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JERIQUARA 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2007-2010 

 
R$ 25.334.500,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 107.282 litros de leite, no período Jan/2007 a Fev/2010 - Custo: R$ 135 
mil, beneficiando 194 famílias carentes, no último mês. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• foram recuperados 5,30 km de estradas rurais – 3ª Fase - JRQ-020, Bº Ribeirão São 
Luis, B.H. Sapucaí/Grande – Custo R$ 470 mil. Obra concluída em 19/08/2009. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 12 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 210 
crianças e adolescentes, 360 idosos e 310 famílias – R$ 118 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu na região 50 bolsistas/mês em 2007 – R$ 36 mil; 70 
bolsistas/mês em 2008 – R$ 50 mil; 70 bolsistas/mês em 3009 – R$ 50 mil; estão sendo 
atendidos 70 bolsistas/mês em 2010 – R$ 50 mil, repassados R$ 12 mil de Jan a Mar. 

• Programa Renda Cidadã – 80 famílias/mês em 2007 – R$ 57 mil; 100 famílias/mês em 
2008 – R$ 72 mil; 100 famílias/mês em 2009 – R$ 72 mil; e estão sendo atendidas 100 
famílias/mês em 2010 – R$ 72 mil, repassados R$ 30 mil de Jan a Mai. 

 
Repasses de recursos: R$ 30 mil 

• repasse de R$ 10 mil em Jan/2008 para reforma e ampliação da Creche Municipal; 

• repasses de R$ 20 mil em Jan e Mar/2007 para custeio do Centro Social Comunitário. 
 
 
CULTURA: 
 
Polo do Projeto Guri: 
O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando a 
música como agente transformador. 
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• Polo – Rua João Antonio Pimenta, nº 160 - Centro - em andamento 2 cursos, para 75 
crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 72 mil para pagamento de despesas de 
manutenção do Polo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc., já pagos R$ 65 mil 
de Set/2006 a Fev/2009. O Polo iniciou as atividades em 27/09/2006. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
 
Convênios SEP (repasses de recursos): R$ 1.012 mil 

• 7.587 m² de pavimentação asfáltica no Conjunto Habitacional Morar Melhor – Custo: 
R$ 70 mil, repassados em Dez/2005 e Fev/2007. Obra concluída em 20/02/2007. 

• construção de uma creche municipal – Custo: R$ 90 mil, já repassados R$ 54 mil em 
Nov/2006. A obra está sendo realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube 
mais R$ 59 mil, está com 25%. 

• construção do Centro Cultural – Custo: R$ 150 mil, repassados em Mar/2008. 

• recapeamento asfáltico de 11.147 m² de vias urbanas  do município,  com revestimento 
em concreto Betuminoso Usinado à Quente – Custo: R$ 136 mil, repassados em 
Mai/2008. 

• 5.720 m² de recapeamento asfáltico nas ruas do Município – Custo: R$ 80 mil, pagos 
em Jun/2008.  

• ampliação e término da creche municipal – Custo: R$ 80 mil, pagos R$ 48 mil em 
Fev/2008, com 36,4% executados. 

• 13.034,48 m² de recapeamento asfáltico nas ruas do Município – Custo: R$ 126 mil, 
concluída em 31/05/2007. 

• Aquisição de micro ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 160 mil, pagos em 
Jul/2009. 

• 2.456 m² de pavimentação asfáltica e 1.162 ml de guias e sarjetas a ser realizada no 
Bairro Vitória Liporoni – Custo: R$ 120 mil, pagos em Ago/2009. 

 

 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Reforma de escolas concluídas: 3 – R$ 153 mil 
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• 3 na EE/Emef Profº Olivio Peixoto/Wanderith – Custo: R$ 153 mil, obras concluídas 
em 13/06/2009, 15/09/2009 e 05/03/2010. 

 
Reformas em Escolas programadas: 1 

• EE/Emef Profº Olivio Peixoto/Wanderith – custo não orçado. 
 
Transporte Escolar: 

• Foi entregue em Jan/2010 1 micro-ônibus, para transporte de estudantes, no valor de 
R$ 145 mil. 

 
Programa Escola da Família: 

• De 2007 a 2009 foram gastos R$ 115 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola: EE/Emef Profº Olívio Peixoto/Wanderith. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
 
Repasses de recursos:  

• construção de uma pista de skate – Custo: R$ 110 mil, já repassados em Dez/2006 e 
Jul/2008. A obra está sendo realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube 
mais R$ 11 mil; 

• construção de uma piscina comum – Custo: R$ 80 mil, repassados em Dez/2006. A 
obra está sendo realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 16 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 40 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto - Custo: R$ 604 mil 

• Conjunto Habitacional Jeriquara D – 40 unidades, beneficiando 200 pessoas, no 
prolongamento da Rua Rodrigo Chacon Molina construídas pelo Programa Parceria 
com o Município - Custo: R$ 604 mil. Obra concluída em 05/12/2008. 

 
Programa Melhoria Habitacinal: 

• Execução de equipamento social (reforma de praça) no Cjto. Habit. "C" - Custo R$ 66 
mil, repassados R$ 19 mil em Mar/2009. 

• Programada a execução de equipamento social (reforma de praça) no CH Jeriquara 
"D" - Custo R$ 140 mil. 
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SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 

• Foram gastos R$ 17 mil em 2007 para medicamentos. 
 
Repasses para Prefeitura - custeio: 

 
• Prefeitura – R$ 30 mil, sendo repassados em 2008 para custeio. 

 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 8 mil, repassados de Jul/2006 a Abr/2007. 
 
Repasses para Prefeitura - investimento: 

 
• Prefeitura – R$ 47 mil em Dez/2008, para doação de 1 Van para transporte de 

pacientes. 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar – Custo R$ 38 mil; 

• Programada a construção da Delegacia de Polícia – Custo R$ 265 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• Recapeamento dos acessos - SPA 420/334- Jeriquara- extensão 17,70 km - SPA 
459/334- Rifaina - extensão 5,50 km - SPA 455/334- Rifaina - extensão 25,20 km – 
Custo: R$ 10.517 mil. Obra concluída em 30/06/2009. 

 
 

PROGRAMA PRÓ VICINAIS FASE III: 

• Em andamento a recuperação de 27,80 km de vicinais – Custo: R$ 6.309 mil. A obra 
com 12% executados e tem o término previsto para 16/05/2010. 

No município de Jeriquara festão sendo recuperadas as vicinais; 
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1. Jeriquara a Pedregulho com 3,8 km extensão (12% executados) – R$ 862 mil. 

2. Jeriquara a Itupeva com 16,40 km extensão (12% executados) – R$ 3.722 mil 

3. Jeriquara a Itupeva com 7,60 km extensão (12% executados) – R$ 1.725 mil. 

 

OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995 - 2006 
R$ 7.700.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 413.732 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R$ 305 mil, 
beneficiando 194 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 4,7 km das estradas Jeriquara / Pedregulho / Ribeirão Corrente (1ª fase) 
- Custo: R$ 60 mil. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube 
mais R$ 3 mil e concluída em 30/12/1999; 

• recuperados 3,5 km da estrada JRQ-020 (2ª fase) - Custo: R$ 103 mil. A obra foi 
realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 9 mil e concluída em 
16/06/2004. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 

• implantadas 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 18 metros 
lineares – Custo: R$ 115 mil: 

1. estrada JRQ-020, sobre o Córrego do Japão - vão de 8 metros. Instalada em 
02/09/2003; 

2. estrada JRQ-020, sobre o Córrego São Luiz - vão de 10 metros. Instalada em 
02/09/2003. 

 
CATI: 
 
Programa de Microbacias: 

• recuperados 3,49 km de estradas rurais – Microbacia das Paineiras – Custo R$ 136 
mil. Obra concluída em 09/12/2006. 
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ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 37 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.262 crianças e adolescentes, 100 idosos e 411 famílias – R$ 517 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 50 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 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 
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; 41 
famílias em 2004 – R$ 30 mil; 80 famílias em 2005 – R$ 57 mil e 80 famílias em 2006 
– R$ 57 mil. O Programa objetiva conceder subsídio financeiro de R$ 60,00/mês para 
famílias em situação de pobreza, com renda mensal “per capita” de até R$ 100,00, 
priorizando mulheres chefes de família e integrando estes subsídios a ações sócio-
educativas e de geração de renda. Após o recebimento da 12ª parcela a família, 
mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá ser desvinculada ou 
permanecer no Programa. 

 
Repasses de recursos: R$ 74 mil 

• repasse de R$ 10 mil em Jan e Mai/2006 para custeio do Centro Social Comunitário; 

• repasse de R$ 64 mil em Jun/2000 e Dez/2001 para construção do Centro de 
Convivência da 3ª Idade. Obra concluída em 22/11/2002. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasses de recursos): R$ 255 mil 

• 7.093,50 m² de recapeamento asfáltico, guias e sarjetas – Custo: R$ 50 mil. Obra 
concluída em 20/12/2004; 

• construção da praça da bíblia – Custo: R$ 25 mil. Obra concluída em 29/06/2002; 

• 6.125 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 50 
mil. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 19 mil e 
concluída em 04/09/1998; 

• aquisição e reforma de veículos – Custo: R$ 30 mil. Entregue em 08/07/1998; 

• 7.345 m² de guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 
23/03/1997. 
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EDUCAÇÃO: 
 
Reformas em Escolas: 4- R$ 203 mil 

• 4 na EE Profº Olívio Peixoto – Custo: R$ 203 mil. Obras concluídas em 30/12/1998, 
13/07/1998, 09/01/1998 e 26/05/1995. 

 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 

• EE Profº Olívio Peixoto – Custo: R$ 70 mil. Obra concluída em 29/06/2001. 
 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE Profº Olívio Peixoto. 

 
Entrega de veículos: 

• Foi entregue um veículo para transporte escolar – Custo R$ 97 mil. 
 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasses de recursos: R$ 49 mil 

• iluminação do campo de futebol "Vieirão" – Custo: R$ 44 mil. A obra foi realizada em 
parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 5 mil e concluída em 12/03/1999; 

• torneio estudantil – Custo: R$ 5 mil. Evento realizado em parceria com a Prefeitura a 
quem coube mais R$ 1 mil. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro na Rua Mercirio Rodrigues de 
Oliveira, nº 560. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 6 
microcomputadores – Custo: R$ 18 mil, proporcionando acesso gratuito à Internet. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
Fundo Estadual da Habitação (repasse de verba): R$ 58 mil 
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• obras de infra-estrutura no Conjunto Habitacional Jeriquara C - Custo R$ 58 mil, 
repassados em Dez/2004. Obra concluída em 09/01/2005. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

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

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• execução de  40 ligações domiciliares de água e 40 ligações domiciliares de esgotos – 
Custo R$ 5 mil. Obra concluída em 13/04/2004; 

• construção do reservatório apoiado de 150 m³ – Custo R$ 41 mil. Obra concluída em 
11/02/1997. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura - custeio: 

• Prefeitura – R$ 701,82 em Out/2004. 
 
Repasses para Prefeitura (1995 a 2006) - obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 14 mil em Dez/1998 para aquisição de um veículo para combate a 
dengue; 

• Prefeitura - R$ 44 mil, repassados em Dez/1996 e Jun/1998 para aquisição de 
equipamentos para o Centro de Saúde; 

• Prefeitura - R$ 100 mil, repassados em Out/2005 para reforma do Centro de Saúde; 

• Prefeitura - R$ 50 mil, repassados em Mai/2006 para reforma da Unidade Básica de 
Saúde. 

 
Programa Sorria São Paulo (Custeio/Investimento): 

• Prefeitura – R$ 36 mil em Set/2006. 
 
Entrega de Ambulâncias: 4 
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• Prefeitura – 4 (entregue em 1996, 1997, 2002 e 2005). 
 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 4 viaturas na região: 2 para a Polícia Civil e 2 para a Polícia 
Militar – Custo R$ 84 mil; 

• construção da nova sede 2º grupamento da 2ª Companhia do 15º Batalhão da Policia 
Militar – Custo R$ 30 mil. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem 
coube mais R$ 11 mil e concluída em 22/11/2002. 
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