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ITARIRI  
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA: 

Programa Melhor Caminho: 

• serão recuperados 6,00 km das estradas IRI-331/114 no Bairro Três Barras / 
GUANHANHÃ (4ª Fase) - Custo: R$ 465 mil. 

Programa de Pontes Metálicas: 2 

• sendo implantadas de 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem 
caberá a construção das cabeceiras. O Estado doará as superestruturas, num total de 
12 metros lineares – Custo: R$ 76 mil: As cabeceiras estão prontas em 11/02/2011, 
aguardando instalação das pontes. 

• na estrada IRI-114 (km 1), sobre o Ribeirão do João Alemão no Distrito de Ana Dias – 
vão de 6 metros. 

• na estrada IRI-358 (km 7), sobre Ribeirão Varação no Bairro Igrejinha – vão de 6 
metros. 

CULTURA: 

Pólo do Projeto Guri: 1 (em andamento) 

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

• Pólo de Itariri – Rua Flávio Trigo, 215 - Centro - em andamento 2 cursos (canto coral 
e violão/percussão), para 66 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 151 mil 
de Ago/2006 a Jul/2011 para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, 
recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 
28/08/2006. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 73.700 litros de leite de Jan/2011 a Jul/2011 - Custo: R$ 99 mil, 
beneficiando 702 famílias carentes, no último mês do período.  

• celebrados 2 convênios com a Prefeitura para atendimento 60 crianças e adolescentes 
– Custo: R$ 36 mil.  
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• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 133 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
114 mil, já repassados R$ 104 mil de Jan a Nov.  

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 378 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 349 mil, já repassados R$ 319 mil de Jan a Nov. 

EDUCAÇÃO: 

Repasses para APAE:  

• De Mar a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 90 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 34 alunos. 

Programa Escola da Família:  

• De Mar a Jun/2011 foram gastos R$ 59 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 3 escolas do município. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 4.164 alunos em 2011 - Custos: 
R$ 53 mil. 

EMPREGO E TRABALHO: 

Banco do Povo Paulista:  

• Em 09/04/2002 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua Nossa Senhora de 
Monte Serrat, 133, com recursos de R$ 90 mil, para atender o crédito produtivo 
popular. Vigência: 04/04/2012. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 12 unidades habitacionais em licitação / 1 conjunto – Custo: R$ 647 mil 

• Conjunto Habitacional Itariri G (Aldeia Capoeirão) - 12 unidades, beneficiando 60 
pessoas, a serem construídas pelo Programa Moradias Indígenas – Custo: R$ 647 mil. 

Programa Melhoria Habitacional: 

• 3.428,78 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no C.H. José Moraica Filho 
"CDHU E" – Custo: R$ 98 mil, repassados em Jul/2010, Mar e Jul/2011. Obra 
concluída em 28/02/2011. 
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PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 900 mil 

• 5.176,46 m² de pavimentação asfáltica e 1.888,59 m de guias e sarjetas em vias do 
bairro Jardim Quiles – Custo: R$ 250 mil, repassados em Mai/2010 e Out/2011. A 
obra está com 68,15% executados e tem término previsto em 30/11/2011.  

• reforma da Praça João Franco, com 1.380,29 m² de área, na Avenida José Ferreira 
Franco, s/nº, Centro – Custo: R$ 150 mil, repassados em Dez/2009. A obra está com 
95% executados e tem término previsto em 30/11/2011.  

• reforma do Ginásio de Esportes localizado na Rua Vereador José Nashiro, Distrito de 
Ana Dias – Custo: R$ 100 mil, repassados em Fev/2010. Obra concluída em 
10/06/2011.  

• aquisição de máquinas e equipamentos – Custo: 400 mil, repassados em Nov/2010. 
Concluída em 01/03/2011. 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS: 

SABESP: (Total: R$ 299 mil) 

Obra concluída: R$ 11 mil 

• remanejamento de emissário final da lagoa de Itariri – Custo: R$ 11 mil. Obra 
concluída em 07/04/2011. 

Obra em execução: R$ 288 mil 

• execução de obras de interligação do sistema de abastecimento de água do bairro 
Raposo Tavares com Sede – Custo: R$ 288 mil. Obra em andamento e tem término 
previsto em 19/02/2012. 

Obra em licitação:  

• construção de tanques de contenção de produtos químicos da ETA – Custo previsto: 
R$ 37 mil. 

Obras programadas:  

• ampliação do sistema de esgotos sanitários Ana Dia: Estação de Tratamento de 
Esgoto, Estação Elevatória de Esgoto e Redes Coletoras – Custo previsto: R$ 4.140 
mil.  

• interligação do Bairro Raposo Tavares com a sede do município – Custo previsto: R$ 
150 mil. 
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SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• Em 2011 estão sendo repassados para o município R$ 117 mil em medicamentos. 
Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 26 mil, repassados em Mar/2011, para o Programa Sorria São Paulo. 
Programa Saúde da Família - PSF (custeio):  

• Prefeitura – R$ 180 mil, repassados de Jun/2010 a Jul/2011. 
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 497.228 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 656 mil, 
beneficiando 702 famílias carentes, no último mês do período. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,20 km da estrada IRI-152 no Bairro Areia Branca (3ª Fase) - Custo: R$ 
302 mil. Obra concluída em 29/02/2008. 

Repasse de recursos: 

• Prefeitura - R$ 100 mil, repassados em Dez/2006, para aquisição de uma 
retroescavadeira. Adquirida em 02/08/2007. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 8 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento 190 
crianças e adolescentes, 30 idosos e 695 pessoas de outros segmentos da população – 
Custo: R$ 134 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 21 mil; 50 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 36 mil; 50 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 36 
mil e 50 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 42 mil;  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 291 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 209 mil; 
291 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 209 mil; 291 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
209 mil e 291 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 238 mil. 

Repasses concluídos: R$ 50 mil  

• APAE - R$ 30 mil, repassados em Fev/2007, para aquisição de um veículo.  

• APAE - R$ 20 mil, repassados em Fev/2008, para aquisição de computadores, 
cadeiras, máquina de costura, máquina de fralda e andador. 

DEFESA CIVIL:  

• construção de uma ponte sobre o Rio Cabuçu, na estrada Cabuçu – Distrito Ana Dias 
– Custo: R$ 92 mil. Obra concluída em 27/05/2008.  

• construção de uma ponte sobre o Rio Salgo - Distrito Ana Dias – Custo: R$ 124 mil. 
Obra concluída em 25/05/2009. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 1.974 mil 

• aquisição de motoniveladora – Custo: R$ 400 mil, repassados em Jun/2010. Entregue 
em 18/10/2010.  

• aquisição de um caminhão basculante – Custo: R$ 180 mil, repassados em Jun/2010. 
Entregue em 18/10/2010.  

• 3.292,00 m² de pavimentação em concreto armado em vias do município – Custo: R$ 
150 mil, repassados em Mai/2010. Obra concluída em 18/10/2010.  

• execução de 49,20 m² de edificação, 88,90 m² de Deck mais iluminação e calçada – 
Custo: R$ 180 mil, repassados em Set/2009. Obra concluída em 28/09/2010.  

• 2.970,00 m² de pavimentação asfáltica e 635 metros lineares de guias e sarjetas – 
Custo: R$ 100 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 08/01/2009.  

• 4.356,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias dos bairros Jardim 
Quiles e Jardim Bom Retiro – Custo: R$ 130 mil, repassados em Fev/2008. Obra 
concluída em 26/08/2008. 

• 3.899,35 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias dos bairros Jardim 
Quiles, Estância dos Eucaliptos e Jardim Bom Retiro – Custo: R$ 150 mil, repassados 
em Dez/2007. Obra concluída em 26/08/2008.  

• 3.866,40 m² de pavimentação asfáltica e 599 metros lineares de guias e sarjetas em 
vias urbanas do município – Custo: R$ 150 mil, repassados em Fev/2008. Obra 
concluída em 26/08/2008.  

• 3.590,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetões em vias urbanas do município 
– Custo: R$ 100 mil, repassados em Fev e Jul/2007. Obra concluída em 20/04/2007.  

• 14.358,00 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e sarjetões em vias urbanas – 
Custo: R$ 434 mil, repassados em Jan e Jul/2007. Obra concluída em 20/04/2007. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 994 mil 

Reformas de escolas concluídas: 16 – R$ 818 mil 

Cobertura de quadra de esportes em escola concluída: 1 – R$ 176 mil  

• EE Raposo Tavares – Custo: R$ 176 mil. Obra concluída 20/10/2008. 
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Transporte escolar: 2 veículos – R$ 291 mil 

• Foram entregues 2 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 291 mil. 
Repasses para APAE:  

• De 2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 291 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 136 alunos. 

Programa Escola da Família:  

• De 2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 400 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 3 escolas do município. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 2.446 alunos em 2007, 2.385 
alunos em 2008, 4.672 alunos em 2009 e 4.392 alunos em 2010 - Custos: R$ 202 mil. 

ESPORTE E LAZER:  

• reforma da piscina do Centro Comunitário localizado na Rua Flávio Trigo, s/nº - 
Bairro Monte Serrat – Custo: R$ 50 mil, repassados em Dez/2005 a Set/2006. Obra 
concluída em 13/07/2007.  

• 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/2008, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 84 unidades habitacionais concluídas / 2 conjuntos – Custo: R$ 1.694 mil  

• Conjunto Habitacional Itariri E  - 72 unidades, beneficiando 360 pessoas, na Rua 
Silvestre Rivero Gomes, s/nº - Distrito de Ana Dias, construída pelo Programa 
Parceria com municípios – Custo: R$ 1.266 mil. Obra concluída em 26/12/2008.  

• Conjunto Habitacional Itariri F (Aldeia Rio do Azeite) - 12 unidades, beneficiando 60 
pessoas, na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, altura do km 367,750m, construídas 
pelo Programa Moradias Indígenas – Custo: R$ 428. Obra concluída em 12/09/2008. 
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Fundo Estadual da Habitação:  

• 880,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em diversas ruas do município e 
reforma na creche do Conjunto Habitacional Itariri C – Custo: R$ 100 mil, repassados 
em Jul a Mai/2008. Obra concluída em 15/06/2007. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP: (Total: R$ 502 mil) 

Obras concluídas: R$ 502 mil 

• remanejamento de rede de distribuição no Bairro Ana Dias – Custo: R$ 11 mil. Obra 
concluída em 29/12/2010.  

• reforço e remanejamento de rede de distribuição e ligações prediais de água na Vila 
Boa Esperança – Custo: R$ 54 mil. Obra concluída em 30/07/2010.  

• remanejamento de rede e ligações de esgotos na Rua do Comércio – Custo: R$ 6 mil. 
Obra concluída em 22/01/2010.  

• execução de infra estrutura de água e esgotos no Conjunto Habitacional "Itariri E" no 
Bairro Ana Dias – Custo: R$ 237 mil. Obra concluída em 31/12/2008.  

• ampliação e melhorias do sistema de tratamento de água e execução 1.314,15 m de 
adutora de água bruta no Bairro Ana Dias – Custo: R$ 49 mil. Obra concluída em 
30/12/2008.  

• execução de travessia pelo método não destrutivo e complementação da estação 
elevatória de esgotos da Vila Esperança – Custo: R$ 145 mil. Obra concluída em 
31/08/2008. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 457 mil em medicamentos 
Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 54 mil foram repassados de 2007 a 2010 para custeio. 
Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 26 mil, repassados em Mar/2008, para o Programa Sorria São Paulo. 
Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) - equipamentos: (Total: R$ 410 mil) 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Dez/2009, para doação de 1 ambulância. 
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• Prefeitura – R$ 55 mil, repassados em Jun/2010, para doação de 1 veículo para 
transporte de pacientes. 

• Prefeitura – R$ 190 mil, repassados em Out/2009, para construção de Unidade Básica 
de Saúde - Distrito Ana Dias. 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de 1 ambulância. 

• Prefeitura – R$ 65 mil, repassados em Out/2007, para doação de 1 veículo para 
transportar pacientes. 

Programa Saúde da Família - PSF (custeio):  

• Prefeitura – R$ 504 mil, repassados em Mai/2006 a Mai/2008. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 2 viaturas: 1 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 73 mil. 

TRANSPORTES: 

DER: 

Obras concluídas: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAL II: 

• recuperação de 2 km da vicinal Tancredo Neves, que liga Peruíbe até a SP-55 – Custo 
no município: R$ 749 mil. Obra concluída em 30/06/2009. 

• reforma e ampliação do Terminal Rodoviário – Custo: R$ 182 mil, repassados de 
Set/2008 a Abr/2011. Obra concluída em 27/12/2010. 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 17.180.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 1.523.886 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R$ 1.273 mil, 
beneficiando 702 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 6,9 km das estradas municipais Igrejinha e Três Barras (1ª fase) - Custo: 
R$ 75 mil. Obra concluída em 07/08/2000; 

• recuperados 10 km das estradas municipais dos Bairros da Lontra / Ananias / 
Guanhanhã 1 / Rio Calmo / Taquaraçu / Raposo (2ª fase) - Custo: R$ 149 mil. Obra 
concluída em 30/04/2004. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 

• implantadas 7 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 70 metros 
lineares – Custo: R$ 448 mil: 

1. estrada da Laranja Azeda, sobre o Rio Areado - vão de 12 metros. Instalada em 
10/09/2000; 

2. estrada da Anta Gorda, sobre o Rio das Pedras (trecho 1) - vão de 10 metros. 
Instalada em 05/12/2001; 

3. estrada da Anta Gorda, sobre o Rio das Pedras (trecho 2) - vão de 10 metros. 
Instalada em 05/12/2001; 

4. estrada Braço Feio, sobre o Ribeirão do Areado - vão de 8 metros. Instalada em 
05/12/2001; 

5. estrada igrejinha, sobre o Ribeirão do Azeite - vão de 6 metros. Instalada em 
05/12/2001; 

6. estrada do Cabuçu, sobre o Rio Salgo - vão de 12 metros. Instalada em 
21/07/2004; 

7. estrada do Braço Bonito, sobre o Rio Areado - vão de 12 metros. Instalada em 
21/07/2004. 
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ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 45 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.883 crianças e adolescentes, 263 idosos, 123 portadores de deficiência, 495 famílias, 
200 migrantes e 500 pessoas de outros segmentos – R$ 824 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 5 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 mil em 2005 e R$ 3 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; 30 
famílias/mês em 2004 – R$ 21 mil; 90 famílias em 2005 – R$ 64 mil e 578 famílias em 
2006 – R$ 416 mil. O Programa objetiva conceder subsídio financeiro de R$ 
60,00/mês para famílias em situação de pobreza, com renda mensal “per capita” de 
até R$ 100,00, priorizando mulheres chefes de família e integrando estes subsídios a 
ações sócio-educativas e de geração de renda. Após o recebimento da 12ª parcela a 
família, mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá ser 
desvinculada ou permanecer no Programa. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasses de recursos: R$ 370 mil 

• construção de 6 ponte de concreto armado sobre o Rio Jataí na estrada da Igrejinha, 
Rio Limão na estrada da Anta Gorda, Rio Salgo na Rua Trans-Cabuçu, Rio Aerado na 
estrada das 3 Barras, Rio Laranja Azeda e Rio Calmo na estrada Guanhanhã – Custo: 
R$ 176 mil. Obra concluída em 18/11/1997; 

• construção de uma ponte sobre o Rio Catanduva no Bairro Cabuçu – Custo: R$ 89 
mil. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube a infra-estrutura 
e concluída em 07/03/2003; 

• construção de cabeceira para ponte metálica sobre o Rio Areado – Custo: R$ 44 mil. 
A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube a infra-estrutura e 
concluída em 24/06/2003; 

• recuperação de 20,3 km das rodovias da Lontra, Ananias, Guanhanhã 1, Parque Serra 
do Mar, Rio Calmo, Taquaraçu, Raposo Tavares, Guanhanhã 2 e Areia Branca – 
Custo: R$ 20 mil. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube a 
infra-estrutura e concluída em 28/08/2003; 
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• construção de muro de alas como suporte para aterro do Rio Wrigth na estrada do 
Bairro Guanhanhã – Custo: R$ 39 mil. A obra foi realizada em parceria com a 
Prefeitura a quem coube mais R$ 8 mil e concluída em 09/02/2004. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasses de recursos): R$ 322 mil 

• aquisição e reforma de máquinas e equipamentos para Central de Alimentos – Custo: 
R$ 52 mil. Realizado em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 3 mil e 
concluída em 30/08/1998; 

• 5.645,55 m² de pavimentação asfáltica – Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 
21/05/2001; 

• obras de infra-estrutura urbana – Custo: R$ 70 mil. Obra concluída em 25/09/2004; 

• 2.150,40 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Distrito de Ana Dias – 
Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 20/12/2004; 

• 1.695,10 m² de pavimentação em concreto armado em vias da Vila Boa Esperança – 
Custo: R$ 50 mil. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube 
mais R$ 1 mil e concluída em 15/02/2006. 

 
FRV - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Ribeira (repasses de 
recursos): R$ 610 mil 

• 21.122,15 m² de pavimentação asfáltica e implantação de sarjetões – Custo: R$ 406 
mil. Obra concluída em 20/03/2003; 

• 8.327,08 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas – Custo: R$ 203 mil. Obra 
concluída em 30/05/2004. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Escola Construída: 3 (1.050 novas vagas) – R$ 520 mil  

• EE Aldeia Capoeirão – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 100 mil. Obra 
concluída em 30/04/2003; 

• EMEF Bairro Nova Itariri – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 320 mil. Obra 
concluída em 30/04/2003; 

• EE Aldeia Rio do Azeite – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 100 mil. Obra 
concluída em 30/12/2004. 
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Ampliações de escolas: 4 (1.155 novas vagas) - R$ 258 mil 

• EMEF Padre Leonardo Nunes – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 59 mil. Obra 
concluída em 31/07/1998; 

• EE Raposo Tavares – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 45 mil. Obra concluída 
em 17/09/2003; 

• EE Eng Clay Presgrave do Amaral – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 68 mil. 
Obra concluída em 14/10/2003; 

• EE Itariri – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 85 mil. Obra concluída em 
16/07/2003. 

 
Reformas em Escolas: 30 - R$ 999 mil 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 2 

• EE Itariri – Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 29/10/1998; 

• EE Eng Clay Presgrave do Amaral – Custo: R$ 121 mil. Obra concluída em 
22/09/2006. 

 
Repasses para APAE: R$ 157 mil 

• De 2003 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 157 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 136 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 349 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 4 escolas do município. 

 
Entrega de veículos: 

• Foram entregues 4 veículos para transporte escolar – Custo R$ 253 mil. 
 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
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• Em 09/04/2002 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua Nossa Senhora de 
Monte Serrat, 133, com recursos de R$ 90 mil, para atender o crédito produtivo 
popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

• aniversário de emancipação político administrativa – Custo: R$ 4 mil. Evento 
realizado em parceria com a Prefeitura a quem coube o show no valor de R$ 2 mil; 

• reforma interna e cobertura do ginásio poliesportivo – Custo: R$ 5 mil. A obra foi 
realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 1 mil e concluída em 
24/01/2000; 

• construção de quadra poliesportiva no Bairro Raposo Tavares – Custo: R$ 40 mil. A 
obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 7 mil e 
concluída em 01/04/2003; 

• reforma do campo de futebol municipal – Custo: R$ 30 mil. Reforma concluída em 
18/02/2005; 

• reforma do ginásio de esportes localizado na Avenida Flavio Trigo – Custo: R$ 80 mil. 
Reforma concluída em 31/12/2005. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 129 unidades habitacionais concluídos / 3 conjuntos – Custo: R$ 866 mil 

• Conjunto Habitacional Itariri B  – 44 unidades, beneficiando 220 pessoas, na Rua 
Antonio Mancio Muniz, s/n° construídas pelo Sistema Empreitada Global, em parceria 
com a Prefeitura - Custo: R$ 97 mil. Unidades comercializadas em 12/02/1996; 

• Conjunto Habitacional Itariri C  – 55 unidades, beneficiando 275 pessoas, na Rua 
Moacir M. dos Santos com a Rua Leonor F. dos Santos construídas pelo Sistema 
Empreitada Global, em parceria com a Prefeitura - Custo: R$ 201 mil. Unidades 
comercializadas em 12/02/1996; 

• Conjunto Habitacional Itariri D  – 30 unidades, beneficiando 150 pessoas, na Rua 
Joaquim Muniz com a Rua Joaquim Ramalheiro construídas pelo Sistema Empreitada 
Global, em parceria com a Prefeitura - Custo: R$ 568 mil. Unidades comercializadas 
em 16/10/2002. 

 
 



 

15 

Fundo Estadual da Habitação (repasse de verba): R$ 348 mil 

• 511,6 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e serviços complementares no 
Bairro Raposo Tavares – Custo: R$ 49 mil, repassados em Jul/2003. Obra concluída 
em 20/12/2002; 

• 6.034 m² de pavimentação asfáltica no Bairro Jardim Comendador – Custo: R$ 100 
mil, repassados em Out e Nov/2002. Obra concluída em 28/02/2003; 

• 1.995 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Conjunto Habitacional Itariri 
D – Custo: R$ 49 mil, repassados em Jan/2005. Obra concluída em 23/02/2005; 

• 1.747,74 m² de pavimentação asfáltica na Rua Vereador José Nashiro no Distrito Ana 
Dias – Custo: R$ 49 mil, repassados em Jan/2005. Obra concluída em 23/02/2005; 

• 1.995 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Vila Monte Serrat – Custo: R$ 
100 mil, repassados em Abr e Nov/2005. Obra concluída em 18/12/2005. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro na Rua Flavio Trigo, s/nº. A 
Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 microcomputadores – Custo: 
R$ 13 mil, proporcionando acesso gratuito à Internet. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 90 mil em Set/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão compactador e coletor de lixo. 

 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• execução de 2.726,41 m de rede coletora, 69 ligações prediais de esgoto, estação 
elevatória de esgotos e 103,24 m de linha de recalque na Vila Paraguai, estação 
elevatória de esgotos e 1.026,7 m de linha de recalque na Vila Esperança – Custo: R$ 
308 mil. Obra concluída em 21/11/2003; 

• execução de 120 ligações prediais de água e 96 ligações prediais de esgotos, dentro 
do Programa de Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 17 mil. Obra concluída em 
02/02/2003; 
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• complementação da captação, estação de tratamento de água e 518 m de adutora de 
água tratada – Custo: R$ 129 mil. Obra concluída em 12/10/2002; 

• melhorias e ampliação do sistema de abastecimento de água no Bairro Igrejinha 
(captação, 478 m de adutora de água bruta, estação elevatória de água bruta, estação 
de tratamento de água, lagoa de lodo, casa de química, reservatório de 99 m³, estação 
elevatória de água tratada e 791 m de adutora de água tratada) – Custo: R$ 966 mil. 
Obra concluída em 31/12/2001; 

• melhoria de sistema de desinfecção – Custo: R$ 2 mil. Obra concluída em 14/06/2001; 

• execução booster no Bairro Alegria – Custo: R$ 1 mil. Obra concluída em 30/11/1999; 

• 1.723 m de rede coletora, estação elevatória de esgotos RT1 (Tipo A0), 1.172,56 m de 
linha de recalque, estação de tratamento de esgotos (Lagoas Facultativas) e 80 
ligações de esgoto no Bairro Raposo Tavares – Custo: R$ 438 mil. Obra concluída em 
01/07/1998; 

• interligação de rede coletora, estação elevatória de esgotos e linha de recalque no 
Bairro Alegria – Custo: R$ 73 mil. Obra concluída em 07/04/1998; 

• drenagem, cercamento e urbanização na área dos reservatórios de Raposo Tavares e 
Pedro de Toledo – Custo: R$ 18 mil. Obra concluída em 04/11/1996; 

• execução de rede de distribuição e ligações prediais de água no Bairro Igrejinha – 
Custo: R$ 13 mil. Obra concluída em 01/01/1996; 

• reservatório metálico 150 m³ Raposo Tavares – Custo: R$ 27 mil. Obra concluída em 
20/11/1995; 

• execução de estação elevatória de esgotos e 310,1 m de linha de recalque na Vila 
Paraguay – Custo: R$ 11 mil. Obra concluída em 01/09/1995; 

• execução de 1.414,9 m de rede de distribução de água, 99 ligações domiciliares de 
água, 996,6 m de rede coletora de esgotos e 99 ligações domiciliares de esgotos – 
Custo: R$ 29 mil. Obra concluída em 01/09/1995; 

• execução de 889 m de rede coletora em diversas ruas – Custo: R$ 11 mil. Obra 
concluída em 08/05/1995; 

• aquisição de materiais para o sistema de abastecimento de água – Custo: R$ 57 mil; 

• aquisição de materiais para o sistema de esgotos sanitários – Custo: R$ 6 mil. 
 
SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA: 

• construção de uma ponte de concreto armado sobre o Rio Catanduva no Bairro 
Cabuçu – Custo: R$ 84 mil. Obra concluída em 17/02/2003; 
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• reconstrução de três pontes de concreto armado na estrada cooperativa / areado, 
Ribeirão Azeite / Anta Gorda, Rio Wrigth / Guanhanhã – Custo: R$ 133 mil. Obra 
concluída em 21/02/2001. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura (1996 a 2006) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 152 mil. 
 
Repasses para Prefeitura (1995-2006) - obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 9 mil em Nov/1995 para aquisição de equipamentos; 

• Prefeitura – R$ 145 mil em Dez/1998 para reforma e ampliação da Unidade Mista de 
Saúde; 

• Prefeitura – R$ 100 mil em Jul/2006 para reforma da Unidade Mista de Saúde. 

 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 22 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$ 1.583 mil; 
 
Entrega de Ambulâncias: 5 

• Prefeitura – 5 (entregue em 1996, 1997, 2001, 2003 e 2006). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 7 viaturas na região: 4 para a Polícia Civil e 3 para a Polícia 
Militar – Custo: R$ 155 mil. 

 
 
 
 


