m de linha de 
recalque e lagoa de tratamento – Custo: R$ 378 mil. Concluído em 15/08/1998. 
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• lagoa de tratamento de esgotos no bairro Morro do Alto – Custo: R$ 74 mil. 
Concluído em 08/04/1998. 

• lagoa de tratamento de esgotos no Bairro Conceição – Custo: R$ 78 mil. Concluído 
em 31/10/1997. 

• 600 m de estação elevatória de esgotos e linha de recalque – Custo: R$ 59 mil. 
Concluído em 05/07/1996. 

• construção de sifão invertido pelo método não destrutivo para travessia de esgotos 
sanitários sob a Vila Deise – Custo: R$ 130 mil. Concluído em 03/06/1996. 

• 3.000 m de rede coletoras de esgotos – Custo: R$ 91 mil. Concluído em 09/05/1996. 

• 2.000 m de rede coletora de esgotos sob a Rua Sarutáia, 400 m de interceptor de 
esgotos sob a Rua João Barth e trecho emissário de esgotos sob a Rua 5 de Novembro 
e linha férrea da Fepasa – Custo: R$ 196 mil. Concluído em 06/02/1996. 

• 1.000 m de rede coletora de esgotos e 330 ligações domiciliares de esgotos – Custo: 
R$ 31 mil. Concluído em 02/01/1996. 

• 1.700 m de rede coletora de esgoto e 65 ligações domiciliares de esgotos no Bairro 
Tupi – Custo: R$ 17 mil. Concluído em 06/03/1995. 

• 1.980 m de rede coletora de esgotos e 60 ligações domiciliares de esgotos no Jardim 
Eldorado – Custo: R$ 1 mil. Concluído em 17/01/1995. 

• 3.885 m de rede coletora de esgotos e 91 ligações domiciliares de esgotos no bairro do 
Morro – Custo: R$ 75 mil. Concluído em 15/02/1996. 

• 16.725 m de rede de distribuição de água, 16.668 m de rede coletora de esgotos, 6.863 
ligações domiciliares de água e 5.505 ligações domiciliares de esgotos, abrange o 
município de Alambari – Custo: R$ 1.771 mil. 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 

• De 1995 a 2006, foram gastos R$ 3.748 mil em medicamentos. 
 
Repasses para a Prefeitura / entidades hospitalares (1995–2006) – obras / equipamentos: 

• Banco de Olhos / Hospital Regional Itapetininga - R$ 2.500 mil em Jan/2006 para 2ª 
fase da reforma. 

• Consórcio de Desenvolvimento da Região de Itapetininga – R$ 55 mil em Dez/1998 
para aquisição de equipamentos. 
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• Prefeitura - R$ 3.000 mil em Fev/2004 para construção de área de internação com 
100 leitos e aquisição de equipamentos e R$ 100.750,00 em Jun/2000 para aquisição 
de telefone; 1 Kombi; reforma; 2 motonetas;  equipamentos. 

• Santa Casa - R$ 79 mil em Dez/1998 e R$ 220 mil em Dez/1997 para aquisição de 
equipamentos. 

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

• Banco de Olhos / Hospital Regional de Itapetininga – R$ 5.917 mil. 

• Consórcio de Desenvolvimento da Região de Itapetininga – R$ 65 mil. 

• Prefeitura – R$ 2.285 mil. 

• Santa Casa – R$ 1.592 mil. 
 
Sorria São Paulo (Custeio/ Investimento): 

• Prefeitura - R$ 36 mil em Set/2006. 
 
Entrega de Ambulâncias: 2 

• Prefeitura – (entregue em 2000 e em 2002). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 91 viaturas, sendo: 62 para a Polícia Militar, 26 para a Polícia Civil e 3 
para a Polícia Técnica – Custo: R$ 2.128 mil. 

• Entrega de Bases 2 Comunitárias – R$ 135 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• obras de recapeamento na SP-270, entre os Km’s 173,5 ao 219, numa extensão de 45,5 
Km – Custo: R$ 17.428 mil. A obra foi concluída em 20/08/2006. 

• duplicação da SP-270, do Km 169 ao Km 173,5, numa extensão de 4,5 Km – Custo: R$ 
13.935 mil. A obra foi concluída em 12/04/2005. 

• sinalização de segurança rodoviária, estrada e acessos sob jurisdição DR.02 – Custo: 
R$ 27.119 mil. A obra foi concluída em 31/10/2003. 
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• implantação e pavimentação da vicinal Bairro São Roque / Pescaria / Buri, numa 
extensão de 20 Km – Custo: R$ 2.000 mil. A obra foi concluída em 29/01/2003. 

• implantação e pavimentação da 2ª pista da SP-127, incluindo estrada e retorno no 
trecho SP-280 / SP-270, do Km 138 ao Km 152, numa extensão de 14 Km – Custo: R$ 
20.186 mil pagos na gestão PSDB. A obra foi iniciada na gestão Fleruy em 
11/11/1992, onde foram investidos R$ 10.108 mil. Obra concluída em 11/10/1999. 

• acompanhamento geométrico e topográfico para implantação e pavimentação da 2ª 
pista da SP-127, numa extensão de 21 Km – Custo: R$ 3.771 mil. A obra foi concluída 
em 30/09/1999. 

• serviços de melhoramentos e regularização na SP-127 do Km 148 ao Km 152,3 e do 
Km 162,5 ao Km 166,8, numa extensão de 8,64 Km – Custo: R$ 243 mil. Obra 
concluída em 26/02/1998. 

• serviços de conservação de rotina e especial na SP-270 do Km 129 ao Km 190,1 e do 
Km 190,1 ao Km 272, numa extensão de 143 Km – Custo: R$ 1.615 mil. Obra 
concluída em 15/08/1997. 

• serviços de sinalização horizontal na SP-79, SP-250, SP-258, SP-264 e SP-270, numa 
extensão de 98,99 Km – Custo: R$ 129 mil. Obra concluída em 31/12/1996. 

 
 
 
CONCESSIONÁRIA SPVIAS: 

1. recapeamento da SP-127, do km 158,30 ao km 213,15, trecho Itapetininga / Capão 
Bonito – Custo: R$ 43.164 mil. Obra concluída em 03/06/2001; 

2. ampliação da ponte sobre o Córrego no km 192,1 da SP-127 – Custo: R$ 287 mil. 
Obra concluída em 20/09/2001; 

3. ampliação da ponte sobre o Rio Turvo no km 192 da SP 127 – Custo: R$ 302 mil. 
Obra concluída em 05/04/2002; 

4. duplicação na SP-270, do km 158,40 ao km 166,10 – Custo: R$ 25.268 mil. Obra 
concluída em 30/11/2002; 

5. duplicação na SP-127, do km 158,30 ao km 162 – Custo: R$ 7.496 mil. Obra 
concluída em 30/11/2002; 

6. implantação do dispositivo de retorno no km 168 da SP-270 – Custo: R$ 3.624 mil. 
Obra concluída em 30/11/2002; 

7. implantação de nova ponte sobre o Rio Itapetininga no km 162 da SP-127 – Custo: R$ 
1.173 mil. Obra concluída em 10/01/2003; 
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8. dispositivo de entroncamento e retorno no km 172,50 da SP-127 – Bairro da Varginha 
– Custo: R$ 2.390 mil. Obra concluída em 30/03/2003; 

9. ampliação da ponte existente do Rio Itapetininga no km 162 da SP-127 – Custo: R$ 
490 mil. Obra concluída em 31/05/2003; 

10. implantação do dispositivo de retorno na SP-270, no km 161,45; km 163,10; km 
164,75; km 166,58; e km 165,68 – Custo: R$ 20.422 mil. Obras concluídas em 
30/06/2003; 

11. implantação do nova ponte sobre o Córrego Cachaça no km 192,10 da SP-127 – 
Custo: R$ 1.288 mil. Obra concluída em 31/07/2003; 

12. dispositivo de entroncamento e retorno no km 163,75 da SP-127 – Custo: R$ 2.390 
mil. Obra concluída em 31/08/2003; 

13. duplicação da SP-127, do km 162 ao Km 172,20 – Custo: R$ 20.667 mil. Obra 
concluída em 08/09/2003; 

14. dispositivo de entroncamento e retorno no km 168,30 da SP-127 – Custo: R$ 2.390 
mil. Obra concluída em 10/10/2003; 

15. alargamento do viaduto no km 163,10 da SP-270 – Custo: R$ 327 mil. Obra concluída 
em 31/12/2003; 

16. implantação de passarela no km 170,50 da SP-127 – Bairro da Conceição – Custo: R$ 
845 mil. Obra concluída em 03/06/2004; 

17. duplicação da SP 127, do km 172,20 ao km 201,90 – Custo: R$ 60.177 mil. Obra 
concluída em 30/08/2004; 

18. dispositivo de entroncamento e retorno no km 185 da SP-127 – Custo: R$ 2.274 mil. 
Obra concluída em 31/08/2004; 

19. dispositivo de entroncamento e retorno no km 179,15 da SP-127 – Bairro Gramadinho 
– Custo: R$ 3.542 mil. Obra concluída em 31/08/2004; 

20. dispositivo de entroncamento e retorno no km 175,90 da SP-127 – Custo: R$ 2.543 
mil. Obra concluída em 31/08/2004; 

21. implantação de 19 paradas de ônibus na SP-127 – Custo: R$ 2.583 mil. Obra 
concluída em 30/12/2004; 

22. estabilização de taludes de corte e aterro na SP-127 – Custo: R$ 203 mil. Obra 
concluída em 26/07/2005; 

23. implantação do sistema de atendimento ao usuário no km 184,50 da SP-127 - 
Gramadão – Custo: R$ 885 mil. Obra concluída em 31/08/2005; 

24. dreno de pavimento em todas as rodovias (1ª Intervenção) – Custo: R$ 2.790 mil. Obra 
concluída em 31/12/2005. 


