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LINDÓIA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007-2010 

    R$ 15.652.400,00 – em 60 obras e ações 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 52.650 litros de leite, de Jan/2007 a Fev/2010 - Custo: R$ 67 mil, 
beneficiando 90 famílias carentes, no último mês. 

 
Casa da Agricultura: 

• Foi celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 26 mil, já repassados em Nov/2007, Jul/2008 e Nov/2008.  

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 7,1 km das estradas municipais LID-162/332/376 – Custo: R$ 501 mil. A 
obra foi concluída em 16/09/2008. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 2 
 

• serão 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. na estrada municipal do Tijuco Preto – LID-334 – sobre o Ribeirão dos Caetanos – 
vão de 6 metros lineares – Custo: R$ 38 mil; 

2. na estrada municipal dos Costas – LID-240 – sobre Ribeirão dos Costas – vão de 6 
metros lineares – Custo: R$ 38 mil. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 8 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 1995 
crianças e adolescentes e 2320 famílias – Custo: R$ 127 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 21 mil,  60 

bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 43 mil, 60 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 43 
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mil e estão sendo atendidos 60 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 43 mil, repassados 
R$ 18 mil de Jan a Mai/2010.  

 
• Programa Renda Cidadã – atendeu 50 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 36 mil, 100 

famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 72 mil, 100 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 72 
mil e estão sendo atendidos 70 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 50 mil, repassados 
R$ 21 mil de Jan a Mai/2010. 

 
 
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 Lindóia – rua Coronel Estevam Franco, nº 262 - Centro – em andamento 2 
cursos  de (violão e canto coral) para 90 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos 
R$ 98 mil, repassados de Ago/2006 a Dez/2009, para pagamento de despesas de 
manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou suas 
atividades em 22/08/2006. 

 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: R$ 4.928 mil 
 
Repasse de recursos: R$ 1.550 mil 

 
• aquisição de retroescavadeira – Custo: R$ 250 mil repassados em Jan/2008. Entregue 

em 27/03/2008; 
 

• construção de Centro Esportivo no Jardim Lindóia – Custo: R$ 300 mil, já repassados 
R$ 190 mil em Ago/2008. A obra está com 45,16% executados; 

 
• construção de escola municipal – Custo: R$ 400 mil repassados em Ago e Nov/2008. A 

obra está com 95,89% executados; 
 

• infra-estrutura – Custo: R$ 150 mil repassados em Jul/2008. A obra está com 82,70% 
executados; 

 
• rede de galerias de águas pluviais – Custo: R$ 150 mil repassados em Set/2008. A 

obra está com 81,66% executados. 
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• construção de creche – Custo: R$ 300 mil, repassados R$ 150 mil em Dez/2009. 

 
DADE (repasse de verba): R$ 3.778 mil 
 

• obras de drenagem da rua Luiz Gusson – Custo: R$ 10 mil, repassados em Out/2005. 
A obra, realizada com recursos do Plano DADE/2003, foi concluída em 30/11/2007; 

 
• pavimentação, guias e sarjetas da rua Luiz Gusson – Custo: R$ 100 mil, repassados 

em Mar/2006. A obra, realizada com recursos do Plano DADE/2003, foi concluída em 
22/11/2007; 

 
• recapeamento de diversas ruas – Custo: R$ 122 mil, já repassados em Dez/2006 e 

Mar/2007. A obra, realizada com recursos do Plano DADE/2005, foi concluída em 
22/11/2007; 

 
• cobertura da quadra poliesportiva – Custo: R$ 90 mil, repassados de Nov/2004 a 

Jul/2005. A obra, realizada com recursos do Plano DADE/2003, foi concluída em 
31/10/2007; 

 
• iluminação na Avenida Contorno do Lago – Custo: R$ 50 mil, repassados de Nov/2004 

a Jun/2005. A obra, realizada com recursos do Plano DADE/2003, foi concluída em 
31/10/2007; 

 
• urbanização do talude da Avenida das Fontes – Custo: R$ 20 mil, repassados em 

Mar/2006. A obra, realizada com recursos do Plano DADE/2004, foi concluída em 
22/02/2007; 

 
• extensão de rede elétrica com iluminação do corredor turístico estrada municipal do 

Barrocão – Custo: R$ 250 mil, repassados em Fev/2008. A obra, realizada com 
recursos do Plano DADE/2007, foi concluída em 29/09/2008; 

 
• urbanização da praça e complementação da quadra poliesportiva – Custo: R$ 150 mil, 

repassados em Nov/2007 e Jun/2008. A obra, realizada com recursos do Plano 
DADE/2007, foi concluída em 28/09/2008; 

 
• reforma e adequação do Conjunto Aquático – Custo: R$ 150 mil, repassados em 

Nov/2007 e Jun/2008. A obra, realizada com recursos do Plano DADE/2007, foi 
concluída em 28/09/2008; 
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• obras de infraestrutura – Custo: R$ 200 mil, repassados em Out/2007 e Dez/2008. A 
obra, realizada com recursos do Plano DADE/2007, foi concluída em 14/09/2008; 

 
• recapeamento de diversas ruas – Custo: R$ R$ 119 mil em Jan/2008. A obra, realizada 

com recursos do Plano DADE/2007, foi concluída em 23/12/2008; 
 

• implantação de 2.958 m de emissário de esgoto; poço de visita; estação elevatória e 
travessia do Rio do Peixe – Custo: R$ 173 mil, repassados em Set/2002 e Dez/2003. A 
obra está sendo realizada com recursos do Plano DADE 1997/1998/2000. Obra com 
75% executados; 

 
• pavimentação, guias e sarjetas da Av. do Contorno do Lago, numa extensão de 852,00 

m – Custo: R$ 150 mil, já repassados R$ 75 mil em Mar/2006. A obra está sendo 
realizada com recursos do Plano DADE/2003. Obra com 90% executados; 

 
• iluminação da rua Francisco Gomes e avenida do Lago – Custo: R$ 70 mil, já 

repassados R$ 6 mil em Mar/2006. A obra está sendo realizada com recursos do Plano 
DADE/2004. Obra com 10% executados; 

 
• recapeamento de diversas ruas – Custo: R$ 300 mil, repassados de Mar/2006 e 

Dez/2006. A obra está sendo realizada com recursos do Plano DADE/2004. Obra com 
20% executados; 

 
• expansão da rede de iluminação pública – Custo: R$ 100 mil, repassados em 

Mar/2006 e Jan/2007. A obra está sendo realizada com recursos do Plano 
DADE/2004. Obra com 30% executados; 

 
• iluminação e paisagismo do vertedouro do Grande Lago – Custo: R$ 70 mil, 

repassados em Mar/2006 e Mar/2007. A obra está sendo realizada com recursos do 
Plano DADE/2003. Obra com 50% executados; 

 
• reforma e adequação do Recinto de Exposição Agropecuária – Custo: R$ 281 mil, já 

repassados R$ 8 mil em Jun/2006. A obra está sendo realizada com recursos do Plano 
DADE/2004. Obra com 10% executados; 

 
• construção de um Centro de Lazer no Jardim Itamaraty – Custo: R$ 150 mil, 

repassados em Jan e Nov/2008. A obra está sendo realizada com recursos do Plano 
DADE/2007; 

 
• construção da praça da Paz – Custo: R$ 149 mil, repassados em Jul/2008. A obra está 

sendo realizada com recursos do Plano DADE/2008; 
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• 38.675,27 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas – Custo: R$ 675 mil, já 

repassados R$ 386 mil em Jul/2008. A obra, realizada com recursos do Plano 
DADE/2008. Obra com 82,82% executados; 

 
• reforma e adequação da praça Humberto Amaral – Custo: R$ 149 mil, repassados em 

Jun/2008. A obra está sendo realizada com recursos do Plano DADE/2008; 
 

• reforma e adequação do Recinto de Exposições – Custo: R$ 250 mil, já repassados em 
Jul/2008 e Nov/2008. A obra, realizada com recursos do Plano DADE/2008. Obra 
com 94% executados. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 237 mil 
 
Reforma de escolas concluídas: 2 - R$ 36 mil 
 

• EE Pedro de Toledo – Custo: R$ 10 mil. Concluída em 22/01/2010; 
 
• EE Pedro de Toledo– Custo: R$ 26 mil. Concluída em 24/07/2009. 

 
Reforma de escola em execução: 1 - R$ 201 mil 

• EE Pedro de Toledo– Custo: R$ 201 mil. Obra com 55% executados e término previsto 
para 06/06/2010. 

 
Reforma de escola contratada, aguardando OIS: 1 - R$ 65 mil 
 

• EE Pedro de Toledo– Custo: R$ 65 mil.  
 
Transporte escolar: 2 veículos – R$ 291 mil 

 
• Foram entregues em 15/03/2010 e 12/12/2009 – 2 veículos micro-ônibus para 

transporte escolar – Custo: R$ 291 mil.  
 
Programa Escola da Família: 
 

• De Mar/2007 a Dez/2007 foram gastos R$ 43 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na EE Pedro de Toledo. 
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Distribuição de Material Escolar: 
 

• Foram distribuídos kits escolares (régua, lápis, giz de cera, caneta, apontador, 
borracha, cadernos e mochila) para 943 alunos em 2007, a Fev/2009 - Custo: R$ 16 
mil. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 

• reforma e adequação do ginásio de esportes – Custo: R$ 45 mil, repassados em Abr e 
Out/2008. 

 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Coronel 
Estevam Franco, nº 262 – Bairro Centro. Custo: R$ 56 mil em Jun/2008. A Prefeitura 
cedeu salas e monitores e o Estado instalou 6 microcomputadores. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 80 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – Custo: R$ 2.723 mil 

• conjunto habitacional Lindóia B2 - 80 unidades, beneficiando 400 pessoas, sendo 
construídas pelo Programa Parceria com Municípios, situado na rua Hum, s/nº - 
bairro Village das Fontes – Custo: R$ 2.723 mil. Concluída em 03/12/2009. 

 

Programa Melhorias Habitacionais: 
 

• reforma de equipamentos comunitários do Centro de Apoio ao conjunto habitacional 
Lindóia B – Custo: R$ 20 mil, já repassados R$ 6 mil em Dez/2008. A obra está com 
30% executados; 

 
• construção de praça no bairro São Judas – Custo: R$ 118 mil, já repassados em 

Jul/2008 a Mar/2010. Obra concluída em 12/11/2009; 
 
• recapeamento asfáltico no conjunto habitacional Lindóia B – Custo: R$ 95 mil, já 

repassados de Dez/2008 a Jul/2009. Obra concluída em 31/07/2009; 
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• construção de praça no conjunto habitacional Ernesto Tardelli – Custo: R$ 35 mil, já 
repassados em Jul/2008. O convênio SH 474/05/2007 foi cancelado. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
FEHIDRO: 
 

• contrato com a Prefeitura, para elaboração de projeto de educação ambiental e gestão 
integrada em recursos hídricos – Custo: R$ 11 mil. Projeto concluído em 17/07/2009. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 
 
Obra em execução: 

• construção de emissário, estação elevatória e conclusão da estação de tratamento de 
esgotos – Custo: R$ 1.661 mil. A obra está com 98% executados. 

 
SABESP: 
 

• aquisição de materiais de estoque (TE de serviços integrado) para execução de rede 
de distribuição de água -  Custo: R$ 15 mil, repassados em Abr/2009. 

 
SAÚDE: 
 
Repasse para o Consórcio Intermunicipal Circuito das Águas – CONISCA: (custeio): 
 

• CONISCA – Consórcio Intermunicipal Circuito das Águas – R$ 22 mil, repassados em 
Mar/2007; 

 
• CONISCA – Consórcio Intermunicipal Circuito das Águas – R$ 67 mil, repassados de 

Jul/2007 a Jan/2008. 
 
Repasse programado para o Consórcio Intermunicipal Circuito das Águas – CONISCA: 
(obras e equipamentos): 
 

• CONISCA – Consórcio Intermunicipal Circuito das Águas – R$ 60 mil, para aquisição 
de equipamentos. 
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Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2009, foram repassados R$ 127 mil em medicamentos e mais R$ 22 mil 
estão sendo repassados em 2010. 

 
Programa de Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 19 mil repassados de Jul/2006 a Dez/2009 e mais R$ 3 mil estão sendo 
repassados em 2010. 

 
Repasse para Prefeitura  (2007-2009) – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 150 mil repassados em Ago/2008, para reforma e ampliação da 
Unidade Básica de Saúde. Concluída em 21/10/2008. 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Foram entregues 3 viaturas, sendo: 2 para Policia Militar e 1 para Policia Civil – 
Custo: R$ 106 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• serviços em muros de arrimo em gabiões, recomposição aterro da pista e do 
acostamento da SP-360 no km 167,3 – Custo: R$ 2.317 mil. Serviços concluídos em 
15/07/2007. 

 
 
PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II: 
 
Obra concluída: 
 

• recuperação da vicinal de ligação entre a SP-360 (divisa com município de Lindóia) e 
Bairro Barreiro, com 4,50 km de extensão – Custo no município: R$ 1.249 mil. 
Concluída em 30/08/2009. (AGL). 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 13.300.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 334.215 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 221 mil, 
beneficiando 90 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 5 km da estrada rural LID-030 – 1ª Fase - Custo: R$ 75 mil. A obra foi 
concluída em 02/07/2201; 

 
• recuperados 5,3 km da estrada rural LID-240/386/162 – 2ª Fase - Custo: R$ 76 mil. A 

obra foi concluída em 28/02/2002. 
 
 
Programa de Pontes Metálicas: 4 
 

• implantadas 4 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 42 metros 
lineares – Custo: R$ 268 mil: 

3. sobre o Córrego das Três Barras – trecho 1, na estrada do Rio do Peixe – vão de 10 
metros. Instalada em 03/08/2002; 

4. sobre o Córrego das Três Barras – trecho 2, na estrada do Rio do Peixe – vão de 10 
metros. Instalada em 03/08/2002; 

5. sobre o Córrego das Águas Quentes – na estrada dos Toledos - vão de 10 metros. 
Instalada em 03/08/2002; 

6. sobre o Córrego Tijuco Preto, na estrada Tijuco Preto - vão de 12 metros. Instalada 
em 23/11/2002. 

 
CATI: 
 
Programa de Microbacias: 
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• serviços de adequação de estrada rural no Microbacia Bairro Barrocão, numa 
extensão de 3,7 km – Custo: R$ 283 mil. Obra concluída em 06/03/2006. 

 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 12 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 528 
crianças e adolescentes e 570 famílias – Custo: R$ 163 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2005 e 30 bolsistas/mês em 2006 – 

Custo: R$ 21 mil em 2005 e R$ 21 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 – 30 famílias/mês 2001/2003 – R$ 52 mil; 30 famílias/mês 

em 2004 – R$ 22 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 21 mil e 50 famílias em 2006 – R$ 36 
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. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 

 
• construção de ponte de concreto sobre o Córrego Monjolo Velho  - Custo: R$ 28 mil. 

Obra concluída em 14/10/1998. 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP (repasse de recursos): 

 
• 5.527,00 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 30 mil. A obra foi 

concluída em 07/08/1998. 
 
DADE (repasse de verba): R$ 3.151 mil 
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• repasse de R$ 10 mil em Jul/1997, para 11ª Festa do Peão e IV Expoagro. O evento 

realizado pela Prefeitura com recursos da DREMU/1994, Plano DADE 1996; 
 
• repasse de R$ 5 mil em Jul/1996, para Festa da Padroeira. O evento realizado pela 

Prefeitura com recursos da DREMU/1994, Plano DADE 1966; 
 
• repasse de R$ 152 mil em Jun/1996 e Dez/1996, para urbanização do Lago Índio. A 

obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos da DREMU/1994, Plano DADE 1996. 
A obra foi concluída em 31/03/1997; 

 
• repasse de R$ 129 mil em Out/1997 e Ago/1998, para conclusão das obras do recinto 

de exposição agropecuário lazer e turismo. A obra foi realizada pela Prefeitura, com 
recursos da DREMU/1995, Plano DADE 1997. A obra foi concluída em 31/01/1999; 

 
• repasse de R$ 214 mil em Ago/2002, Out/2002 e Jan/2004, para reforma e ampliação 

da quadra de esportes. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos da 
DREMU/1995, Plano DADE 1997. A obra foi concluída em 30/12/2004; 

 
• repasse de R$ 217 mil em Set/1998, Abr/1999 e Ago/1999, para obras no contorno 

Grande Lago. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos da DREMU/1996, 
Plano DADE 1998. A obra foi concluída em 31/12/1999; 

 
• repasse de R$ 188 mil em Set/1998 e Nov/1999, para término de obras do recinto de 

exposição agr4opecuária, lazer e turismo. A obra foi realizada pela Prefeitura com 
recursos da DREMU/1996, Plano DADE 1998. A obra foi concluída em 30/07/2000; 

 
• repasse de R$ 25 mil em Dez/1999, para evento com festividades de Natal e Ano Novo. 

O evento foi realizada pela Prefeitura com recursos da DREMU/1997, Plano DADE 
1999; 

 
• repasse de R$ 215 mil em Dez/1999 e Fev/2001, para obras de continuidade da 

urbanização Grande Lago do município. A obra foi realizada pela Prefeitura com 
recursos da DREMU/1997, Plano DADE 1999. A obra foi concluída em 31/05/2002; 

 
• repasse de R$ 254 mil em Dez/1999 e Abr/2000, para obras de pavimentação. A obra 

foi realizada pela Prefeitura, com recursos da DREMU/1997, Plano DADE 1999. A 
obra foi concluída em 12/07/2000; 
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• repasse de R$ 45 mil em Dez/1999, para reforma e urbanização do monumento Cristo 
Redentor. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos da DREMU/1997, Plano 
DADE 1999. A obra foi concluída em 31/07/2001; 

 
• repasse de R$ 100 mil em Jun/2002 e Fev/2003, para obras de infra-estrutura no 

Loteamento Índio de Ouro. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos da 
DREMU/1998, Plano DADE 2000. A obra foi concluída em 01/03/2004; 

 
• repasse de R$ 130 mil em Ago/2002 para pavimentação no Jardim Village das Fontes. 

A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos da DREMU/1998, Plano DADE 
2000. A obra foi concluída em 10/01/2003; 

 
• repasse de R$ 295 mil em Jan/2002 e Set/2002, para implantação do sistema de 

contenção de assoriamento do Grande Lago. A obra foi realizada pela Prefeitura, com 
recursos da DREMU/1999, Plano DADE 2001. A obra foi concluída em 01/03/2004; 

 
• repasse de R$ 316 mil em Dez/2001 e Jun/2003, para urbanização e lazer do 

vertedouro e Grande Lago no município. A obra foi realizada pela Prefeitura, com 
recursos da DREMU/1999, Plano DADE 2001. A obra foi concluída em 30/03/2004; 

 
• repasse de R$ 140 mil em Set/2002 e Jan/2004, para 2ª Etapa do vertedouro do 

Grande Lago. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos da DREMU/2000, 
Plano DADE 2002. A obra foi concluída em 01/03/2004; 

 
• repasse R$ 149 mil em Set/2002 e Abr/2004, para a 3ª Etapa da urbanização do 

Grande Lago. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos da DREMU/2000, 
Plano DADE 2002. A obra foi concluída em 29/10/2005; 

 
• repasse de R$ 129 mil em Set/2002 e Out/2004, para a criação do Clube Náutico. A 

obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos da DREMU/2000, Plano DADE 2002. 
A obra foi concluída em 28/10/2005; 

• repasse de R$ 111 mil em Ago/2002, para obelisco caracterizando a cidade. A obra foi 
realizada pela Prefeitura, com recursos da DREMU/2000, Plano DADE 2002. A obra 
foi concluída em 01/03/2004; 

 
• repasse de R$ 100 mil em Jul/2002 e Abr/2004, para reforma e adequação na praça 

Getúlio Vargas. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos da DREMU/2000, 
Plano DADE 2002. A obra foi concluída em 30/10/2004; 
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• repasse de R$ 227 mil em Out/2004 a Dez/2004, para a 2ª Etapa – reforma e 
adequação da praça Getúlio Vargas. A obra foi realizada pela Prefeitura, com 
recursos da DREMU/2001, Plano DADE 2003. A obra foi concluída em 01/07/2005. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Escola Construída: 1 (840 novas vagas) – R$ 497 mil 
 

• EE Pedro de Toledo – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 497 mil. Obra concluída 
em 07/06/2004. 

 
 
Reformas de Escolas: 3 - R$ 307 mil 
 

• EE/EMEF Pedro de Toledo (2) – Custo: R$ 163 mil. Obras concluídas em 05/10/2004 
e 09/04/2002; 

 
• EMEF Profª Iracema de Souza Freitas – Custo; R$ 144 mil. Obra concluída em 

26/09/2002. 
 
 
Entrega de veículos: 1 – R$ 67 mil 

• Foi entregue 1 veículo para transporte escolar – Custo: R$ 67 mil. Entregue em 
Abr/2002. 

 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana na EE Pedro de Toledo. 

 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 
 

• Em 29/06/2006 foi implantado o Banco do Povo Paulista na rua Coronel Estevam 
Franco, nº 262 - com recursos de R$ 27 mil, para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
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• reforma do conjunto aquático – Custo: R$ 25 mil. Obra concluída em 10/12/1998. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 224 unidades habitacionais / 3 conjuntos – R$ 4.617 mil 
 

• conjunto habitacional Lindóia A2 – 64 unidades, beneficiando 320 pessoas, 
construídas pelo Programa Empreitada Global na rua Francisco Rodrigues. Não 
houve investimentos na gestão Covas/Alckmin, porém, as unidades foram 
comercializadas na gestão Covas (17/12/1995); 

 
• conjunto habitacional Lindóia B1 – 96 unidades, beneficiando 480 pessoas, 

construídas pelo Programa Empreitada Global na rua Luiz Gusson, s/nº - Bairro Júlio 
de Mesquita - Custo: R$ 2.450 mil. Obra concluída em 28/09/2002; 

 
• conjunto habitacional Lindóia B3 – 64 unidades, beneficiando 320 pessoas, 

construídas pelo Programa Pró-Lar Núcleo Habitacional por Empreitada na rua Hum 
- Bairro Village das Fontes - Custo: R$ 2.167 mil. Obra concluída em 04/08/2006. 

 
 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• construção de creche no conjunto habitacional Lindóia “B” – Custo: R$ 87 mil 
repassados de Jun/2003 a Jul/2004. Obra concluída em 27/10/2004; 

 
• 5.451,94 m² de infra-estrutura em galerias de águas pluviais no conjunto habitacional 

Lindóia A – Custo: R$ 149 mil repassados de Set/2002 a Nov/2002. Obra concluída 
em 31/12/2002. 
 

 
Programa Academia Cidadã: 
 

• construção de 1 quadra poli-esportiva no conjunto habitacional Lindóia B1 – Custo: 
R$ 46 mil. Obra concluída em 28/07/2005. 

 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
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• repasse de R$ 90 mil em Set/2002 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 retro-escavadeira; 

 
• repasse de R$ 65 mil em Dez/2006 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 

Poluição, para triturador de galhos. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 211 mil. 
 
 
Repasses para a Prefeitura (1995–2006) –obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 50 mil em Dez/1998, para conclusão do Hospital Municipal; 

• Prefeitura – R$ 13 mil em Mar/2006, para aquisição de equipamento para Programa 
de Fluoretação Água; 

• Prefeitura – R$ 40 mil em Jan/2006, para aquisição de ambulância; 

• Prefeitura – R$ 74 mil em Out/2004, para aquisição de equipamentos e mobiliários. 

 
Entrega de Ambulância: 1 – R$ 39 mil 
 

• Prefeitura – 1 (entregue em Jun/2002). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 
 

• Entrega de 6 viaturas, sendo: 4 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 136 mil. 

 
 

Corpo de Bombeiros: 
 
• Entrega de 1 auto-bomba de salvamento rápido – Custo: R$ 210 mil; 
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• Entrega de 2 rádios portáteis e 1 desencarcerador hidráulico (alicate de corte) – 
Custo: R$ 26 mil; 

 
• Entrega de 2 equipamentos de proteção respiratória – Custo: R$ 9 mil. 

 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• melhoramentos e pavimentação da estrada vicinal Tijuco Preto-Fonte Jatobá 
(Lindóia), numa extensão 3,5 km – Custo: R$ 348 mil. A obra foi concluída em 
02/12/2000. 

 
 


