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ITATIBA  
 

OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 
 

 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO:  

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 4 km da estrada rural ITT-465/020 no Bairro dos Pinheirinhos (3ª Fase) 
– Custo: R$ 292 mil. Obra concluída em 25/08/2011.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 25.440 litros de leite, no período de Jan/2011 a Ago/2011 – Custo: R$ 34 
mil, beneficiando 212 famílias carentes, no último mês.  

 

• Programa Renda Cidadã – Estão atendendo 163 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 
150 mil repassados R$ 137 mil de Jan a Nov.  

 

• Projeto Ação Jovem – Estão atendendo 78 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 70 mil 
repassados R$ 64 mil de Jan a Nov.  

 

Repasses: R$ 350 mil  

• Prefeitura – R$ 280 mil repassados de Ago/2010, para construção do Centro do Idoso, 
previsão de conclusão da obra é setembro/2012.  

 

• APAE – R$ 50 mil, repassados em Mai/2011, para aquisição de veículo - ônibus.  
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Repasses programados:  

• Lar Itatibense da Criança – R$ 33 mil, para obras para instalação de sistema de 
combate a incêndio.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 236 mil  

Reforma de escola concluída: 1 – R$ 14 mil  

• EE/ETEC ProfaIvony Camargo Salles / Rosa Perrone Scavone – Custo: R$ 14 mil. A 
obra foi concluída em 31/05/2011.  

 

Reforma de escola em execução: 1 – R$ 222 mil  

• EE Manuel Euclides de Brito – Custo: R$ 222 mil. A obra está com 27% executados e 
previsão de termino em 15/01/2012.  

Reforma de escola Aguardando OIS: 1 – R$ 321 mil  

• EE Antonio Dutra – Custo: R$ 321 mil..  
 

Repasses para a APAE: R$ 343 mil  

• De Mar/2011 a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 343 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 130 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes 
regulares de ensino fundamental.  

 

EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO:  

• Em 14/12/2001 foi implantado em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na avenida 29 de Abril, nº 35 – Custo: R$ 360 mil do Estado e R$ 40 mil da 
Prefeitura, para atender o crédito produtivo popular. Vigência em 12/12/2011.  
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GESTÃO PÚBLICA:  

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1Infocentro Municipal na Rua Quintino 
Bocaiuva, 380 - Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 11 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet à população do 
município – Custo: R$ 68 mil. Vigência em 09/06/2015.  

 

HABITAÇÃO:  

Programa de Melhorias Habitacionais e Urbanas:  

Obra concluída:  

• construção de quadra poliesportiva e centro comunitário no Núcleo Habitacional 
Erasmo Crispim - Custo: R$ 64 mil, repassados de Dez/2006 a Mai/2011. A obra foi 
concluída em 22/02/2011.  

 

Obra programada:  

• reforma de centro comunitário no conjunto habitacional Itatiba A03 - Custo: R$ 112 
mil.  

 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB:  

• repasse de R$ 250 mil em Nov/2010 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 pá carregadeira.  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL 

Convênios SEP: R$ 4.120 mil  

• construção do centro de convivência do idoso, localizada na Estrada Velha Itatiba-
Jundiaí – Custo: R$ 200 mil, repassados em Dez/2009. Obra concluída em Out/2011.  
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• 12.800 m² de recapeamento asfáltico e 1.938 m² de pavimentação asfáltica no Bairro 
do Jardim Dona Leonor – Custo: R$ 300 mil, repassados em Jun/2010 e Mai/2011. 
Obra concluída em 05/08/2011.  

 

• 24.000 m² de pavimentação asfáltica, sistema de drenagem, 1.200 m² de recapeamento 
asfáltico e execução de 13 unidades de muro ala nas vias de acesso ao loteamento 
Recanto dos Pássaros e na Avenida Nossa Senhora das Graças – Custo: R$ 1.000 mil, 
repassados em Abr/2010 e Abr/2011. Obra concluída em 05/08/2011.  

 

• 98.428,67 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 2.000 mil 
repassados R$ 1.615 mil em Nov/2010 e Ago/2011. A obra está com 90% executados e 
tem término previsto em Jan/2012.  

 

• canalização do Ribeirão Jacaré as margens da Avenida Alberto Palladino – Custo: R$ 
300 mil repassados R$ 205 mil em Nov/2010. A obra está com 90% executados e tem 
término previsto em Dez/2011.  

 

• reurbanização da Rua Drº Jorge Tibiriçá – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Jun/2008. Obra concluída em Out/2011.  

 

• 057/2011 4.113 m² de recapeamento asfáltico e 809,20m de sarjeta, na Avenida 
Prudente de Moraes entre as ruas Soares Muniz e AntonioMutton – Custo: R$ 70 mil, 
repassados em Ago/2011. Obra tem término previsto em Ago/2012. Licitação prevista 
para Dez/2011.  

 

• 058/2011 5.880m² de recapeamento asfáltico, 768,00m de sarjeta, elevação de 16 
unidades de tampões de ferro e 38,00m de sarjetão em concreto armado (conforme 
projeto), na Avenida Prudente de Moraes no trecho entre a Rua AntonioMutton e 
Alameda D. Pedro II – Custo: R$ 100 mil, repassados em Ago/2011. Obra tem término 
previsto em Ago/2012. Licitação prevista para Dez/2011.  
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• 15.559,50 m² de recapeamento asfáltico, levantamento de 52 unidades de tampão de 
poço de visita e 167m² de sinalização horizontal, em vias do bairro Jardim das Nações 
– Custo: R$ 500 mil, Obra tem término previsto em Nov/2012.  

 

• 8.988,40 m² de recapeamento asfáltico em vias do Bairro Alto de Santa Cruz – Custo: 
R$ 100 mil, Obra tem término previsto em Nov/2012.  

 

• 14.031,80 m² de recapeamento asfáltico e 2.205,20 m² de pavimentação asfáltica, 
levantamento de 15 unidades de tampão de poço de visita e 380,50m² de sinalização 
horizontal, em vias do Bairro Vila São Caetano e adjacências, 31.950 m² de 
recapeamento asfáltico, levantamento de 46 unidades de tampão de poço de visita e 
770,80 m² de sinalização horizontal, em vias do Bairro Parque San Francisco – Custo: 
R$ 1.500 mil, Obra tem término previsto em Nov/2012.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

FEHIDRO :  

• contrato com a Prefeitura, para plano municipal de gerenciamento de recursos 
hídricos – Custo: R$ 153 mil. Previsto de termino em 19/02/2012.  

 

SABESP:  

Obras concluídas: R$ 1.200 mil  

• obras de redes e ligações de água e esgoto – Custo: R$ 1.200 mil. Obra concluída em 
05/05/2011.  

 

Obras em execução: R$ 21.610 mil  

• execução de redes e ligações de água e esgoto do crescimento vegetativo de Itatiba, 
Cabreuva, Itupeva, Jarinu e Morungaba – Custo: R$ 2.674 mil. A obra está com 
81,30% executados e tem término previsto em 06/09/2012.  
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• execução da nova estação de tratamento de água – Custo: R$ 18.936 mil. A obra está 
com 26,17% executados e tem término previsto em 06/01/2012.  

 

Obra paralisada: R$ 4.899 mil  

• obras do sistema de esgoto sanitário - Filomena Zuppardo; compreendendo: rede 
coletora e coletor tronco – Custo: R$ 240 mil. A obra não teve a primeira medição por 
motivo de Impedimento ambiental.  

 

• execução de obras do sistema de abastecimento de água e linha de reforço das 
adutoras Cruzeiro e Saudade – Custo: R$ 4.659 mil. A obra está com 87% executados, 
a obra está paralisada (Problema fiscal, está no jurídico para avaliação, 
possivelmente o contrato será rescindido.  

 

Obra em licitação:  

• obras de redes e ligações de água e esgoto – Crescimento Vegetativo – Custo previsto: 
R$ 3.497 mil.  

 

• obras para execução da operação córrego limpo – Custo previsto: R$ 400 mil.  
 

SAÚDE:  

Repasses para Prefeitura – equipamentos:  

• Prefeitura – R$ 100 mil repassados em Jun/2010 para aquisição de equipamentos 
odontológicos para Unidade Básica de Saúde, adquiridos em 21/03/2011.  

 

• Prefeitura – R$ 150 mil repassados em Dez/2010 para aquisição de equipamentos de 
Raio X e aparelhos multiparâmetros, aguardando licitação, sem previsão.  

 

Repasses concluídos para entidades hospitalares – custeio:  



7 

• Santa Casa – R$ 2.145 mil repassados de Abr/2010 e Ago/2011, para programa Pró-
Santas Casas.  

 

• APAE – R$ 20 mil repassados de Ago/2011.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Entrega de 2 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 81 mil.  
 

TRANSPORTES:  

CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS:  

Obras concluídas:  

1. despesa com a sede e com o Centro de Controle Operacional da concessionária rota das 
Bandeiras no Km 100 da SP-065 – Custo: R$ 9.271 mil. Obra concluída em 10/03/2011.  

2. SP-065 Construção SAU - km 111+630 - Pista Norte - Itatiba (antigo km 110+000) – 
Custo: R$ 702 mil. Obra concluída em 23/09/2011.  

 

Obra em execução:  

1. duplicação da SP-360, do km 74,41 ao km 81,70, trecho Jundiaí - Itatiba – Custo: R$ 
39.154 mil. A obra está com 2,6% executados e previsão de termino em 23/12/2011. Abrange 
também o município de Jundiaí.  

 

3. duplicação de 1,8 km da SP360 - Entre o km 81,5 e km 83,3 – Custo: R$ 24.962 mil. A 
obra está com 1,3% executados e previsão de termino em 31/03/2013.  

 

4. recapeamento do km 113 ao km 125,2 na SP-065 - 1ª Intervenção – Custo: R$ 4.979 mil. A 
obra está com 1,9% executados e previsão de termino em 30/06/2012. Abrange também o 
município de Valinhos.  
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5. recapeamento do km 93 ao km 113 na SP-065 - 1ª Intervenção – Custo: R$ 8.039 mil. A 
obra concluída em Nov/2011. Faltando apenas alguns reparos em pequenas marginais. 
Abrange também o município de Jarinu.  

 

Obra programada:  

1. marginais nas duas laterais da SP-360 - km 77,4 ao km 81 – Custo: R$ 21.792 mil. Inicio 
previsto para 01/05/2012.  

 

2. recapeamento no km 74,4 ao km 81,2 da SP-360 - 1ª Intervenção – Custo: R$ 2.790 mil. 
Inicio previsto para 03/04/2012. Abrange também o município de Jundiaí.  

 

3. construção de posto de pesagem móvel no km 14,1 da SP-063 – Custo: R$ 2.144 mil. Inicio 
previsto para 18/06/2012.  

 

4. marginais no km 11,20 (Fazenda Pacatei) da SP-063 – Custo: R$ 12.293 mil. Inicio 
previsto para 01/10/2012.  

 

5. Reforma e adequação das praças de pesagem móvel para se tornarem fixas na SP-065 – 
Custo: R$ 1.061 mil. Inicio previsto para 03/04/2014.  

 

6. construção de sistema de ajuda ao usuário no km 96 da SP-065 – Custo: R$ 1.787 mil. 
Inicio previsto para 01/10/2012.  

 

7. Construção de passarela sobre a pista dupla no km 12.5 da SP-063 – Custo: R$ 1.350 mil. 
Inicio previsto para 01/04/2012.  
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8. Implantação de dispositivo no Km 105,6 da SP-065 – Custo: R$ 2.771 mil. Inicio previsto 
para 01/07/2013.  

 

9. recapeamento no km 10,2 ao km 15,7 da SP-063 - 1ª Intervenção – Custo: R$ 3.854 mil. 
Inicio previsto para 03/04/2012. Abrange também o município de Louveira.  
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 135.820 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 
172 mil, beneficiando 212 famílias carentes, no último mês.  

 

Casa da Agricultura:  

• celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 14 mil.  

 

Programa Melhor Caminho:  

Obra concluída:  

• recuperados 7,4 km da estrada rural ITT-040 (2ª Fase) – Custo: R$ 607 mil. Obra 
concluída em 31/12/2008.  

 

Programa de Ponte Metálica:  

• implantada 1 ponte metálica sobre o Rio Atibaia na estrada José Eduardo Rossano – 
Bairro da Moenda, em convênio com o município, a quem coube a construção da 
cabeceira. O Estado doou a superestrutura, num total de 12 metros lineares – Custo: 
R$ 76 mil. Instalada em 17/10/2007.  

 

CATI - Programa de Microbacias:  

• recuperados 3,95 km de estradas rurais da Microbacia Morro Azul – Custo: R$ 146 
mil. Obras concluídas em 28/02/2007.  
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ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 42 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
2.092 crianças e adolescentes, 1.313 idosos, 161 portadores de deficiências, 1.830 
famílias e 70 migrantes – Custo: R$ 1.100 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 90 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 64 mil; 120 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 74 mil; 120 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 86 
mil e 126 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 101 mil.  

 

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

 

Repasses concluídos: R$ 676 mil  

• Sociedade Itatibense para o Bem Estar Social – R$ 100 mil repassados em Set/2008, 
para construção da sede e quadra poliesportiva. Obra concluída em 25/05/2009.  

 

Prefeitura – R$ 314 mil, sendo:  

 

• R$ 280 mil repassados de Ago/2010, para construção do Centro do Idoso. Em fase 
final de licitação.  

 

• R$ 19 mil repassados de Ago/2010, para aquisição de equipamentos.  
 

• R$ 15 mil repassados de Dez/2006 a Mai/2007, para custeio do Centro de Previdência 
e Reabilitação da Vida.  
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Asilo São Vicente de Paula – R$ 182 mil, sendo:  

• R$ 42 mil, repassados em Abr/2009, aquisição de um veículo (kombi).  
 

• R$ 50 mil, repassados em Jan/2008, para aquisição de equipamentos.  
 

• R$ 50 mil, repassados em Ago/2010, para aquisição de um veículo.  
 

• R$ 40 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de veículo.  
 

APAE – R$ 80 mil, sendo:  

• R$ 30 mil, repassados em Dez/2009, para aquisição de equipamentos.  
 

• R$ 50 mil, repassados em Jun/2008, para construção de novo pavilhão. Obra 
concluída em 05/09/2008.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

CEETPS:  

• construção de salas de aula e adaptações na ETEC Rosa Perrone Scavone - Custo: R$ 
519 mil. A obra foi concluída em 16/12/2010.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 749 mil  

• infraestrutura e construção de ponte sobre o Ribeirão Jacaré, localizada na Avenida 
Fioravanti Piovani – Custo: R$ 200 mil, repassados em Out/2008. Obra concluída em 
Jul/2010.  
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• 11.340 m² de reposição asfáltica, rede de esgotos auxiliar e reforma de galerias de 
águas pluviais na rua Campos Salles – Custo: R$ 149 mil, repassados em Mar/2007 e 
Dez/2007. Obra concluída em 20/06/2007.  

 

• aquisição de trator de esteira – Custo: R$ 400 mil, repassados em Fev/2007. Entregue 
em 20/04/2007.  

 

EDUCAÇÃO:  

Reformas de escolas concluídas: 16 – R$ 1.189 mil  

Repasses para a APAE: R$ 1.141 mil 8 

 

 

• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
1.141 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 520 alunos com deficiências que impossibilitam 
frequentar classes regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  

• De 2007 a Set/2009 foram gastos R$ 108 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana na escola Manoel Euclides de Brito.  

 

Transporte Escolar:  

• Foram entregues 2microônibus em 12/12/2009 e 15/03/2010 para o transporte escolar 
– Custo: R$ 291 mil.  
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ESPORTE E LAZER:  

Repasse de recursos:  

• repassados R$ 80 mil em Ser/2007, para a realização do XI JORI - Jogos Regionais do 
Idoso. Evento realizado de 03 a 07 de outubro de 2007.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 124 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – R$ 3.866 mil  

• conjunto habitacional Itatiba A11 (Fase 2) - 124 unidades, beneficiando 620 pessoas, 
construídas pelo Programa Parceria com Municípios - Custo: R$ 3.866 mil. Unidades 
comercializadas em 08/05/2009.  

 

JUSTIÇA:  

Fundação Casa:  

• convênio com a Sibes Sociedade Itatibense para o Bem Estar, para atendimento a 60 
adolescentes em regime de liberdade assistida e prestação de serviços da comunidade 
– Custo: R$ 170 mil repassados de Ago/2006 a Jun/2008.  

 

• convênio com a Prefeitura, para atendimento a 40 adolescentes em regime de 
liberdade assistida e prestação de serviços da comunidade – Custo: R$ 48 mil, 
repassados de Set/2008 a Jun/2009.  

 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO :  

• contrato com a SABESP, para execução do interceptor Atibaia, emissários de recalque 
e estações elevatórias do Matadouro e Ponte – Custo: R$ 354 mil. Obra concluída em 
22/01/2008.  
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SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obras concluídas: R$ 16.732 mil  

• execução emissário e estação de tratamento de esgotos – Custo: R$ 949 mil. Obra 
concluída em 30/01/2010.  

 

• obras do crescimento vegetativo de água e esgotos em Cabreúva, Itatiba, Itupeva e 
Morungaba – Custo: R$ 1.568 mil. Obra concluída em 24/12/2009.  

 

• obras complementares do sistema de abastecimento de água no Bairro do Engenho 
(reservatório - 1.000 m³, estação elevatória de água tratada e urbanização da área 
geral) – Custo: R$ 629 mil. Obra concluída em 30/09/2009.  

 

• construção do almoxarifado – Custo: R$ 456 mil. Obra concluída em 30/09/2009.  
 

• construção de abrigo para estação elevatória de água Alto de Fátima - Custo: R$ 25 
mil. Obra concluída em 22/01/2009.  

 

• obras do crescimento vegetativo de água e esgotos em Cabreúva, Itatiba, Jarinu, 
Itupeva e Morungaba – Custo: R$ 1.904 mil. Obras concluídas em 21/10/2008.  

 

• rede coletora de esgoto na Avenida Expedicionário Brasileiro (Centro) – Custo: R$ 18 
mil. Obra concluída em 10/08/2008.  

 

• remanejamento do coletor tronco São Francisco – Custo: R$ 47 mil. Obra concluída 
em 30/05/2008.  

 

• remanejamento de redes de esgoto na Rua Mato Grosso do Sul – Custo: R$ 29 mil. 
Obra concluída em 30/05/2008.  
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• obras remanescentes das estações elevatórias de esgotos Matadouro e Ponte – Custo: 
R$ 832 mil. Obras concluídas em 21/12/2007.  

 

• remanejamento e recuperação do emissário do Córrego Jacarezinho – Custo: R$ 26 
mil. Obra concluída em 16/06/2007.  

 

• implementação do sistema de controle de odores na estação de tratamento de esgotos 
Itatiba, incluindo instalação e equipamentos – Custo: R$ 20 mil. Concluída em 
21/04/2007.  

 

• obras do crescimento vegetativo de água e esgotos em Cabreúva, Itatiba, Jarinu, 
Itupeva e Morungaba (14.009 m de redes de distribuição de água, 11.364 m de redes 
coletoras de esgotos, 5.835 ligações de água e 4.715 ligações de esgotos) – Custo: R$ 
1.920 mil. Obras concluídas em 21/02/2007.  

 

• obras remanescentes para complementação da estação de tratamento de esgotos 
Itatiba (caixa de areia, estação elevatória, caixa de distribuição, sala de produtos 
químicos, decantadores, filtros, reservatórios, casas dos sopradores e desidratação, 
oficina, refeitório, cabine de medição e transformação) – Custo: R$ 5.539 mil. Obras 
concluídas em 21/01/2007.  

 

• execução das obras do sistema de esgotos sanitários – coletor tronco Jurema – Custo: 
R$ 1.005 mil. Obra concluída em 30/12/2010.  

 

• execução de obras no sistema de esgotos sanitários – Distrito Industrial I – Custo: R$ 
1.765 mil. Obra concluída em 02/12/2010.  
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SAÚDE:  

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007-2010) – custeio (Total: R$ 4.605 
mil):  

• Santa Casa – R$ 4.545 mil (sendo R$ 4.348 mil para o Programa Pró-Santas Casas).  
 

• APAE – R$ 60 mil.  
 

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007-2010) – equipamentos e obras:  

• Santa Casa – R$ 100 mil repassados em Jun/2008, para reforma e ampliação do 
Pronto Socorro (obra concluída em 30/06/2009).  

 

Programa Dose Certa:  

• De 2007 a 2010, foram repassados para o município R$ 1.807 mil em medicamentos.  
 

Programa de Controle de Glicemia:  

• Prefeitura - R$ 308 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Entrega de 8 viaturas, sendo: 5 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 358 mil.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

Obra concluída:  

• implantação de dispositivo em desnível no km 20,30 da SP-63 (acesso ao condomínio 
Beija-Flor) – Custo: R$ 3.088 mil. Obra concluída em 28/03/2010 e abrange também 
Bragança Paulista.  
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PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I:  

• recuperação de 7,70 km da vicinal Itatiba - Valinhos (Jardins das Nações) – Custo: R$ 
1.101 mil. Obra concluída em 15/05/2009.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II:  

• recuperação de 3,20 km da vicinal de ligação entre Vinhedo (estrada Luiz Susan) e 
Itatiba (VNH-361) – Custo: R$ 855 mil. Obra concluída em 13/06/2009. (CLP)  

 

CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS:  

Obra concluída: reforma da praça Itatiba no Km 110 da SP-065 – Custo: R$ 18.724 mil. 
Obra concluída em 01/10/2009. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
R$ 93.000.000,00 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 629.486 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 430 mil 

beneficiando 212 famílias carentes, no último mês do período. 
 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4 km da estrada Brasilio Franciscon (ITT-128) – Custo: R$ 72 mil. Obra 
concluída em 07/02/2000. 

 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 42 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
3.118 crianças e adolescentes, 640 idosos, 98 portadores de deficiência, 785 famílias, 
65 migrantes e 20 pessoas de outros segmentos – Custo: R$ 1.722 mil. 

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

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 36 mil em 2005 e R$ 36 mil em 2006. O programa 
tem por finalidade criar oportunidades de conclusão do ensino básico para jovens de 
15 a 24 anos, pertencentes às classes sociais mais vulneráveis, que não puderam 
frequentar 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 – 90 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 154 mil; 90 

famílias/mês em 2004 – R$ 66 mil; 90 famílias em 2005 – R$ 64 mil e 90 famílias em 
2006 – R$ 64 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 
sócioeducativas 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. 
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Repasse para a APAE: 
 

• De 1995 a 2006, foram repassados R$ 346 mil, para atendimento a 1.323 portadores 
de deficiências. 

 
 
Repasse de recursos: 
 

• Centro de Prevenção e Reabilitação da Vida – R$ 30 mil, repassados de Jul/2004 a 
Jan/2005 para custeio; 

 
• APAE – R$ 45 mil, repassados em Jan/2005 para cobertura da piscina.  

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
 
 
CEETPS: 
 
 
 

• reformas diversas na ETEC Rosa Perrone Scavone - Custo: R$ 43 mil. Obras 
concluídas em 01/07/1996 e 02/12/2002. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasse de recursos): 
 

• construção de passarela sobre a rodovia do Contorno – Custo: R$ 84 mil, repassados 
em Mai/2002 e Jun/2003. Obra concluída em 15/06/2003; 

 
• 4.557,49 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas - Custo: R$ 25 mil, repassados 

em Jul/2000. Obra concluída em 25/12/2000.  
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EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 2.408 mil 
 
Escolas construídas:2 (1.890 novas vagas) – R$ 1.374 mil 
 

• EMEF Profª Nazareth de Siqueira R. Barboza - 10 salas (1.050 novas vagas) – Custo: 
R$ 819 mil. Obra concluída em 11/02/1998; 

• EMEF Profª Maria do Carmo P. Mosca – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 555 
mil. Obra concluída em 31/08/1995. 

 
 

Reformas em Escolas: 14 – R$ 903 mil 
 
Coberturas de quadras de esportes de escolas: 3 – R$ 131 mil 
 

• EE Manuel Euclides de Brito – Custo: R$ 43 mil. Obra concluída em 17/03/2004; 
 

• EE ProfªOscarlina de Araújo Oliveira – Custo: R$ 43 mil. Obra concluída em 
14/11/2003; 

 
• EE ProfªIvony Camargo Salles – Custo: R$ 45 mil. Obra concluída em 28/07/2003. 
 

 
Repasses para a APAE: R$ 1.465 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE de Itatiba, recursos no valor de R$ 
1.465 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 1.547 alunos com deficiências que impossibilitam 
frequentar classes regulares de ensino fundamental. 

 
 
Programa Escola da Família:  
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 420 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 4 escolas do município. 
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EMPREGO E TRABALHO: 
 

• Em 14/12/2001 foi implantado em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na avenida 29 de Abril, nº 35 – Custo: R$ 360 mil do Estado e R$ 40 mil da 
Prefeitura, para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 

• reforma do Ginásio de Esportes José Boava – Custo: R$ 50 mil, repassados em 
Jan/2001. Obra concluída em 30/03/2002. 

 
 
Eventos Esportivos: 
 

• R$ 40 mil, repassados em Jul/2003, para a realização dos Jogos Regionais do Idoso; 
• R$ 233 mil, repassados em Jun e Jul/2002, para a realização do 46º Jogos Regionais; 

 
• R$ 40 mil, repassados em Mar/2000, para a Final do Campeonato Estadual de 

Futebol; 
 

• R$ 130 mil, repassados em Nov/1999, para a Final do Campeonato Escolar de 
Esportes – Categoria Mirim. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 1.745 unidades habitacionais / 7 conjuntos - R$ 34.778 mil 
 
 

• conjunto habitacional Itatiba A03– 384 unidades, beneficiando 1.920 pessoas, 
construídas pelo sistema de Empreitada Global Convencional na rua Benedito Godoy 
Camargo, 10 – Custo: R$ 225 mil, pagos na gestão PSDB. Obra concluída em 
31/01/1995; 

 
• conjunto habitacional Itatiba A04– 140 unidades, beneficiando 700 pessoas, 

construídas pelo sistema de Empreitada Global Convencional na rua 4 – esquina com 
a avenida Lucidio Tobias – Custo: R$ 2.507 mil. Obra concluída em 10/05/1998; 
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• conjunto habitacional Itatiba A06 – 114 unidades, beneficiando 570 pessoas, 
construídas pelo sistema Pró-Lar Mutirão Associativo na rua Lucidio Tobias, 114 – 
Bairro Jatobá – Custo: R$ 1.893 mil. Obra concluída em 15/10/2006; 

 
• conjunto habitacional Itatiba A (A05/A07/A08/A09) – 464 unidades, beneficiando 

2.320 pessoas, construídas pelo sistema Pró-Lar Núcleo Habitacional por Empreitada 
na avenida Benedito Godoy de Camargo, s/nº - Bairro CECAP – Custo: R$ 16.718 mil. 
Obra concluída em 04/02/2005; 

 
• conjunto habitacional Itatiba A (A10/A11/A12) – 332 unidades, beneficiando 1.660 

pessoas, construídas pelo sistema Pró-Lar Núcleo Habitacional por Empreitada na 
avenida Benedito Godoy de Camargo, s/nº - Bairro CECAP – Custo: R$ 10.009 mil. 
Obra concluída em 04/01/2005; 

 
• conjunto habitacional Itatiba B1– 177 unidades, beneficiando 885 pessoas, 

construídas pelo sistema de Empreitada Global Convencional na rua Mário Andreata 
– acesso pela rua Benedito Godoy Camargo - Custo: R$ 2.012 mil. Obra concluída em 
28/02/1998; 

 
• conjunto habitacional Itatiba B2– 134 unidades, beneficiando 670 pessoas, 

construídas pelo sistema de Mutirão na rua Angelina Zupardo, 134 – bairro Alvorada 
– Custo: R$ 1.414 mil. Obra concluída em 18/12/1998. 

 
 
JUSTIÇA: 
 

• convênio com a Sibes – Sociedade Itatibense para o Bem Estar Social para 
atendimento a 50 adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 456 mil, 
repassados de Mar/2002 a Jun/2006. O convênio foi rescindido com 79,47% 
executados. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 360 mil em Nov/2002, em recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 retroescavadeira e 2 pás carregadeiras. 
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SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• obras e serviços para aumento de vazão nos filtros 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da Estação de 
Tratamento de Água para aumento da capacidade de produção de água tratada para a 
população – Custo: R$ 146 mil. Obra concluída em 21/01/2005; 

 
• 30.996,5 m de redes de distribuição, 29.453,6 m de redes coletoras de esgotos, 6.704 

ligações de água e 5.232 ligações de esgotos do Programa de Crescimento Vegetativo 
de Água e Esgotos – Custo: R$ 2.884 mil. Obras concluídas de 18/11/1997 a 
30/09/2003; 

 
• obras do sistema de abastecimento de água do Jardim das Nações e Bairros Mambuca 

e Cocais, compreendendo: 2 reservatórios de 100 m³, 2 booster de distribuição, 2.833 
m de adutora de água tratada e 5.190 m de redes de distribuição de água – Custo: R$ 
299 mil. Obra concluída em 30/03/2003; 

 
• reforço no sistema de abastecimento de água do Jardim Galetto, compreendendo: 

1.347 m de rede de distribuição de água e 400 m de assentamento de tubulação – 
Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 05/01/2003; 

 
• implantação da ETE, compreendendo: caixa distribuição 1, sala de produtos químicos. 

caixas de distribuição 2 e 3 com gradeamento mecânico, casa de desidratação de lodo, 
administração, laboratório, portaria, oficina, refeitório, 2 decantadores primários, 
casa dos sopradores I e II, gradeamento, caixa de areia, calha, Estação Elevatória 
principal, reservatório de lodo, filtros e urbanização da área – Custo: R$ 4.500 mil. 
Obra concluída em 14/12/2002; 

 
• assentamento de 4.561,82 m de adutora de água tratada e estação pressurizadora de 

água tratada no Parque da Fazenda – Custo: R$  75 mil. Obra concluída em 
01/07/2002; 

 
• perfuração de 1 poço tubular profundo com 250 m no Bairro Terras de São Sebastião 

– Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 04/02/2001; 
 

• 780,18 m de rede coletora de esgotos e 73 ligações no Bairro Morada dos Pássaros – 
Custo: R$ 29 mil. Obra concluída em 22/04/2000; 

 
• construção dos Emissário Jardim Esplanada, Parque São Francisco, Coletores Tronco 

Perpétuo, São Francisco, Interceptor do Jacarezinho, redes coletoras do Núcleo 
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Residencial Porto Seguro e construção das Estações Elevatórias Parque São 
Francisco e Jardim Esplanada para saneamento do Córrego Jacarezinho que cruza a 
cidade – Custo: R$ 7.254 mil. Obra concluída em 04/12/1997; 

 
• implantação de 1 reservatório semi-enterrado com 500 m³ no Distrito Industrial 

Alfredo Rela – Custo: R$ 84 mil. Obra concluída em 20/10/1997; 
 

• execução de 7.056 m de adutora de água tratada com 300 mm de diâmetro – Custo: 
R$ 460 mil. Obra concluída em 06/07/1997; 

 
• melhorias no Sistema de Abastecimento de Água, compreendendo: captação, estação 

elevatória de água bruta, 3.210 m de adutora de água bruta, ampliação da estação de 
tratamento de água, reservatório R3A Saudade com 1.600 m³, 11.750 m de redes de 
água do Setor R3 ao T1, 510 m de adutora de água tratada do R6 ao R7, estações 
elevatórias de água tratada do R6 ao R7, R7 ao T4 e do R2 ao R6 e R8, 
remanejamento de 19.000 m de redes de distribuição e 2.100 ligações de água – 
Custo: R$ 2.023 mil. Obras concluídas em 20/11/1996. 

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

• Santa Casa – R$ 1.273 mil; 
 

• Prefeitura – R$ 179 mil; 
 
• APAE – R$ 70 mil. 
 

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

• SantaCasa – R$ 100 mil, repassados em Jun/2004 para aquisição de equipamentos; 
 

• SantaCasa – R$ 217 mil, repassados em Jan/2003 para aquisição de equipamentos 
para atividades do SUS; 

 
• SantaCasa – R$ 14 mil, repassados em Dez/1998 para investimento do Programa de 

Melhoria da Qualidade de Assistência ao Parto; 
 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Set/2000 para investimentos; 
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• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de 2 veículos para o 

combate ao Aedes Aegypti. 
 
 
Entrega de Ambulâncias: 2 – R$ 72 mil 
 

• Prefeitura – 2 (entregues em Ago/2000 e Jun/2002). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 28 viaturas, sendo: 21 para a Polícia Militar e 7 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 662 mil. 

 
 

TRANSPORTES: 
 
 
DER: 
 

• serviços de melhoramentos, regularização e pavimentação nas SP-063 do km 19,2 ao 
25 e SP-360 do km 87,2 e 131,2 (contorno de Itatiba e trecho Itatiba-Amparo), numa 
extensão de 49,8 km - Custo: R$ 2.856 mil. Obra concluída em 14/02/2001; 

• serviços de regularização e pavimentação da vicinal Encosta do Sol, numa extensão de 
3,5 km – Custo: R$ 124 mil. Obra concluída em 03/02/1996. 

 

 

 

 

 

 


