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ITUPEVA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 
 

 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

• celebrados 6 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 320 
crianças e adolescentes, 400 famílias e 300 pessoas de outros segmentos da população 
– Custo: R$ 32 mil.  

 

• Distribuição de Leite:  
• distribuídos 23.760 litros de leite, no período de Jan/2011 a Nov/2011 – Custo: R$ 33 

mil, beneficiando 144 famílias carentes, no último mês do período.  
 

• Programa Renda Cidadã – atendidas 51 famílias/mês em 2011 – R$ 47 mil; sendo 
atendidas 51 famílias/mês em 2012 – R$ 48 mil, já repassados R$ 8 mil em Jan e Fev.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendidos 124 bolsistas/mês em 2011 – R$ 115 mil; sendo 
atendidos 124 bolsistas/mês em 2012 – R$ 119 mil, já repassados R$ 19 mil em Jan e 
Fev.  

 

EDUCAÇÃO:  

Ampliação de escola em andamento: 1 (105 novas vagas) – R$ 133 mil  

• EE/EMEFEI B. Monte Serrat – 1 sala (105 novas vagas) – Custo: R$ 133 mil. A obra 
está com 70% executados e tem término previsto em 30/06/2012.  

 

Reforma de escola concluída: 1 – R$ 34 mil  

• EE Manoel José da Fonseca – Custo: R$ 34 mil, obra concluída em 03/01/2012.  
 

Repasses para a APAE:  
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• De Mar a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 240 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 91 alunos.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar a Set/2011 foram gastos R$ 79 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 2 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 9.924 alunos em 2011 – 
Custos: R$ 137 mil.  

 

EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO:  

Banco do Povo Paulista:  

• implantada em 29/06/06 a unidade do Banco do Povo - Praça São Paulo, nº 2, com 
disponibilidade de R$ 180 mil para atender o crédito produtivo popular. Vigência: 
04/08/2016.  

 

GESTÃO PÚBLICA:  

Programa Acessa São Paulo:  

• Em 22/12/2008 foi implantado 1 Infocentro Municipal na Praça São Paulo, 01 - 
Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 8 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 58 mil. Vigência para 22/12/2013.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 144 unidades habitacionais em execução / 1 conjunto – R$ 6.458 mil  
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• conjunto habitacional Itupeva D - 144 unidades, beneficiando 720 pessoas, sendo 
construídas pelo Programa Parceria com Municípios na Rua Antônio Zonho, s/nº - 
Vila Independência - Custo: R$ 6.458 mil. A obra está com 94,01% executados e tem 
término previsto para 30/03/2012.  

 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES:  

DER:  

• reforma e ampliação do Terminal Rodoviário – Custo: R$ 140 mil. A obra foi 
concluída em 17/09/2011.  

 

Obra em execução:  

• execução das obras e serviços de alargamento da pista existente para a implantação 
de barreiras tipo New Jersey, construção e alargamento dos acostamentos, 
implantação de 2 (duas) passarelas, implantação de 12 (doze) baias de ônibus, 
implantação de dispositivo de acesso e melhorias nos dispositivos existentes na 
Rodovia SPA-066/300 – Custo: R$ 18.881 mil. Em início de obra e tem término 
previsto em 19/12/2012.  

 

PROGRAMA PRO VICINAL III:  

• recuperação de 5,50 km da estrada vicinal IVA-354 – Custo no município: R$ 2.581 
mil. A obra está com 98% executados. Aguardando rescisão amigável - (CLP).  

 

PLANEJAMENTO E DES, REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 1.780 mil 

 

• 21.000 m² de pavimentação asfáltica e drenagem no Loteamento Vale das Pedras e 
Parque dos Cafezais IIexecutados no Loteamento Vale das Pedras e Parque dos 
Cafezais II – Custo: R$ 300 mil, repassados R$ 180 mil em Fev/2012. A obra tem 
término previsto em 14/12/2012.  
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• construção do Centro de Referência de Assistência Social no Bairro Parque das 
Hortênsias – Custo: R$ 180 mil, repassados em Nov/2009. A obra foi concluída em 
24/01/2012.  

 

• 12.306,49 m² de recapeamento asfáltico em diversas vias do município – Custo: R$ 
200 mil repassados em Jul/2008. A obra está com 63% executados e tem término 
previsto em Jun/2012.  

 

• construção de ponte que interliga os bairros da Mina e Parque das Hortências – 
Custo: R$ 900 mil, repassados em Fev/2007 e Nov/2008. A obra está com 90% 
executados e tem término previsto em Jun/2012.  

 

• construção de Praça Esportiva e Quadra Poli Esportiva, localizadas respectivamente 
à Rua Dom Pedro e na Estrada Nova Era – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Jul/2008. A obra foi concluída e inauguração prevista em 17/03/2012.  

 

• 1.960 m² de recapeamento asfáltico na Rua Comendador Xisto Araripe Paraíso – 
Custo: R$ 50 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 11/05/2011.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS:  

SABESP:  

Obra em execução:  

• execução das obras da estação de tratamento de esgotos e complementação do sistema 
de esgotos sanitários do município – Custo: R$ 13.501 mil. A obra está com 88,30% 
executados e previsão de termino em 19/04/2012.  

 

• obra de complementação do sistema de esgotos sanitários do município - emissários e 
coletores – Custo: R$ 1.219 mil. Obra tem término previsto em 22/05/2012.  

 

SAÚDE:  
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Repasses concluídos para Prefeitura – custeio:  

• Prefeitura – R$ 1.302 mil, repassados de Jul/2010 a Out/2011, para o Programa Pró 
Santas Casas.  

 

SEGURANÇA:  

• Foi entregue (2011) 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 36 mil.  
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 101.088 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 140 mil, 
beneficiando 144 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 6,60 km das estradas IVA-120, IVA-379 e IVA-020 no Bairro Caxambu – 
Bacia Hidrográfica Piracicaba/Capivari/Jundiaí (3ª Fase) – Custo: R$ 559 mil. Obra 
concluída em 30/08/2010.  

 

Ações Integradas em Alimentação e Nutrição:  

• convênio com a Prefeitura para implantação de estufa hidropônica para incentivar a 
produção de hortaliças e plantas aromáticas, com o objetivo de difusão de tecnologia 
e geração de emprego. Coube ao Estado o repasse de recursos no valor de R$ 12 mil. 
A obra foi concluída em 29/12/2007.  

 

Repasse de recursos:  

• Prefeitura – R$ 20 mil repassados em Jan/2010, para aquisição de implementos 
agrícolas.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 14 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.221 crianças e adolescentes, 700 famílias e 300 pessoas de outros segmentos da 
população – Custo: R$ 89 mil.  

 



7 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 41 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 29 mil, 40 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 28 mil, 40 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 28 mil 
e 40 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 32 mil.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 50 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 36 mil, 100 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 72 mil, 100 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 72 
mil e 100 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 84 mil.  

 

Repasse de recursos:  

• APAE - R$ 30 mil repassados em Mar/2007, para aquisição de equipamentos.  
 

• APAE - R$ 50 mil repassados em Nov/2009, para aquisição de veículo (Kombi).  
 

DEFESA CIVIL:  

• construção de ponte (aduela) na Rodovia Mario Tonoli (IVA – 030) – Custo: R$ 110 
mil, repassados em Nov/2007 e Abr/2008. A obra foi concluída em 25/04/2008.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

 

Convênios SEP: R$ 926 mil  

• 15.516,56 m² de pavimentação e drenagem de diversas ruas da cidade – Custo: R$ 420 
mil, repassados em Jun/2008 e Mar/2010. Obra concluída em 17/08/2010.  

 

• construção de pré-escola no Conjunto Residencial São José, com 934,45 m² de área – 
Custo: R$ 356 mil, repassados em Fev/2007 e Dez/2008. Obra concluída em Jul/2009.  

 

• obras de infraestrutura urbana – Custo: R$ 150 mil, repassados em Fev/2007. A obra 
foi concluída em 06/08/2007.  
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EDUCAÇÃO:  

Reformas de escolas concluídas: 12 – R$ 591 mil  

Repasses para a APAE:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
799 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 364 alunos.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 302 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 2 escolas do município.  

 

Transporte escolar:  

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

 

ESPORTE E LAZER:  

• Projeto Esporte Social – Trata-se de Projeto de inclusão social, através do Esporte. O 
Projeto é voltado para o atendimento a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, idosos 
acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais que estejam em situação de 
risco. Os recursos no montante de R$ 78 mil, repassados em Jul/2006 e Nov/2008, são 
para despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e 
didático-pedagógicos.  

 

JUSTIÇA:  

Fundação CASA:  

Convênio:  

• convênio com a Prefeitura, para atendimento a 20 adolescentes em regime de 
liberdade assistida – Custo: R$ 54 mil, repassados R$ 30 mil de Set/2008 e Jun/2009. 
Concluído.  
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MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO :  

 

 

• contrato com SABESP, para projeto executivo da ETE do município – Custo: R$ 93 
mil. Concluído em 19/10/2009.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obra concluída:  

• execução das obras civis da Estação de Tratamento de Água - Sistema Produtor 
Emergencial – Custo: R$ 332 mil.A obra foi concluída em 30/11/2008.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares – obras e equipamentos:  

• Prefeitura – R$ 80 mil repassados em Jan/2008, para reforma e ampliação da cabine 
primária e central de gás do hospital.  

 

Programa Dose Certa:  

• Em Jan/2007 a Dez/2010 foram repassados para o município R$ 696 mil em 
medicamentos.  

 

Programa de Controle de Glicemia:  

• Prefeitura - R$ 83 mil foram repassados de 2007 – 2010.  
 

SEGURANÇA:  
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• Foram entregues 3 viaturas: 1 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 108 mil.  

 

Corpo de Bombeiros:  

• Foi entregue para o Corpo de Bombeiros do município 1 unidade de resgate (UR) em 
11/11/2009 – Custo: R$ 112 mil.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

Obras concluídas:  

• pavimentação da vicinal IVA-010 – Estrada da Mina, numa extensão de 0,97 km – 
Custo: R$ 150 mil. A obra foi concluída em 30/10/2007.  

 

• duplicação do acesso de Itupeva à SP– 66/300, numa extensão de 9,29 km – Custo: R$ 
11.699 mil. A obra foi concluída em 30/06/2008.  

 

PROGRAMA - PRO VICINAL II:  

 

• vicinal IVA-030, que liga Itupeva até a divisa de Indaiatuba, numa extensão de 12,00 
km – Custo no município: R$ 3.646 mil. Obra concluída em 30/04/2009 (MTM).  
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 19.300.000,00 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 316.872 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 223 mil 

beneficiando 144 famílias carentes, no último mês do período. 
 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4,6 km da estrada rural IVA-352 – Custo: R$ 80 mil. A obra foi concluída 
em 05/11/2001; 

 
• recuperados 4,5 km de estrada rural IVA-165 –Custo: R$ 239 mil. A obra foi 

concluída em 08/12/2006. 
 
 
Programa de Pontes Metálicas: 2 
 

• implantadas 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 16 metros 
lineares – Custo: R$ 102 mil: 

 
1. estrada IVA-391 - bairro Nova Era, sobre o Córrego Caxambu (trecho 1 e 2) – vão de 

16 metros. Instaladas em 10/10/2002. 
 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 10 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 456 
crianças e adolescentes, 101 portadores de deficiência e 71 famílias – Custo: R$ 123 
mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu 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, 
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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 – 30 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 52 mil; 41 

famílias/mês em 2004 – R$ 30 mil; 41 famílias em 2005 – R$ 29 mil e 41 famílias em 
2006 – R$ 29 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. 

 
 
Repasse de recursos: 
 

• repassados R$ 25 mil em Out/2000, para construção do Clube da 3ª Idade. Obra 
concluída em 29/06/2001; 

 
• repassados R$ 68 mil em Ago/2002, para construção de uma creche no bairro de São 

Roque da Chave. Obra concluída em 30/06/2003. 
 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 

• obras de pavimentação, guias e sarjetas nos bairros Portal de Santa Fé, Jardim 
Vitória e Vila São João – Custo: R$ 250 mil, repassados em Jun/1999. As obras foram 
concluídas em 11/02/1999. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 2.482 mil 
 
Escolas construídas:3 (2.415 novas vagas) – R$ 1.317 mil 
 

• EMEFEI Prefeito José de Oliveira – 10 salas (1.050 novas vagas) – Custo: R$ 618 
mil. Obra concluída em 30/11/2006; 
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• EMEF Victoria Comodo Raymundo Fernandes – 7 salas (735 novas vagas) – Custo: 
R$ 299 mil. Obra concluída em 22/10/1999; 

• EMEFEI Jose Leme do Prado Filho – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 400 mil. 
Obra concluída em 30/09/2005. 

 
 
Escolas ampliadas:2 (630 novas vagas) – R$ 141 mil 
 

• EE Manoel Jose da Fonseca – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 30 mil. Obra 
concluída em 28/06/2001; 

 
• EE PE Jose de Anchieta – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 111 mil. Obra 

concluída em 15/08/2003. 
 
Reformas em Escolas: 20 – R$ 859 mil 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 4 – R$ 165 mil 
 

• EE PE Jose de Anchieta – Custo: R$ 36 mil. A obra foi concluída em 20/07/2001; 
 
• EE Manoel Jose da Fonseca – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 21/07/2004; 

 
• EE Jose Polli – Custo: R$ 62 mil. A obra foi concluída em 30/11/2005; 

 
• EE PE Jose de Anchieta – Custo: R$ 27 mil. A obra foi concluída em 15/08/2003. 

 
 
Repasses para a APAE: R$ 646 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 646 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 394 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 525 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 5 escolas do município. 
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EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 29/06/06 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na Praça São Paulo, nº 2 – Custo: R$ 180 mil para atender o crédito produtivo 
popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

 
• repassados R$ 15 mil em Dez/1998, para a realização das festividades do aniversário 

da cidade. 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 160 unidades habitacionais / 1 conjunto - R$ 3.235 mil 
 

• conjunto habitacional Itupeva C – 160 unidades, beneficiando 800 pessoas, 
construídas pelo sistema empreitada global convencional na rua Benedito Zonho, nº 
151 – Custo: R$ 3.235 mil. Obra concluída em 21/12/2002. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 210 mil em Ago e Out/2002 de recursos do FECOP – Fundo de 
Controle da Poluição, para aquisição de 1 caminhão compactador de lixo e 1 pá 
carregadeira. 

 
 
FEHIDRO : 
 

• contrato com a Prefeitura, para implantação da estação de tratamento de esgotos do 
loteamento Vila Aparecida – Custo: R$ 119 mil. Concluído em 14/07/2005. 
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SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• rede de distribuição e ligações prediais de água, na Vila São João– Custo: R$ 5 mil. 
Concluída em 03/07/2002; 

 
• remanejamento de 111,72 m de rede de distribuição e ligações prediais de água– 

Custo: R$ 2 mil. Concluída em 03/07/2002; 
 

• 100 m de rede de distribuição e 350 ligações prediais de água, dentro do Programa 
Crescimento Vegetativo– Custo: R$ 27 mil. Concluída em 16/04/2002; 

 
• 100 m de rede coletora de esgotos e 183 ligações prediais de esgotos, dentro do 

Programa Crescimento Vegetativo– Custo: R$ 24 mil. Concluída em 16/04/2002; 
 

• 100 m de rede de abastecimento de água, 48 ligações prediais de água, 100 m de rede 
coletora de esgoto e 20 ligações prediais esgoto, dentro do Programa de Crescimento 
Vegetativo – Custo: R$ 28 mil. Concluída em 03/03/2001; 

 
• substituição de 695 m de rede coletora de esgotos, na Av. Brasil– Custo: R$ 29 mil. 

Concluída em 23/07/2001; 
 

• 120 m de rede de distribuição e 48 ligações prediais de água, 100 m de rede coletora e 
20 ligações prediais de esgotos, dentro do Programa de Crescimento Vegetativo– 
Custo: R$ 29 mil. Concluída em 23/08/2001; 

 
• ampliação da capacidade produtiva do sistema de abastecimento de água do 

município– Custo: R$ 133 mil. Concluída em 27/02/2002; 
 

• remanejamento de 138,89 m rede coletora e 21 ligações prediais de esgotos– Custo: 
R$ 12 mil. Concluída em 04/06/2002; 

 
• ampliação da estação de tratamento de água da lagoa de Itupeva– Custo: R$ 343 mil. 

Concluída em 31/10/2006; 
 
• execução de 973 m rede de distribuição e 181 ligações prediais de água e 966 m de 

rede coletora de esgotos, dentro do Programa do Crescimento Vegetativo– Custo: R$ 
61 mil. Concluída em 06/08/1998; 

 



16 

• 2.000 m de interceptor de esgotos do Jardim Ana Luiza– Custo: R$ 117.431,22. 
Concluída em 25/11/1996; 

 
• execução de 1.891 m rede coletora e 540 ligações prediais de esgotos no Jardim São 

João– Custo: R$ 71 mil. Concluída em 18/02/1997; 
 

• construção de 1 reservatório apoiado de 1.000 m³, no Jardim Primavera– Custo: R$ 
139 mil. Concluída em 01/08/1997; 

 
• construção de 1 reservatório apoiado de concreto - 500 m3, no Residencial Santo 

Antonio– Custo: R$ 92 mil. Concluída em 02/01/1997; 
 

• execução de 2.517 m adutora de água bruta e 1 reservatório de 30 m³ em fibra de 
vidro– Custo: R$ 76 mil. Concluída em 19/05/1998; 

 
• ampliação e reforma do escritório do Posto de operações– Custo: R$ 7 mil. Concluída 

em 19/07/1998; 
 

• Programa de Crescimento Vegetativo - execução de 973 m de rede de distribuição e 
180 ligações prediais de água, 965 m de rede coletora e 240 ligações de esgotos– 
Custo: R$ 37 mil. Concluída em 24/02/2000; 

 
• produção de água - captação de água bruta no Rio Caxambu– Custo: R$ 22 mil. 

Concluída em 25/02/2001; 
 

• implantação de 2.518 m interceptor de esgotos do Córrego da Lagoa– Custo: R$ 137 
mil. Concluída em 14/11/1995; 

 
• implantação de 3.324 m de rede de distribuição de água e ligações prediais– Custo: 

R$ 54 mil. Concluída em 30/07/1996; 
 

• implantação de 1.010 m de rede coletora e 34 ligações prediais de esgotos no Jardim 
Cristine– Custo: R$ 45 mil. Concluída em 30/08/1996. 

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

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em Jun/2004, para aquisição de equipamentos 
(ultra-som com dopler 3d com interface e com cardiograma); 
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• Prefeitura – R$ 42 mil, repassados em Abr/2002, para aquisição de equipamentos; 

 
• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em Jan/2006, para aquisição de aparelho raio-X; 
 
• Prefeitura – R$ 120 mil, repassados em Jul/2006, para aquisição de equipamentos; 

 
• Prefeitura – R$ 118 mil, repassados em Out/2004, para aquisição de equipamentos no 

Laboratório; 
 
• Prefeitura – R$ 62 mil, repassados em Jun/2004, para obras no laboratório de 

análises clínicas e patológica; 
 

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em Dez/1998, para reforma e ampliação da 
Unidade Básica de Saúde do bairro Monte Serrat. 

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

• Prefeitura – R$ 30 mil. 
 
 
Entrega de Ambulâncias: 3 – R$ 94 mil 
 

• Prefeitura – 3 (entregues em 1997, 2001 e 2002). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 8 viaturas, sendo: 5 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 168 mil. 

 
 
Corpo de Bombeiros: 
 

• Entrega de 1 auto bomba salvamento rápido – Custo: R$ 70 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
 
DER: 
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• pavimentação da vicinal do Guacurí (IVA 367), numa extensão de 9,8 km, que liga 

Itupeva ao bairro do Jacaré - Custo: R$ 725 mil. Obras concluídas em 24/11/2001; 
 
• pavimentação da estrada municipal, numa extensão de 3 km - acesso ao Shopping 

Serra Azul, (IVA 118 - Itupeva à rodovia dos Bandeirantes)  Custo: R$ 100 mil. Obra 
concluída em 24/11/2001; 

 
• melhoramentos e pavimentação da vicinal Itupeva ao bairro Monte Serrat, numa 

extensão de 5 km – Custo: R$ 488 mil. Obra concluída em 30/06/1999. 
 
 
 
 

CONCESSIONÁRIA AUTOBAN: OBRA CONCLUÍDA: 
 

1. modernização da praça de pedágio no km 77 da SP-348 – Custo: R$ 1.345 mil. A obra 
foi concluída em 31/12/1998. 

 
 
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DAS COLINAS: OBRAS CONCLUÍDAS: 
 

1. implantação da praça de pedágio no km 76,7 da SP-300 – Custo: R$ 3.689 mil. A obra 
foi concluída em 03/11/2000; 

 
2. implantação de retorno no viaduto do km 75,1 da SP-300 – Custo: R$ 4.128 mil. A 

obra foi concluída em 30/11/2005; 
 

3. implantação de 24 km de vias marginais na SP-300 – Custo: R$ 13.671 mil. A obra foi 
concluída em 02/03/2006. 

 
 
 
 
 
 


