
JUQUIÁ 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007-2010 

R$ 16.271.800,00 em 64 obras e ações 
 
 

AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 634.680 litros de leite de Jan/2007 a Jun/2010 - Custo: R$ 836 mil, 
beneficiando 1.032 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 7,80 km da estrada JQA-159 (4ª Fase) - Custo: R$ 612 mil. Obra 
concluída em 23/12/2008. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 

• sendo implantadas 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: 

1. estrada Araribá no Bairro Araribá, sobre o Rio Araribá – vão de 6 metros. 

2. estrada Iporanga no Bairro Dique, sobre o Ribeirão do Salto – vão de 6 metros. 
 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 18 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 300 
crianças e adolescentes, 142 idosos, 590 famílias e 112 pessoas de outros segmentos 
da população – Custo: R$ 179 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 170 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 122 mil; 
170 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 122 mil; 170 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
122 mil e estão sendo atendidas 170 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 163 mil, já 
repassados R$ 85 mil de Jan a Ago. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 60 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 43 mil; 90 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 64 mil; 90 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 64 
mil e estão sendo atendidos 90 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 75 mil, já 
repassados R$ 46 mil de Jan a Ago. 

 
Repasse de recursos: R$ 47 mil 
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• APAE - R$ 47 mil, repassados em Jan e Mar/2009, para aquisição de equipamentos. 
 
 
DEFESA CIVIL: 

• recuperação de 6,30 km da Estrada do Rancho do Veado e da Estrada do Ribeirão 
Fundo de Cima – Custo: R$ 200 mil. Obra concluída em 01/07/2010. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: R$ 3.329 mil 
 

• 5.999,68 m² de pavimentação, 1.402,60 m de guias e sarjetas, 140,00 m de drenagem e 
2,88 m³ de sarjetão em ruas do município – Custo: R$ 450 mil, já repassados R$ 377 
mil em Mai/2010. A obra está com 80,60% executados e tem término previsto em 
13/11/2010 

• 2.765,15 m² de pavimentação e drenagem no bairro Vila Sanches – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Abr/2010. A obra está com 11% executados e tem término previsto em 
10/10/2010. 

• obras de iluminação pública nas ruas Osvaldo Florêncio, Santa Catarina, Floresta, 
Piúva, do Cemitério e Centro – Custo: R$ 150 mil, repassados em Fev/2010. 

• aquisição de máquina escavadeira articulada – Custo: R$ 330 mil, repassados em 
Fev/2010. 

• iluminação pública em vias de bairros do município – Custo: R$ 100 mil, repassados 
em Jan/2009. 

• 3.111,91 m² de pavimentação e drenagem na Rua Francisco Arcelino do Amaral, no 
Bairro Vila Sanches – Custo: R$ 300 mil, já repassados R$ 209 mil em Dez/2009. A 
obra está com 70,30% executados e tem término previsto em 19/11/2010. 

• construção da Casa Abrigo, com 227,81 m²  de área à ser construída - Avenida Brasil, 
Centro  – Custo: R$ 200 mil, repassados em Dez/2009. Em licitação. 

• aquisição de um caminhão basculante – Custo: R$ 200 mil, repassados em Ago/2009. 
Adquirida em 27/12/2009. 

• 1.592,00 m² de pavimentação asfáltica, 418 m de guias e sarjetas de concreto e 25 m 
de drenagem em vias do Jardim Juquiá – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jan/2009. 
Obra concluída em 04/05/2009. 
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• 2.102,00 m² de pavimentação asfáltica e 748 metros lineares de guias e sarjetas em 
vias da Vila Florindo de Cima – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jul/2008. Obra 
concluída em 07/01/2009. 

• construção de passarela para pedestres sobre o Rio Juquiá, interligando o Bairro da 
Estação com a Vila Sanches – Custo: R$ 300 mil, repassados em Fev e Jul/2008. Obra 
concluída em 20/08/2008. 

• 2.709,50 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias da Vila Florida – 
Custo: R$ 150 mil, repassados Mai/2008. Obra concluída em 20/08/2008. 

• 1.993,20 m² de pavimentação asfáltica em vias do Bairro Pedreira – Custo: R$ 100 
mil, repassados em Fev/2008. Obra concluída em 20/08/2008. 

• 1.834,80 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na via de acesso ao Bairro 
Piúva, com início na Rodovia BR-116 até o Posto de Saúde – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Fev/2008. Obra concluída em 20/08/2008. 

• 2.569,00 m² de pavimentação asfáltica nas ruas 1 e 3  do Jardim Ana Cristina – Custo: 
R$ 149 mil, repassados em Fev/2008. Obra concluída em 20/08/2008. 

• 12.302,50 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do municipio – 
Custo: R$ 450 mil, repassados Nov/2006 e Abr/2007. Obra concluída em 15/04/2007. 

 
Repasses de recursos programados: R$ 340 mil 
 

• 5.453,60 m² de pavimentação e drenagem em trechos das Ruas Rio Grande do Sul, 
Maranhão e Paraíba no bairro Parque Nacional – Custo: R$ 340 mil. 

 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 2.346 mil 
 
Escola nova construída: 1 (630 novas vagas) – R$ 1.425 mil 

• Terreno Vila Industrial – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 1.425 mil. Obra 
concluída em 04/06/2009.  

 
Reformas de Escolas concluídas: 12 – R$ 921 mil 

• 4 na EE Profª Alice Rodrigues Motta - Custo: R$ 717 mil. Obras concluídas em 
11/04/2007, 25/05/2009 e 17/03/2010. 

• 2 na EE Profº Oswaldo Florêncio - Custo: R$ 44 mil. Obras concluídas em 25/05/2009 
e 17/03/2010. 
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• 2 na EE Ushisuke Miadaira - Custo: R$ 48 mil. Obras concluídas em 26/05/2009 e 
17/03/2010. 

• 2 na EE/Emef João Adorno Vassao - Custo: R$ 72 mil. Obras concluídas em 
26/05/2009 e 17/03/2010. 

• 2 na EE/Emef Senador Jose Ermírio de Moraes - Custo: R$ 40 mil. Obras concluídas 
em 26/05/2009 e 17/03/2010. 

 
Transporte Escolar: 

• Em 19/12/2009 foi entregue 1 micro-ônibus, para transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil. 

 
Repasses para APAE: 

• De 2007 a Jun/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 247 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 144 alunos. 

 
Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Jun/2010 foram gastos R$ 417 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 4 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 3.354 alunos em 2007, 3.188 
alunos em 2008 e 6.276 alunos em 2009 - Custos: R$ 210 mil. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• construção de pista de skate, na Rua Periquito – Vila dos Pássaros – Custo: 40 mil, 
repassados em Jul/2005 e Mar/2006. Obra concluída em 15/12/2007. 

 
 
HABITAÇÃO: 
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CDHU: 2 unidades habitacionais entregues pelo sistema de carta de crédito - R$ 37 mil  
 
CDHU: 125 unidades habitacionais programadas / 2 conjuntos – Custo: R$ 7.675 mil. 

• Conjunto Habitacional Juquiá VIII D – 55 unidades, beneficiará 275 pessoas, serão 
construídas pelo sistema Reassentamento Habitacional - Custo: R$ 4.235 mil.  

• Conjunto Habitacional Juquiá – 70 unidades, beneficiará 350 pessoas, serão 
construídas pelo sistema Parceria com Municípios - Custo: R$ 3.440 mil.  

 
 
JUSTIÇA: 

Fórum: 

• adaptação para acessibilidade, na Rua Major Martins Coelho, 439 – Custo: R$ 108 
mil. Obra concluída em 17/08/2009. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repassados R$ 190 mil em Fev/2007, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 pá carregadeira. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 
Obras concluídas: R$ 758 mil 

• 1.664,00 m de rede de distribuição de água e 45 ligações domiciliares de água - 
Custo: R$ 104 mil. Obra concluída em 31/03/2010. 

• remanejamento de rede coletora de esgotos no Bairro Cedro – Custo: R$ 4 mil. Obra 
concluída em 07/03/2010. 

• complementação da ampliação e reforma do prédio do Setor de Juquiá – Custo: R$ 29 
mil. Obra concluída em 01/03/2010. 

• execução de rede de distribuição e ligações de água; rede coletora e ligações de 
esgotos nos municípios de Juquiá, Itariri, Miracatu e Pedro de Toledo - Custo: R$ 148 
mil. Obra concluída em 31/01/2010. 
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• ampliação e reforma do prédio do escritório - Custo: R$ 120 mil. Obra concluída em 
30/12/2009. 

• remanejamento de rede de distribuição de água (1412 m), remanejamento de ligações 
de água (122), 360,30 m de rede coletora, 26 ligações de esgotos e 1.420 m de linha de 
recalque - Custo: R$ 146 mil. Obra concluída em 30/11/2008. 

• execução de 749 m de adutora de água tratada e setorização de 135 m de rede de 
distribuição na Vila Sanches – Custo: R$ 24 mil. Obra concluída em 31/07/2008. 

• remanejamento de rede e ligações de esgotos e prolongamento de rede e ligações de 
esgotos no Parque Nacional - Custo: R$ 85 mil. Obra concluída em 07/02/2008. 

• execução de 1.153 m de prolongamento de rede coletora de esgotos e 81 ligações 
prediais de esgotos em Juquiá e Miracatu - Custo: R$ 98 mil. Obra concluída em 
31/12/2007. 

 
Obra em execução: R$ 397 mil 

• execução de rede de distribuição, ligações de água, rede coletora, ligações de esgoto e 
remanejamentos nos municípios de Juquiá, Itariri, Miracatu e Pedro de Toledo – 
Custo: R$ 296 mil. A obra está com 15,12% executados e término previsto para 
12/05/2011. 

• adequação civil e urbanização da área do escritório da gerência do município – 
Custo: R$ 21 mil. A obra está em fase inicial e término previsto para 03/10/2010.     

• implantação de Estação de Tratamento de Água Compacta no  Bairro Iporanga – 
Custo: R$ 61 mil. A obra está com 89,92% executados e término previsto para 
30/10/2010. 

• implantação de reservatório 50 m³ e interligações na Vila Sanches e Vila dos Pássaros 
– Custo: R$ 19 mil. A obra está com 7,42% executados e término previsto para 
31/08/2010. 

 
 
Obra em licitação: R$ 431 mil 

• execução de 1.042,10 m remanejamento de rede coletora de esgotos, remanejamento 
de 31 ligações prediais de esgoto na Av. Brasil – Custo previsto: R$ 431 mil. 

 
 

SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 

 



 

7   

• De 2007 a Dez/2009, foram repassados para o município R$ 469 mil em medicamentos 
e mais R$ 122 mil estão sendo repassados em 2010. 

 
Programa de Controle de Glicemia: 
 

• Prefeitura - R$ 31 mil foram repassados de 2007 a 2009 e mais R$ 10 mil estão sendo 
repassados em 2010 para custeio. 

 
 
Repasses concluídos para Prefeituras (2007-2009) - custeio: Total: R$ 116 mil 
 

• Prefeitura – R$ 116 mil. 
 
 
Programa Saúde da Família - PSF (custeio): 

• Prefeitura – R$ 348 mil repassados de 2007 a 2008. 
 
Repasses concluídos para Prefeituras (2007-2010) - equipamentos: Total: R$ 394 mil 

Prefeitura: 

R$ 60 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos médicos para o Pronto 
Socorro. 

R$ 50 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos médicos, de 
informática e material permanente para serviço da saúde. 

R$ 139 mil, repassados em Jun/2008, para implantação do Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS). 

R$ 80 mil, repassados em Mai/2008, para aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes para a Unidade Básica de Saúde da Vila Sanches. 

R$ 65 mil, doação de 1 veículo para transporte de paciente (entregue em Out/2007). 
 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Em 26/03/2009 foi entregue 1 viatura para a Polícia Civil – Custo R$ 40 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
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DER: 
 
 
PROGRAMA - PRÓ-VICINAL II: 

recuperação de 1,80 km da vicinal que liga a BR-116 (Juquiá) até a SP-79 – Custo no 
município: R$ 674 mil. Obra concluída em 30/06/2009 (IGP). 

 
 
PROGRAMA - PRO VICINAL III: 
 

• recuperação de 2 km da estrada municipal de ligação da BR-116 à SP-165  - Custo no 
município: R$ 1.420 mil. Obra concluída em 16/06/2010 (JUQ).  

 

OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 41.209.800,00 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 1.970.916 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R$ 1.600 mil, 
beneficiando 430 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrados convênios relativos a municipalização da Casa da Agricultura - Custo: R$ 
103 mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 17,04 km de Estradas Rurais - 1ª/2ª Fase (PSAA-1172/97), Estrada 
Iporanga Ii E Arariba - Custo: R$ 79 mil. Obra concluída em 05/11/2001. 

 
• recuperados 10 km de Estradas Rurais - 3ª Fase (PSAA-442/03), Estrada Bairros 

Rancho do veado/Cacau/Araribá - Custo: R$ 148 mil. Obra concluída em 31/10/2003. 
 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
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• celebrados 34 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 611 

crianças e adolescentes, 190 idosos, 124 portadores de deficiências, 172 famílias e 30 
migrantes – Custo: R$ 599 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 

mil e 30 bolsistas/mês em 2005 – Custo: R$ 21 mil. 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 – 170 famílias em 2006 – R$ 122 mil, 150 famílias em 2005 

– R$ 108 mil, 123 famílias/mês em 2004 – R$ 90 mil e 90 famílias/mês em 2003 – R$ 
167 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: 
 
Repasse de recursos: R$ 14 mil 
  

� repassados recursos no valor de R$ 14 mil para recuperação de rodovias. 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
FUNDESVAR - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social: R$ 753 mil 
 

• repassados recursos no valor de R$ 753 mil para obras de infra-estrutura urbana no 
município. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
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Escola Construída: 1 (420 novas vagas) – R$ 103 mil. 
 

• Emeief Profª Maria do Carmo Monteiro de Mello – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: 
R$ 235 mil. Obra concluída em 09/12/2005. 

 
Escolas ampliadas: 5 (1.995 novas vagas) – R$ 720 mil. 

• Emeif Kame Miadaira – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 75 mil. Obra concluída 
em 26/07/2001. 

 
• EE Sen José Ermírio de Moraes – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 98 mil. Obra 

concluída em 05/01/2005. 
 
 

• EMEIF Profª Maria do Carmo Monteiro de Mello – 3 salas (315 novas vagas) – 
Custo: R$ 87 mil. Obra concluída em 31/05/1999. 

 
• EE Profº Oswaldo Florêncio – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 344 mil. Obra 

concluída em 14/10/2001. 
 

• EEPSG Profª Alice Rodrigues Motta – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 102 mil. 
Obra concluída em 31/10/1997. 

 
Reformas em Escolas: 47 – R$ 1.587 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 3 – Custo: R$ 118 mil. 
 

• EE Profa Alice Rodrigues Motta – concluída em 27/06/2001; 
 
• EE Sen José Ermírio de Moraes – concluída em 16/03/2001. 

 
• EE/EMEF João Adorno Vassao – concluída em 14/05/2001; 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 685 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 5 escolas do município. 

 
Transporte Escolar: 
 

• Foram entregues 4 veículos para transporte escolar no valor de R$ 253 mil. 
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Repasses para APAE: R$ 274 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 274 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 226 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 
 

• Juquiá - R$ 180 mil, implantado em 27/03/2003 na Rua 10 de abril, nº 148; 
 
 
 
 
ESPORTE E LAZER: 
 

• repasse de R$ 40 mil para eventos e obras esportivas no município. 
 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

� Programa Acessa São Paulo – implantados 1 Infocentro. A Prefeitura cedeu salas 
e monitores e o Estado instalou 8 microcomputadores – Custo: R$ 14 mil, 
proporcionando acesso gratuito à Internet – Av. Brasil, nº 527; 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 1.006 unidades habitacionais / 6 conjuntos – Custo: R$ 1.881 mil. 
 

• Conjunto Habitacional Juquiá B – 125 unidades, beneficiando 625 pessoas, 
construídas pelo sistema Pró-lar Núcleo habitacional por Empreitada - Custo: R$ 
1.881 mil. A obra foi concluída em 01/10/2004. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• repasse de recursos no valor de R$ 268 mil para convênio e execução de obras de 
infra-estrutura, pavimentação guias e sarjetas. 
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MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

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

 
FEHIDRO: 
 

• formalizou contratos com o Prefeitura Municipal e Serviço autônomo de água e 
esgoto, para obra de contenção de erosão e assoreamento no Parque Nacional - 
Custo: R$ 120 mil. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• 1.217 m de rede de distribuição de água, 31 ligações prediais de água, booster e 
reservatório (10 m³) no Bairro Caixa d’água – Custo: R$ 26 mil. Obra concluída em 
25/03/2001; 

 

• execução de 2.270,5 m de rede coletora de esgotos e 125 ligações prediais de esgotos 
no Parque Nacional, Vila Sanches e Vila Florindo – Custo: R$ 118 mil. Obra 
concluída em 21/04/2002; 

 

• execução de estação elevatória de esgotos, estação de tratamento de esgotos, 890 m de 
linha de recalque e 289 m de rede coletora – Custo: R$ 126 mil. Obra concluída em 
31/07/1997; 

 

• ampliação e melhoria do reservatório metálico (700 m³) – Custo: R$ 108 mil. Obra 
concluída em 14/01/1997. 

 
 
SAÚDE: 
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Programa Dose Certa: 
 
Foram gastos R$ 699 mil no período de 28/02/2001 a Dez/2006 em medicamentos. 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares para obras / equipamentos (1995-2006): 
 

• Prefeitura – R$ 10 mil em Dez/1996 e R$ 20 mil em Jun/1997 para reforma; 

• Prefeitura – R$ 3 mil em Dez/1998 para saneamento rural no Bairro Colonização; 

• Prefeitura – R$ 47 mil em Dez/1998 para reforma e ampliação do Pronto Socorro e 
área de Hemoterapia; 

• Prefeitura – R$ 12 mil em Dez/1998 para aquisição de equipamentos para urgência e 
emergência e hemoterapia; 

• Prefeitura – R$ 36 mil para aquisição de equipamentos de melhoria de Assistência ao 
Parto 1997 e 1998; 

• Prefeitura – R$ 80 mil em Out/2004 e R$ 104 mil em Ago/2006 para aquisição de 
equipamentos; 

Controle de Glicemia (Custeio): 

• Prefeitura – R$ 15 mil em Ago/2005; 

Programa Sorria São Paulo (Custeio/Investimento): 

• Prefeitura – R$ 36 mil; 

 
Programa Saúde da Família - PSF (custeio): 

• Prefeitura - R$ 1.875 mil; 
 
Entrega de Ambulâncias: 4 
 

• Prefeitura – 1 (entregue em 2005) – 1  
• (entregue em 2004) – 1(entregue em 2001) e 1 (entregue em 1997). 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

 
• Entrega de 12 viaturas, sendo: 7 para a Polícia Militar e 5 para a Polícia Civil – 

Custo: R$ 271 mil. 
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TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• Fundo e Galeria no córrego S.Domingos, SP-79, Juquiá-Tapirai, numa extensão de 
49,73 km – Custo: R$ 1.422 mil. Obra concluída em 18/07/1990. 

 
• Projeto Básico Diagnostico para consol. e recup. pontos críticos, numa extensão de 38 

km – Custo: R$ 13 mil. Obra concluída em 19/09/1996. 
 

• M. Lama Asfáltica, Tapiraí-Juquiá, SP 79 – Custo: R$ 450 mil. Obra concluída em 
14/10/1998. 

 
• Rec.da Pista, Acost. Saias de Aterro, SP 079 km 185,100 – Custo: R$ 138 mil. Obra 

concluída em 20/04/1998. 
 

• Recapeamento da Ligação Acesso BR-116 A SP-79 – Custo: R$ 227 mil. Obra 
concluída em 30/12/2006. 

 
• Ampliação e reforma do Terminal Rodoviário de Passageiros – Custo: R$ 293 mil. 

Obra concluída em 22/10/2005. 
 

• Juquiá-Sete Barras, Incl. Dispositivo – Custo: R$ 3.605 mil. Obra concluída em 
02/04/1998. 


