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PINDAMONHANGABA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 
 

AGRICULTURA:  

Casa da Agricultura:  

• celebrado convênio relativo a municipalização da Casa da Agricultura, atendendo a 
pequenos e médios agricultores - Custo: R$ 20 mil, repassados em Dez/2011.  

 

CULTURA:  

Polos do Projeto Guri: 3 (em andamento):  

• O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando 
a música como agente transformador.  

• Polo Pindamonhangaba – Rua Cássio Pires Salgado, s/n - Nova Esperança - em 
andamento 7 cursos (canto coral, madeiras, metais, percussão/bateria, violão, 
violino/viola e violoncelo/contrabaixo), beneficiando 197 crianças e adolescentes. 
Estão sendo gastos R$ 668 mil de Jan/2003 a Dez/2011 para pagamento de despesas 
de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou 
as atividades em 16/11/1998.  

 

• Polo Distrito Moreira César - Rua Olímpio Marcondes Azevedo, 281- em andamento 5 
cursos (canto coral, madeiras, metais, percussão, violoncelo/contrabaixo e 
violino/viola), beneficiando 121 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 338 
mil de Jul/2006 a Dez/2011 para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, 
recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 
31/07/2006.  

 

• Polo Pindamonhangaba - Salesianos – Rua São João Bosco, 727 - Nova Esperança - 
em andamento 7 cursos (percussão, canto coral, violino/viola, violoncelo/contrabaixo, 
Sax/flauta/clarinete, violão e trompete/eufonio/trombone), beneficiando 201 crianças e 
adolescentes. Estão sendo gastos R$ 117 mil de Abr/2010 a Dez/2011 para pagamento 
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de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O 
Pólo iniciou as atividades em 01/04/2010.  

 

 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO:  

CEETPS:  

 

FATEC Pindamonhangaba:  

Obra concluída:  

• obras de reforma e adaptação nos laboratórios de soldagem, fundição, cantina e áreas 
externas da unidade – Custo: R$ 164 mil. Obra concluída em 10/02/2011.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 273 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 252 mil e 
estão sendo atendidas 273 famílias/mês em 2012 – Custo: R$ 262 mil, já repassados 
R$ 87 mil de Jan a Abr.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 564 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 494 mil e estão 
sendo atendidos 564 famílias/mês em 2012 – Custo: R$ 541 mil, já repassados R$ 180 
mil de Jan a Abr.  

 

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 144.000 litros de leite, no período de Jan/2011 a Mar/2012 – Custo: R$ 
204 mil, beneficiando 640 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Repasses concluídos:  

• Lar de Velhos "São Vicente de Paulo" – R$ 30 mil, repassados em Mar/2012, para 
aquisição de mobiliário para o abrigo.  
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• APAE – R$ 28 mil, repassados em Mar/2012, para aquisição de 1 veículo.  

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Mar/2012, para aquisição de 1 veículo.  
 

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 3.149 mil  

Reformas de escolas concluídas: 12 – R$ 1.119 mil  

Reformas de escolas em andamento: 8 – R$ 1.823 mil  

• EE Prof. Mario BulcãoGiudice – Custo: R$ 114 mil. A obra está com 46% executados 
e tem término previsto em 30/04/2012.  

 

• EE Prof. João Martins de Almeida – Custo: R$ 143 mil. A obra está com 27% 
executados e tem término previsto em 11/05/2012.  

 

• EE/ETEC Prof. Rubens Zamith – Custo: R$ 319 mil. A obra está com 95% executados 
e tem término previsto em 15/05/2012.  

 

• EE Profa. Ivone Nogueira de Azevedo – Custo: R$ 270 mil. A obra está com 58% 
executados e tem término previsto em 20/05/2012.  

 

• EE Dr. João Pedro Cardoso – Custo: R$ 399 mil. A obra está com 71% executados e 
tem término previsto em 22/05/2012.  

 

• EE Prof. Pedro Silva – Custo: R$ 146 mil. A obra está com 50% executados e tem 
término previsto em 11/06/2012.  

 

• EE Prof. AntonioApparecido Falcão – Custo: R$ 175 mil. A obra está com 69% 
executados e tem término previsto em 11/06/2012.  
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• EE CremiRyoitiYassuda – Custo: R$ 257 mil. A obra está com 28% executados e tem 
término previsto em 19/06/2012.  

 

Cobertura de quadra de esportes em escola concluída: 1 – R$ 207 mil  

• EE Profa. Isis Castro de Mello Cesar – Custo: R$ 207 mil. Obra concluída em 
11/04/2012.  

 

Repasses para APAE:  

• De Mar/2011 a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 515 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 195 alunos.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2011 a Dez/2011 foram gastos R$ 573 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 15 escolas do município.  

 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Mar/2011 a Dez/2011 foram concedidas bolsas alfabetização para 3 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 105 alunos da 1ª série do ensino  
fundamental de 3 escolas da região – Custo: R$ 20 mil.  

 

Distribuição de Material Escolar:  

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 37.252 alunos em 2011 – 
Custos: R$ 494 mil.  
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EMPREGO E TRABALHO:  

BANCO DO POVO:  

• Em 14/07/2000 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na Avenida Monsenhor João José de Azevedo, nº 125 – Custo: R$ 450 mil 
para atender o crédito produtivo popular. Vigência até 13/09/2015.  

 

 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE:  

• 55º Jogos Regionais da 2ª Região Esportiva – Custo: R$ 220 mil, repassados em 
Jun/2011. Evento realizado entre 05/07 e 16/07/2011.  

 

LOGISTICA E TRANSPORTES:  

DER:  

Obras concluídas:  

• reconstrução da ponte sobre o Ribeirão do Curtume no km 151 da SP-62 (Rodovia 
Vereador Abel Fabrício Dias), trecho Pindamonhangaba/Roseira, divisa entre 
Pindamonhangaba e o subdistrito de Moreira César - Custo: R$ 1.523 mil. Obra 
concluída em 08/10/2011.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAL IV:  

• recuperação de 17,80 km da vicinal José Benedito Marcondes Vieira - Custo: R$ 
7.630 mil. Obra concluída em Jul/2011.  

 

Obras em licitação:  

• recapeamento da pista e pavimentação dos acostamentos da SP-132, entre 
Pindamonhangaba e o entroncamento com a Rodovia SP-123, do km 151,0 ao km 
167,71 – Custo previsto: R$ 15.348 mil. Licitação em 07/03/2012. Em análise da 
documentação.  
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• duplicação do acesso a Pindamonhangaba SPA-099/060 – Custo previsto: R$ 15.905 
mil. Licitação em 21/05/2012.  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênio SEP: R$ 630 mil  

• 10.187,96 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Via de Acesso à 
Faculdade Pindamonhangaba (FAPI) – Custo: R$ 430 mil, repassados em Nov/2010 e 
Out/2011. Obra concluída em Jan/2012.  

• obras complementares na quadra poliesportiva do Bairro das Campinas – Custo: R$ 
200 mil, repassados em Nov/2010. Obra concluída em Jan/2012.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS:  

SABESP:  

Obras programadas:  

• implantação do Sistema de Esgotos Sanitários nos bairros Shangri-Lá e Goiabal do 
município – Custo previsto: R$ 12.000 mil. Sem previsão de início.  

 

• implantação de Sistema de Esgotos Sanitários no bairro Cruz Grande: 1940 m de rede 
coletora, 1 estação elevatória de esgotos e 380,38 m linha de recalque – Custo 
previsto: R$ 1.272 mil. Sem previsão de inicio.  

 

• implantação de Sistema de Esgotos Sanitários Ponte Alta - Vila Prado, Santa Teresa, 
Santa Luzia, São Judas e Santa Cecília: 1063 m de Emissário, 1 Estação Elevatória de 
Esgotos (Ponte Alta) e 665 m de Linha de Recalque e 2 travessias – Custo previsto: R$ 
689 mil. Sem previsão de inicio.  
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SAÚDE  

Repasse concluído para Prefeitura / entidades hospitalares (2011-2014) – custeio:  

• Santa Casa - R$ 1.591 mil, repassados de Fev/2011 a Jan/2012, para o Programa 
Pró-Santa Casa.  

 

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

Repasse em andamento para entidade hospitalar – custeio:  

• Santa Casa - R$ 525 mil, já repassados R$ 175 mil em Abr/2012, para o Programa 
Pró-Santas Casas.  

Repasse concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2011-2014) – equipamentos:  

• Prefeitura - R$ 60 mil, repassados em Jan/2012, para aquisição de equipamentos para 
fisioterapia (1 aparelho de ultrassom, 1 aparelho de ondas curtas, 1 aparelho de laser 
com caneta, 1 aparelho de corrente interferencial, 2 bicicleta ergométrica, 2 
estetoscópio, 1 maca ortostática, e etc.). Em processo de licitação.  

 

Programa Dose Certa:  

• De Jan/2011 a Set/2011, foram repassados para o município R$ 269 mil em 
medicamentos.  

Programa de Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 72 mil, foram repassados de Mar a Out/2011, para custeio.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 5 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 189 mil.  
 

• Foram entregues 6 viaturas (2012) para a Polícia Militar – Custo: R$ 345 mil.  
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Corpo de Bombeiros:  

• Foi entregue 1 viatura tipo autobomba (2012) para o Corpo de Bombeiros do 
município – Custo: R$ 104 mil.  
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 451.200 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 565 mil, 
beneficiando 640 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Casa da Agricultura:  

• celebrados 2 convênios, relativos a municipalização da Casa da Agricultura, 
atendendo a pequenos e médios agricultores - Custo: R$ 85 mil, repassados de 
Set/2007 a Nov/2008.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 7,20 km de estradas rurais ( 6ª Fase) - Custo: R$ 619 mil. Obra concluída 
em 30/08/2010.  

 

• ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 2 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 7.394 
pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 750 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 150 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 108 mil; 
150 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 108 mil; 150 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
108 mil; e 210 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 144 mil.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 200 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 144 mil; 200 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 144 mil; 200 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 
144 mil; e 220 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 178 mil.  
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Repasse concluído:  

• Associação para Auxiliar da Criança e do Adolescente - R$ 80 mil repassados em 
Ago/2010, para aquisição de equipamentos para o Projeto Crescer.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

CEETPS:  

FATEC Pindamonhangaba:  

Obras concluídas:  

• obras de reforma com ampliação do Bloco 4 - biblioteca, administração e a entrada de 
energia – Custo: R$ 755 mil, sendo R$ 190 mil em equipamentos. Obra concluída em 
06/06/2008.  

 

• obras de reformas, adaptações e pavimento no Campus da unidade – Custo: R$ 1.087 
mil, sendo R$ 155 mil em equipamentos. Obra concluída em 11/02/2010.  

 

ETEC João Gomes de Araújo:  

Obras concluídas:  

• obras de reforma com ampliação em prédio para salas administrativas, secretaria e 
sanitários – Custo: R$ 244 mil, sendo R$ 56 mil em equipamentos. Obra concluída em 
06/06/2008.  

 

• construção da cobertura do pátio externo da unidade – Custo: R$ 241 mil, sendo R$ 
36 mil em equipamentos. Obra concluída em 06/11/2009.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênio SEP: R$ 1.300 mil  

• obras de implantação do terceiro trecho do Anel Viário de Pindamonhangaba, numa 
área de 27.451,17 m², entre as Avenidas: Dr. Antônio P. Junior e Manoel C. Ribeirão - 
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Custo: R$ 1.300 mil, repassados de Jan/2006 a Out/2007. Obra concluída em 
30/07/2007.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 16.819 mil  

Escolas novas construídas: 2 (1.365 novas vagas) – R$ 1.719 mil  

• EMEF Profº Joaquim Pereira da Silva – 12 salas (1.260 novas vagas) - Custo: R$ 
1.230 mil. Obra concluída em 18/12/2008.  

 

• Diretoria de Ensino – 1 sala (105 novas vagas) - Custo: R$ 489 mil. Obra concluída 
em 19/03/2008.  

 

Reformas de escolas concluídas: 121 – R$ 7.800 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 25 – R$ 7.300 mil  

Transporte Escolar:  

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

 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Jun/2009 a Dez/2010 foram concedidas bolsas alfabetização para 6 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 210 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 4 escolas da região – Custo: R$ 126 mil.  

 

Repasses para APAE:  

• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
1.559 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 780 alunos.  
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Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 1.816 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 14 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 21.583 alunos em 2007, 21.353 
alunos em 2008, 41.744 alunos em 2009 e 39.612 alunos em 2010 – Custos: R$ 1.828 
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$ 80 mil, repassados em Nov/2008, para despesas 
com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos.  

 

• XI JORI Jogos Regionais dos idosos – Custo: R$ 80 mil, repassados em Mai/2007. 
Evento realizado entre 23 e 27/05/2007.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 8 unidades habitacionais entregues pelo Sistema de Carta de Crédito - R$ 147 mil  

CDHU: 152 unidades habitacionais concluídas: / 2 conjuntos – Custo: R$ 4.706 mil  

• Conjunto Pindamonhangaba F – 40 unidades, beneficiando 200 pessoas, na Rua 
Manoel Ernesto de Souza, 61 – Araretama, construídas pelo Programa Parceria com 
Municípios – Custo: R$ 1.003 mil. Obra concluída em 19/12/2008.  

• Conjunto Pindamonhangaba G – 112 unidades, beneficiando 560 pessoas, na Rua 
Benedito Galvão de Castro, 590 – Azeredo, construídas pelo Programa Parceria com 
Municípios – Custo: R$ 3.703 mil. Obra concluída em 19/12/2009.  
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Melhorias Habitacionais e Urbanas:  

• 12.500 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em diversas ruas de interesse 
social "Residencial Castolira" – Custo: R$ 200 mil, repassados de Nov/2006 a 
Ago/2008. Obra concluída em 17/03/2008.  

• 25.276,76 m² de pavimentação asfáltica em diversas ruas do CH. Pindamonhagaba 
"C" – Custo: R$ 628 mil, repassados de Dez/2008 a Ago/2010. Obra concluída em 
13/08/2010.  

 

JUSTIÇA:  

 

Fórum:  

• obras de construção do prédio na Rua 24 - Estrada do Velho Rio, abrigará três varas 
com possibilidades de ampliações por meio de acoplamentos - Custo: R$ 2.301 mil. 
Obra inaugurada em 06/06/2008.  

 

Fundação CASA:  

• convênio com Associação dos Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba, para 
atendimento a 60 adolescentes em regime de liberdade assistida - Custo: R$ 237 mil, 
repassados de Dez/2006 a Dez/2009.  

 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO :  

• contrato com a Prefeitura, para projeto para implantação de saneamento do Ribeirão 
Grande e Rio Piracuama, para identificar fontes poluidoras e projetar ações 
mitigadoras. Custo: R$ 118 mil. Projeto concluído em 24/06/2009.  
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SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obras concluídas: R$ 3.488 mil  

• serviços de engenharia para execução de redes e ligações domiciliares de água e 
esgotos em diversos locais de Pindamonhangaba e Roseira – Custo: R$ 1.112 mil. 
Obra concluída em 25/05/2010.  

 

• prolongamento de rede coletora e ligações domiciliares de esgotos em diversos locais 
de Pindamonhangaba e Roseira – Custo: R$ 999 mil. Obra concluída em 23/11/2009.  

 

• serviços de engenharia para execução de rede e ligações domiciliares de água em 
Pindamonhangaba e Roseira - Custo: R$ 27 mil. Obra concluída em 18/03/2009.  

 

• serviços de engenharia para execução de redes e ligações domiciliares de esgoto em 
Pindamonhangaba e Roseira - Custo: R$ 28 mil. Obra concluída em 07/03/2009.  

 

• execução de linha de recalque no bairro Cruz Pequena, dentro do Programa de 
Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 180 mil. Obra concluída em 21/12/2008.  

 

• execução de rede coletora de esgoto do Bairro Água Preta - Custo: R$ 29 mil. Obra 
concluída em 21/09/2008.  

 

• execução de 185 ligações domiciliares de esgotos nos Municípios de 
Pindamonhangaba e de Roseira - Custo: R$ 25 mil. Obra concluída em 27/11/2007.  

 

• execução de 247 ligações domiciliares de água nos municípios de Pindamonhangaba e 
de Roseira - Custo: R$ 26 mil. Obra concluída em 20/11/2007.  

 

• melhoria e adequação na Estação de Tratamento de Esgotos Araretama - Custo: R$ 
26 mil. Obra concluída em 18/10/2007.  
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• prolongamento de 689 ligações domiciliares de água e 9.932 m de rede de distribuição 
de água nos municípios de Pindamonhangaba e Roseira - Custo: R$ 220 mil. Obra 
concluída em 09/10/2007.  

 

• prolongamento 4.300 m de rede coletora e 2.000 m de ligações domiciliares de esgoto 
nos municípios de Pindamonhangaba e Roseira - Custo: R$ 816 mil. Obra concluída 
em 09/10/2007.  

 

SAÚDE  

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007-2010) – custeio (Total: R$ 1.096 
mil):  

• APAE – R$ 30 mil.  
 

• Santa Casa – R$ 1.066 mil.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – obras e 
equipamentos: Total: R$ 940 mil:  

Prefeitura - R$ 840 mil  

R$ 230 mil, repassados em Jan/2008, para aquisição de equipamentos do Pronto Socorro.  

R$ 200 mil, repassados em Jan/2008, aquisição de equipamentos para Centro de Imagem.  

R$ 300 mil, repassados em Jan/2008, para construção de duas unidades de PSF.  

R$ 40 mil, repassados em Jan/2008, para aquisição de uma ambulância.  

R$ 30 mil, repassados em Jan/2008, para aquisição de respirador para UTI móvel.  

R$ 40 mil, repassados em Out/2008, para aquisição de uma ambulância.  
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Santa Casa - R$ 100 mil  

R$ 100 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos de cardiologia e 
ecografia.  

Programa Dose Certa:  

• De 2007 a 2010, foram repassados para o município R$ 2.956 mil em medicamentos.  
 

Programa de Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 262 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 12 viaturas: 6 para a Polícia Militar e 6 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 506 mil.  

 

Polícia Militar:  

• construção da sede da 2ª Companhia do 5º Batalhão da Policia Militar do Interior na 
Avenida Manoel César Ribeiro, nº 1.700 – Custo: R$ 643 mil. Obra concluída em 
10/02/2010.  

 

Corpo de Bombeiros:  

• Foi entregue para o Corpo de Bombeiros do município 1 unidade de resgate em 
30/05/2008 – Custo: R$ 100 mil.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

Obras concluídas: R$ 65.610 mil  

• obras de duplicação e recapeamento da pista existente da SP-62, entre 
Pindamonhangaba e Moreira César, numa extensão de 9,10 km – Custo: R$ 18.875 
mil. Obra concluída em 30/10/2007.  
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• implantação e pavimentação de dispositivos de segurança nas SP-123 e SP-132, numa 
extensão de 1 km – Custo: R$ 1.037 mil. Obra concluída em 30/08/2008.  

 

• construção de dispositivo em nível na SP-123 e SP-46, numa extensão de 2 km – 
Custo: R$ 9.448 mil. Obra concluída em 15/01/2009.  

 

• restauração dos taludes de aterro da SP-123, no km 35, Taubaté - Campos Jordão, 
numa extensão de 1 km, custo: R$ 1.413 mil. Obra concluída em 30/12/2008.  

 

• substituição de galeria no Rio Capituba, trecho divisa Pindamonhangaba - Moreira 
César – Custo: R$ 257 mil. Obra concluída em 29/05/2009.  

 

• recapeamento dos acessos – SPA-092/060 - Pindamonhangaba, SPA-017/123 - 
Tremembé, SPA-143/062 – Pindamonhangaba/Tremembé e SPA-166/042 - São Bento 
do Sapucaí, numa extensão de 21,05 km – Custo: R$ 25.326 mil. Obra concluída em 
15/04/2010.  

 

• serviços complementares e de recuperação ambiental das áreas de corte, aterro e 
apoio, do dispositivo em desnível de entroncamento da SP 123 (km 33,3) com a SP 046 
(km 167,7) - Custo: R$ 1.090 mil. Obra concluída em 12/12/2010.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAL III :  

• recuperação 17,00 km da vicinal que liga Pindamonhangaba - SP-132/Ribeirão 
Grande - Custo: R$ 8.164 mil. Obra concluída em 16/08/2010 (CPV).  
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 112.353.000,00 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 1.349.140 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R$, 1.050 mil 
beneficiando 640 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 18,5 km. de diversos trechos de Estradas Municipais rurais - Custo: R$ 
470 mil. Obras concluídas nos períodos de dezembro de 2002 a dezembro de 2004. 

 
• Recuperados 20 km da estrada rural PIN-155 /050 /030- concluídos em 20/12/1998. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 3 
 

• implantadas 3 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 34 metros 
lineares – Custo: R$ 217 mil. 

 
1. Sobre o Ribeirão Grande na estrada Jesus Antônio Miranda - vão de 10 m. Instalada 

em 13/04/2004. 
 
2. Sobre o córrego das Oliveiras na estrada dos Martins - vão de 12 m. Instalada em 

09/04/2002. 
 

3. sobre o Ribeirão das Oliveiras – vão de 12 m instalada em 04/09/2000. 
 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• Celebrados 71 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
2.975 crianças e adolescentes, 1.310 idosos, 259 portadores de deficiências, 609 
famílias e 40 migrantes – R$ 2.988 mil. 
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• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 200 bolsistas/mês em 2005 e 200 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 144 mil em 2005 e R$ 144 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 – 90 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 154 mil; 90 

famílias/mês em 2004 – R$ 65 mil; 120 famílias em 2005 – R$ 86 mil e 150 famílias em 
2006 – R$ 108 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. 

 
• repassados R$ 20 mil em jan/2005 para reforma do Lar Irmã Terezinha. Obra 

concluída em 01/04/1999. 
 

• De 1995 a 2002 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 305 mil 
para atendimento a 869 portadores de deficiência. 

 
 
CULTURA: 

 
• Reforma do museu histórico e Pedagógico D. Pedro I e D. Leopoldina.- custo: R$ 100 

mil. Obra concluída em 29/10/2004.  
 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos:  
 

• Reconstrução de rodovia municipal, numa extensão de 43 km – Custo: R$ 202 mil – 
convênio 052/630/00, obra concluída em 03/10/2000. 
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DESENVOLVIMENTO: 
 
Programa de Assistência aos Municípios 
 

• O IPT prestou assessoria técnica para construção de usina de lixo e aterro sanitário 
R$ 47 mil - concluída em 02/09/2000. 

 
CEETPS 

• Realizou diversas reformas na ETE João Gomes de Araújo, custo: R$ 989 mil, obras 
concluídas em 21/01/2003. 

 

• convênio celebrado entre o CEETPS e a Prefeitura, para implantação da FATEC, 
Rodovia Ver. Abel Fabrício Dias - km 154,5 – 1 curso superior de graduação de 
Tecnologia em metalurgia, com 80 vagas iniciadas em 05/02/2006 – cabendo ao 
município a cessão, adequação e reforma de prédio do DAEE, transferido para o 
CEETPS que reformou o bloco 2 e o município o bloco 1 ao Estado a aquisição de 
mobiliários e equipamentos – Custo: R$ 411 mil, pagos em Out/2005. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Repasse de recursos: 
 

• Pavimentação de 8.303,73 m² da Estrada do Una até o loteamento Residencial /com 
Cidade Jardim Bairro do Socorro - Custo: R$ 170 mil. A obra foi concluída em 
maio/2006. 

 
• 34.100 m² de pavimentação em trechos das obras do Rodoanel – Custo: R$ 990 mil. 

Concluída em fevereiro/ 2004. 
 

• 261.810 m² de pavimentação asfáltica em diversos bairros do Município – Custo: R$ 
1.750 mil. Concluída em 22/12/2003. 

 
• 62.000 m² de pavimentação da avenida Perimetral P-1- custo: R$ 2.500 mil, 

concluídos em 26/03/1999. 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Escolas Construídas: 3 – R$ 1.657 mil (2.415 novas vagas) 

• EE Dr Demétrio IvahyBadaro –14 salas (1.470 novas vagas) – Custo: R$ 688 mil. 
Obra concluída em 20/05/2003. 
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• EEPG JdEloina – 5 salas (525 novas vagas) – Custo: R$ 391 mil. Obra concluída em 

31/01/1996. 
 

• EE Terra dos Ipês II–4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 576 mil. Obra concluída 
em 16/06/1999. 

 
Ampliações de escolas concluídas: 9 – R$ 632 mil (2.415 novas vagas).  

 
• EE Profº José Pinto Marcondes Pestana - 4 salas (420 novas vagas)- custo: R$ 96 mil- 

concluída em 30/01/2002. 
 
• EE Profª Eunice Bueno Romeiro – 4 salas (420 novas vagas)- custo: R$ 127 mil - 

concluída em 01/02/2002. 
 
• EE Eng Francisco Bicudo Lessa - 2 salas (210 novas vagas) – custo: R$ 20 mil - 

concluída em 22/04/1997. 
 
• EE Profª Regina Célia Madureira de Souza Lima - 3 salas (315 novas vagas)- custo: 

R$ 60 mil, concluída em 22/04/1997. 
 
• EE Profª Isis Castro de Mello César – 1 sala (105 novas vagas) - custo: R$ 24 mil, 

concluída em 30/11/1997. 
 
• EE Dirce Aparecida Pereira Marcondes - 2 salas (210 novas vagas)- custo: R$ 70 mil, 

concluída em 04/12/1997. 
 
• EEPSG Deputado Claro César - 2 salas (210 novas vagas) custo: R$ 183 mil, 

concluída em 28/02/1998. 
 
• EE Profº João Martins de Almeida –2 salas (210 novas vagas) - custo: R$ 20 mil, 

concluída em 10/05/2000. 
 
• EE Profº Pedro Silva – 3 salas (315 novas vagas)- custo: R$ 30 mil - concluída em 

10/05/2000. 
 
Reformas em Escolas concluídas: 141 - R$ 3.500 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 5 - Custo: R$ 219 mil. 
 

• EE Profº José Pinto Marcondes Pestana –custo: R$ 40 mil 
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• EE Deputado Claro César custo: R$ 40 mil 
 
• EE Profª Iolanda Vellutini – custo: R$ 40 mil 
 
• EE Dr Mário Tavares –custo: R$ 39 mil 
 
• EE Profª. Eunice Bueno Romeiro - custo: R$ 59 mil 

 
Repasses para APAE: R$ 1.889 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 1.889 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 1.693 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar 
classes regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 3.995 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 36 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO PAULISTA 
 

• Implantado em 14/07/00 na Avenida Monsenhor João José de Azevedo, nº 125, para 
atender ao crédito produtivo popular custo: R$ 450 mil. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasses de recursos 

• R$ 160 mil para realização do 47º Jogos Regionais, concluída em 15/08/2003. 
 
• R$ 23 mil para realização do campeonato de balonismo, concluído em 31/12/2001. 
 
• R$ 8 mil para realização da Festa de São Vicente de Paula, concluída em 28/09/2002. 
 
• R$ 150 mil para realização dos Jogos Abertos da Juventude, concluído em 15/06/2000. 
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• R$ 50 mil para realização do 40º Jogos Regionais, concluído em 17/07/1996. 
 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

Programa Acessa São Paulo – implantados 2Infocentros no município: 
 
• 1) na Rua Doutor Gonzaga, s/nº. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado 

instalou 7 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet para 
aproximadamente 3.000 pessoas/mês – Custo: R$ 30 mil. 

 
• 2) na Ladeira Barão de Pindamonhangaba, s/nº A Prefeitura cedeu salas e monitores e 

o Estado instalou 7 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet 
para aprox. 3.000 pessoas/mês – Custo: R$ 21 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 1.176 unidades habitacionais / 2conjuntos – Custo: R$ 5.904 mil 
 

• Conjunto Habitacional Pindamonhangaba D/E 758unidades, beneficiando 3.790 
pessoas, construídas pelo sistema Habiteto, na Av. Nova Pinda. Bairro Coruputuba. 
Distrito Moreira César – Custo: R$ 2.711 mil. A obra foi concluída e comercializada 
em 11/05/2002. 

 
• Conjunto Habitacional Pindamonhangaba C – 418 unidades, beneficiando 2.090 

pessoas, construídas pelo sistema Empreitada Global convencional, na Rua 
9Araretama – Custo: R$ 3.263 mil, pagos R$ 3.192 mil na gestão PSDB A obra foi 
concluída e comercializada em 25/09/1997.  

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• repasse de recursos no valor de R$ 300 mil para obras de 19.607,84m² de 
pavimentação asfáltica C.H. Residencial Dr. Cícero da Silva Prado, CH Pinda D e E. 
A obra foi concluída em 21/10/2005. 

 
• Repasse de recursos no valor de R$ 21 mil para execução de rede coletora de esgotos 

no Conjunto habitacional Pindamonhangaba C - Loteamento Residencial Itaóca, 
concluído em 10/06/1997. 
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Programa Melhorias Habitacionais: 
 
• R$ 199 mil para obras de infra-estrutura no Conjunto Habitacional Arco Íris-Bairro 

Araratema, concluído em 21/08/2005.  
 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 360 mil, recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 Pá Carregadeira e 2 retroescavadeiras. Concluído em 23/09/2002. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
COMGÁS 

• implantação do sistema de distribuição de gás natural no município- custo: R$ 3.713 
mil, concluído em 10/07/1998. 

 
DAEE: 

• repasse de recursos, através de auxílio financeiro, no valor de R$ 300 mil em dez/2005 
para obras de recuperação da Barragem do Borba- custo:R$ 300 mil, concluído em 
22/12/2005.  

• Serviços de fabricação de tubos, limpeza de drenos do polderPinda IV, limpeza e 
desassoreamento de vala na Terra dos Ipês II, limpeza e desassoreamento dos 
Ribeirões do Curtume e Tapanhão; desassoreamento do Rio Ipiranguinha e retificação 
do córrego Feital - custos: R$ 173 mil, realizados no período de jan/1996 a out/2000. 

 
EMAE: 
 

• recuperação da usina PCH Izabel, (Rio Sacatrapo, Bairro Ribeirão Grande), 
envolvendo reforma da usina, adutora e reservatórios- custo: R$ 1.943 mil, concluída 
em 30/05/2003. 

 
SABESP: 
 

• adequação e melhoria da Estação de Tratamento de Esgotos Araretama – Custo: R$ 
3.396 mil. Concluída em 21/09/2005; 
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• Duplicação de adutora de água tratada (estação de tratamento de água ao 
reservatório da Zona Alta), custo: R$ 307 mil. Concluída em 19/04/2004. 

• implantação de sistema de esgoto sanitário nas bacias do Ribeirão Ipiranga e 
Capituba (Estação Elevatória de Esgoto 4, 851 m de emissários, caixa de válvula e 
chaminé de equilíbrio) – Custo: R$ 580 mil. Concluída em 08/01/2004; 

• Complementação das obras de ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) 
custo: 557 mil, concluídas em 17/03/2001, 

• implantação de 13.126 m de rede coletora, 898 ligações de esgoto no Jd. Eloyna, 
Maricá e Cidade Nova (2ª etapa) e 6.911 m de coletores troncos água preta 1, 3 e 4 – 
Custo: R$ 2.702 mil. Concluída em 02/02/2001; 

• 3.180 m de coletor tronco Ribeirão Galega, 634 m de coletor tronco Rio Paraíba, 411 
m de interligações, Estação Elevatória de Esgotos (1 e 2), 1.393 m de linha de 
recalque, extravasor da EEE.1 e EEE.2, Estação de Tratamento de Esgotos e 330 m de 
emissários finais– Custo: R$ 4.196 mil, pagos na gestão PSDB. Concluída em 
01/04/1999; 

• ampliação da Estação de Tratamento de Água e 2 reservatórios enterrados (2.100 
m³)– Custo: R$ 2.093 mil, pagos na gestão PSDB. A obra foi concluída em 
30/08/1997; 

• rede de distribuição de água, ligações de água, rede coletora e ligações de esgotos, 
dentro do crescimento vegetativo – Custo: R$ 2.312 mil. Concluída em 28/08/1997; 

• Implantação de coletores tronco 1 e 2, construção de estação elevatória de esgotos 
final e Estação de Tratamento de Esgotos Araretama, custo: R$ 867 mil. Concluída em 
02/02/2001. 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 

• Foram gastos R$ 3.900 mil no período de 1995 a 2006 em medicamentos. 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Santa Casa – R$ 500 mil em Ago/2006 para aquisição de equipamentos; construção 
de central de esterilização e reforma; 

 
• Santa Casa – R$ 1.200 mil em fev/2004 para aquisição de equipamentos para a Santa 

Casa; 



26 

 
• Santa Casa – R$ 240 mil em Ago/2002 para reforma da UTI; 

 
• Santa Casa – R$ 370 mil em ago/2003 para aquisição de equipamentos para a UTI 

Neo Natal; 
 

• Casas da Fazenda Esperança do Frei Hans - R$ 500 mil em ago/2005 para 2ª fase da 
construção da casa; 

 
• Prefeitura – R$ 170 mil em Nov/2001 para reforma do Centro de Saúde I Dr. Emílio 

Ribas; 
 

• Prefeitura - R$ 39 mil - veículo de apoio ao resgate para o Corpo de Bombeiros. 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 
 

• Santa Casa – R$ 1.444 mil 
• Prefeitura – R$ 97 mil 
• APAE – R$ 70 mil 

 
Entrega de Ambulância: 1 
 

• Prefeitura – 1 (entregue em 30/06/2000) 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 61 viaturas, sendo: 45 para a Polícia Militar e 16 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 1.302 mil. 

 
• Entrega de 1 Base Comunitária – Custo: R$ 62 mil; 

 
• Entrega de 1 Unidade de Resgate em 15/12/2005 para o Corpo de Bombeiros do 

município – R$ 85 mil. 
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TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• a pavimentação do acostamento da SP-132 (Ponte do Paraíba - Fazenda Santa 
Helena), do km 151 ao km 152,7, numa extensão de 1,7 km, custo: R$ 149 mil, Obra 
concluída em 30/05/2002. 

• melhoramentos e recapeamento da SP-123, numa extensão de 0,56 km, custo: R$ 146 
mil, concluída em 31/10/2005.  

• estabilização de taludes na SP-123, km 30, numa extensão de 1 km, custo: R$ 1.484 
mil, concluída em 30/12/2006. 

• projeto básico e executivo do dispositivo em desnível no entroncamento da SP-123 (km 
33,3) e SP-046 (km 167,7), custo: R$ 145 mil. 

• serviços de conservação de rotina e especial na SP-062 (km 113 ao 128 e km 134 ao 
146), e na SP-123 (km 0 ao 46), numa extensão de 73 km, custo: R$ 834 mil, concluída 
em 27/05/1997. 

• serviços de regularização e pavimentação da vicinal Pindamonhangaba - Lagoinha, 
numa extensão de 7 km, custo: R$ 230 mil, concluída em 06/01/1996. 

• Construção de galeria no km 159,861 da SP-132 no Córrego dos Martins, custo: R$ 
50 mil, concluída em 16/07/1997.  

• A obra alargamento da ponte e construção de passarela sobre o Ribeirão dos 
Curtumes no acesso do município à Rodovia Presidente Dutra (Via Cidade Nova), 
custo: R$ 177 mil, concluída em 28/11/1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


