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PIQUETE 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 5.130 litros de leite em Jan/2011 - Custo: R$ 6 mil, beneficiando 342 
famílias carentes, no último mês do período. 

Programa de Pontes metálicas: 1 

• implantada 1 ponte metálica na estrada PQT-030 no Bairro do Ronco, sobre o 
Ribeirão do Ronco, em convênio com o município, a quem coube a construção das 
cabeceiras em 19/07/2010. O Estado doou as superestruturas, num total de 6 metros 
lineares – Custo: R$ 38 mil. Ponte instalada em 01/04/2011. 

CULTURA: 

Polo do Projeto Guri: 1 

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

• Polo de Piquete – Rua São Benedito, s/nº - Vila Esperança - em andamento 3 cursos 
(violão, percussão/bateria e canto coral), para 123 crianças e adolescentes. Foram 
gastos R$ 214 mil de Ago/2004 a Set/2010 para pagamento de despesas de 
manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as 
atividades em 01/09/2004. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 130 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 120 mil, já repassados R$ 47 mil de Jan a Mai. 

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 306 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
263 mil, já repassados R$ 91 mil de Jan a Mai. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

• construção de quadra de futebol society na Av. Major Pedro, s/nº – Custo: R$ 80 mil, 
já repassados R$ 48 mil em Abr/2008 e Nov/2009. A obra está com 80% executados e 
tem término previsto em 17/09/2011. 

HABITAÇÃO: 
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CDHU: 20 unidades habitacionais contratada sem OIS / 1 conjunto – Custo: R$ 1.103 mil 

• Conjunto Habitacional Piquete D, com 20 unidades habitacionais, que beneficiará 100 
pessoas, sendo construídas pelo Sistema Parceria com Municípios – Custo: R$ 1.103 
mil. OIS de projetos emitida em 10/02/2011. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 890 mil 

• obras e serviços para instalação de academias da 3º Idade e Infantil em 5 praças 
localizadas nas ruas da cidade - Custo: R$ 143 mil, repassados em Nov/2010. 

• 3.038,38 m² de pavimentação em lajotas de concreto, guias e sarjetas em vias dos 
bairros Vila Celeste, Jardim Santa Isabel II e São José – Custo: R$ 200 mil, 
repassados Mai/2010. 

• 3.170,34 m² de pavimentação em lajotas de concreto e implantação de 984,04 m de 
guias e sarjetas em vias do Bairro Santa Isabel II – Custo: R$ 200 mil, repassados em 
Mai/2010. 

• 2.477,82 m² de pavimentação com blocos de concreto sextavados, guias e sarjetas em 
vias do Parque São Miguel e Vila Esperança – Custo: R$ 147 mil, repassados em 
Set/2009. 

• 2.705,08 m² de pavimentação asfáltica e 847,72 metros lineares de guias e sarjetas em 
vias dos bairros Vila Duque de Caxias e Jardim Josephina – Custo: R$ 120 mil, 
repassados em Out/2008. 

• construção de quadra de futebol Society ao lado do Estádio Municipal "Antonio 
Brasilino" – Custo: R$ 80 mil, repassados em Jul/2008. 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS: 

DAEE 

Programa Água Limpa: 

• implantação do Sistema de Tratamento de Esgoto Urbana – Custo: R$ 3.191 mil, já 
repassados R$ 975 mil de Abr/2009 a Ago/2010. A obra está paralisada com 29% 
executados. Até a solução de acertos da Prefeitura com a concessionária de energia 
elétrica e definição da área da estação elevatória. Tem término previsto em Ago/2011. 

FEHIDRO: R$ 2.138 mil 

• contrato com a Fundação Christiano Rosa, para assessoria de comunicação para o 
CBH - PS (Fase II) - Custo: R$ 187 mil. Término previsto em 14/11/2011. 
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• contrato com a Fundação Christiano Rosa, para comunicação social e mobilização 
socioambiental - UGRHI-1 - Custo: R$ 175 mil. Os serviços estão com 71,59% 
executados e tem término previsto em 30/04/2012. 

• contrato com a Fundação Christiano Rosa, para elaboração do plano da Bacia 
Hidrográfica do Paraíba do Sul - Custo: R$ 1.100 mil. Os estudos estão com 54,55% 
executados e tem término previsto em 04/11/2011. 

• contrato com a Fundação Christiano Rosa, para o Programa de Educação Ambiental: 
encontros técnicos e seminários de atualização - Custo: R$ 57 mil. Término previsto 
em 23/07/2011. 

• contrato com a Fundação Christiano Rosa, para revegetação de Mata Ciliar da 
Microbacia do Ribeirão Limeira (Fase 3) - Custo: R$ 124 mil. Término previsto em 
17/12/2013. 

• contrato com a Fundação Christiano Rosa, para revegetação de Mata Ciliar da 
Microbacia do Ribeirão Limeira (Fase 2) - Custo: R$ 124 mil. Os serviços estão com 
50% executados e tem término previsto em 20/08/2012. 

• contrato com a Prefeitura, para tratamento de esgoto doméstico nas propriedades 
rurais situadas nas Bacias Hidrográficas do Ribeirão – Custo: R$ 137 mil. A obra está 
com 34,50% executados e tem término previsto em 16/11/2011. 

• contrato com a Prefeitura, para tratamento de esgoto doméstico nas propriedades 
rurais situadas nas Bacias Hidrográficas do Ribeirão – Custo: R$ 188 mil. Término 
previsto em 23/01/2012. 

• contrato com a Prefeitura, para implantação do Centro Permanente de Educação 
Ambiental Cidade Paisagem – Custo: R$ 46 mil. A obra está com 90% executados e 
tem término previsto em 17/11/2011. 
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 241.110 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 306 mil, 
beneficiando 342 famílias carentes, no último mês do período. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 4 km das estradas PQT-439 no Bairro Tabuleta e PQT-050 no Bairro 
Benfica - Bacia Hidrográfica Paraíba do Sul (9ª Fase) - Custo: R$ 391 mil. Obra 
concluída em 17/05/2010. 

CATI - Programa de Microbacias: 

• adequação de 4,12 km da estrada Uriaco/Santa Inês/Manoel Pinto - Microbacia 
Ribeirão do Passa Quatro – Custo: R$ 221 mil. Obra concluída em 06/07/2007. 

Galpão de Agronegócios: 

• implantado 1 Galpão de Agronegócios - Custo: R$ 269 mil. Obra concluída em 
23/06/2008. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 2 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 30 
idosos e 160 pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 80 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 50 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 36 mil, 50 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 36 mil, 100 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 72 
mil; 120 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 94 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 83 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 59 mil, 78 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 56 mil, 100 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 65 
mil; 100 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 82 mil. 

Repasses concluídos: 

• Oratório São Domingos Sávio - R$ 30 mil, repassados em Fev/2008, para aquisição de 
equipamentos. 

• Vila São Vicente de Paulo – R$ 49 mil, repassados em Jul/2010, para aquisição de 
equipamentos. 

• Vila São Vicente de Paulo – R$ 29 mil, repassados em Set/2010, para aquisição de 
equipamentos. 
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DEFESA CIVIL:  

• construção de muro de arrimo na Rua José Alves Filho – Custo: R$ 31 mil. Obra 
concluída em 29/12/2010. 

• construção de muro de arrimo na Rua Antonio Gomes da Silva – Custo: R$ 19 mil, 
repassados em Nov/2010. Obra concluída em 24/08/2010. 

• construção de muro de arrimo na Rua Nove de Julho – Custo: R$ 14 mil, repassados 
em Jul/2010. Obra concluída em 17/08/2010. 

• construção de muro de arrimo na Av. Presidente Tancredo Neves – Custo: R$ 19 mil. 
Obra concluída em 16/08/2010. 

• construção de muro de arrimo na Rua Mestre João Alcides – Custo: R$ 149 mil, 
repassados em Abr e Jun/2009. Obra concluída em 12/12/2009. 

• construção de muro de arrimo na Rua Mestre João Alcides – Custo: R$ 32 mil,  
repassados em Set e Nov/2007. Obra concluída em 12/02/2008. 

• construção de muro de arrimo na Rua 7 de Setembro – Custo: R$ 28 mil, repassados 
em Abr e Jun/2007. Obra concluída em 17/08/2007. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 679 mil 

• aquisição de caminhão basculante zero km – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Abr/2010, adquirido em Dez/2010. 

• 4.582,93 m² de pavimentação com bloco de concreto, guias e sarjetas nas vias do 
bairro Vila Christiana – Custo: R$ 150 mil, repassados em Mai/2008. Obra concluída 
em 15/04/2010. 

• construção de uma Pista de Skate na Rua Miguel P. Ferreira Junior e Iluminação 
Pública da Rua Olindo Pinto Bonifácio – Custo: R$ 120 mil, repassados em Set/2009. 
Obra concluída em 03/03/2010. 

• 1.718,58 m² de pavimentação com blocos de concreto sextavados, guias e sarjetas em 
vias urbanas da Vila Duque de Caxias e Vila Esperança – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Nov/2009. Obra concluída em 03/03/2010. 

• 3.474,41 m² de pavimentação com blocos de concreto sextavados, guias, sarjetas e 
drenagem de água pluvial em vias da Vila General Osório – Custo: R$ 100 mil, 
repassados de Dez/2007, Mai e Ago/2008. Obra concluída em 22/02/2009. 

• 3.508,00 m² de pavimentação com bloco sextavado de concreto em ruas do Jardim 
Josefina – Custo: R$ 59 mil, repassados em Nov/2006 e Nov/2007. Obra concluída em 
20/07/2007. 
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EDUCAÇÃO: 

Reformas de escolas concluídas: 5 – R$ 106 mil 

• EE Profº Darwin Felix – Custo: R$ 3 mil. Obra concluída em 02/06/2010. 

• EE Profª Leonor Guimarães – Custo: R$ 7 mil. Obra concluída em 19/04/2010. 

• EE Profº Darwin Felix – Custo: R$ 9 mil. Obra concluída em 30/03/2010. 

• EE Profª Leonor Guimarães – Custo: R$ 12 mil. Obra concluída em 30/03/2010. 

• EE Profº Darwin Felix – Custo: R$ 75 mil. Obra concluída em 03/01/2007. 
Transporte escolar: R$ 291 mil 

• Foram entregues 2 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 291 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 1.744 alunos em 2007, 1.620 
alunos em 2008, 3.024 alunos em 2009 e 2.940 alunos em 2010 - Custos: R$ 146 mil. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na escola EE Profº Darwin Felix. 

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$ 39 mil, repassados em Jul/2006, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e 
didáticopedagógicos. Projeto concluído em 29/02/2008. 

• obras de infraestrutura turística no recinto de festa – Miguel Purcino Ferreira – 
Custo: R$ 100 mil, repassados em Jun/2008 e Mai/2009. A obra foi concluída em 
17/12/2010. 

GESTÃO PÚBLICA: 

Programa Acessa São Paulo: 

• Em 01/03/2010 foi implantado 1 Infocentro Municipal na Av. Major Pedro, 311 – Vila 
Celeste. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 9 
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microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 63 mil. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 40 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – Custo: R$ 1.061 mil 

• Conjunto Habitacional Piquete C, com 40 unidades habitacionais, beneficiando 200 
pessoas, na Rua Olimpio Pinto Bonifácio, s/nº construídas pelo Sistema Parceria com 
municípios – Custo: R$ 1.061 mil. Obra concluída em 15/07/2008. 

Convênios Melhorias Habitacionais e Urbanas (repasse de verba): R$ 337 mil 

• 6.535,08 m² de pavimentação em blocos sextavados em diversas ruas do Bairro Jardim 
Josephina – Custo: R$ 148 mil, repassados de Set/2006 a Mar/2007. Obra concluída 
em 28/05/2007. 

• 3.424,48 m² de pavimentação em blocos articulados, guias e sarjetas no CH. José 
Ribeiro da Silva – Custo: R$ 98 mil, repassados de Dez/2006 a Jul/2007. Obra 
concluída em 06/03/2009. 

• 2.700,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Rua Olindo Pinto Bonifácio 
- C.H. Governador Mário Covas – Custo: R$ 91 mil, repassados de Fev/2008 a 
Mar/2009. Obra concluída em 01/04/2009. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repassados R$ 180 mil em Dez/2010, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

FEHIDRO: R$ mil 

• contrato com a Fundação Christiano Rosa, para o programa de revegetação das áreas 
ribeirinhas das matas das MBHS Tabuleta e Benfica - Custo: R$ 59 mil. Programa 
concluído em 06/01/2009. 

• contrato com a Fundação Christiano Rosa, para capacitar agentes na elaboração de 
projetos para captação de recursos junto ao FEHIDRO - Custo: R$ 72 mil. Projeto 
concluído em 19/11/2007. 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de fossas sépticas com diminuição do 
lançamento nas cabeceiras do rio Benfica e Córrego da Tabuleta - Custo: R$ 67 mil. 
Obra concluída em 13/06/2008. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 
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DAEE: 

• substituição de rede de água na Zona Urbana – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
Mai/2006. Obra concluída em 29/06/2008. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 308 mil em 
medicamentos. 

Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura – R$ 43 mil foram repassados de 2007 a 2010. 
Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2009) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 87 mil. 
Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) - equipamentos: 

Prefeitura – R$ 525 mil, sendo: 

R$ 50 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos. 

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

R$ 40 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos. 

R$ 100 mil, repassados em Ou/2009, para construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro 
dos Marins (concluída em 30/06/2010). 

R$ 50 mil, repassados em Jan/2008, para aquisição de equipamento para Unidade Básica de 
Saúde (entregue em 31/12/2007). 

R$ 50 mil, repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos médicos (entregue em 
20/12/2009). 

R$ 55 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de 1 veículo para transporte pacientes. 

R$ 80 mil, repassados em Dez/2007, para aquisição de equipamentos para a UTI. 

entregue 1 ambulância: 

• Prefeitura – R$ 50 mil, para doação. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
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• Em 24/07/2009 foi entregue 1 viatura para a Polícia Civil – Custo: R$ 39 mil. 
Polícia Militar: 

• construção da sede 1ª Cia do 23º BPMI, na Vila General Osório – Custo: R$ 189 mil. 
Obra concluída em 15/06/2009. 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 12.285.200,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 514.131 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R$ 412 mil, 
beneficiando 342 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 8 km da estrada municipal PQT-124 (1ª fase) - Custo: R$ 118 mil. Obra 
concluída em 10/09/1999; 

• recuperados 2,5 km da estrada municipal PQT-434 (2ª fase) - Custo: R$ 76 mil. Obra 
concluída em 03/12/2001; 

• recuperados 6 km da estrada municipal PQT-124/406 (3ª fase) - Custo: R$ 85 mil. 
Obra concluída em 07/10/2002; 

• recuperados 5 km da estrada municipal PQT-116 (4ª fase) - Custo: R$ 149 mil. Obra 
concluída em 11/10/2002; 

• recuperados 9,5 km das estradas municipais PQT-116, trecho da PQT-434, PQT-
050/030 e PQT-040 (5ª fase) - Custo: R$ 155 mil. Obra concluída em 16/06/2004; 

• recuperados 9,8 km da estrada municipal PQT-406/339/431/444 (6ª fase) - Custo: R$ 
174 mil. Obra concluída em 17/12/2004; 

• recuperados 4,6 km das estradas municipais Tabuleta e PQT-406 (7ª fase) - Custo: R$ 
289 mil. Obra concluída em 22/08/2006; 

• recuperados 3,72 km das estradas municipais PQT-406 e Marins / Marmelópolis (8ª 
fase) - Custo: R$ 197 mil. Obra concluída em 14/12/2006. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 

• implantadas 10 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 96 metros 
lineares – Custo: R$ 490 mil: 

1. estrada do Ronco I, sobre o Ribeirão do Ronco - vão de 10 metros. Instalada em 
15/06/2002; 

2. estrada do Ronco II, sobre o Ribeirão do Ronco - vão de 6 metros. Instalada em 
15/06/2002; 
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3. estrada PQT-116, sobre o Ribeirão Jacatiá - vão de 10 metros. Instalada em 
25/12/2002; 

4. estrada PQT-439, sobre o Ribeirão Coura - vão de 8 metros. Instalada em 
15/10/2001; 

5. estrada PQT-106, sobre o Córrego dos Martins - vão de 6 metros. Instalada em 
13/10/2002; 

6. estrada PQT-434, sobre o Ribeirão Passa Quatro - vão de 12 metros. Instalada em 
05/06/2002; 

7. estrada PQT-124, sobre o Rio Piquete - vão de 10 metros. Instalada em 
11/10/2001; 

8. estrada PQT-130, sobre o Rio Piquete - vão de 12 metros. Instalada em 
28/12/2005; 

9. estrada PQT-050, sobre o Ribeirão Benfica - vão de 6 metros. Instalada em 
07/04/2003; 

10. estrada PQT-437, sobre o Córrego B. Itabaquara - vão de 6 metros. Instalada em 
20/12/2001. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 23 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 75 
crianças e adolescentes, 395 idosos e 143 famílias – R$ 781 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 50 bolsistas/mês em 2005 e 50 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 36 mil em 2005 e R$ 36 mil em 2006. O programa 
tem por finalidade criar oportunidades de conclusão do ensino básico para jovens de 
15 a 24 anos, 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; 30 
famílias/mês em 2004 – R$ 21 mil; 80 famílias em 2005 – R$ 57 mil e 100 famílias em 
2006 – R$ 72 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: 
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• repasse de R$ 30 mil em Jan/2005 para reforma da sede da Sociedade São Vicente de 
Paulo. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 

• recuperação de rodovia municipal – Custo: 153 mil. A obra foi realizada em parceria 
com a Prefeitura a quem coube a infraestrutura e concluída em 03/10/2000; 

• construção de ponte no Bairro Santo Antonio – Custo: R$ 61 mil. A obra foi realizada 
em parceria com a Prefeitura a quem coube a infra-estrutura e concluída em 
28/06/2001; 

• recuperação da estação de tratamento de água no Bairro Tabuleta – Custo: 371 mil. A 
obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube a infra-estrutura e 
concluída em 04/07/2001; 

• recuperação de 2 residências no Bairro Araca  – Custo: R$ 20 mil. A obra foi 
realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube a infra-estrutura e concluída em 
25/11/2002; 

• reconstrução de ponte sobre o Rio Piquete no Bairro São José – Custo: R$ 64 mil. A 
obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube a infraestrutura e 
concluída em 17/12/2002; 

• recuperação de filtros da estação de tratamento de esgotos no Bairro Tabuleta – 
Custo: R$ 122 mil. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube a 
infra-estrutura e concluída em 18/03/2003; 

• construção de muro de arrimo na Avenida 9 de Julho no Bairro Alto da Bela Vista – 
Custo: R$ 45.600,00. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube 
mais R$ 11 mil e concluída em 12/05/2005; 

• construção de muro de arrimo na Rua Capitão Jose Brito no Bairro Vila Esperança – 
Custo: R$ 15 mil. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube 
mais R$ 3 mil e concluída em 24/08/2005. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasses de recursos): R$ 264 mil 

• 5.000 m² de pavimentação em vias urbanas – Custo: R$ 80 mil. Obra concluída em 
19/12/1998; 
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• construção e recuperação de pontes e viadutos – Custo: R$ 35 mil. Obra concluída em 
17/07/2000; 

• 4.707,09 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Loteamento Jardim Santa 
Isabel – Custo: R$ 149 mil. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem 
coube mais R$ 172,87 e concluída em 25/03/2006. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Reformas em Escolas: 14 - R$ 822 mil 
 
Cobertura de quadra de esporte em escola: 1 – R$ 39 mil 

• EE Profª Leonor Guimarães – Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 15/05/2001. 
 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 210 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 2 escolas do município: EE Profº Darwin Felix e Profª Leonor Guimarães. 

 
Entrega de veículos: 

• Foram entregues 2 veículos para transporte escolar – Custo R$ 95 mil. 
 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 

• Em 10/09/2002 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Praça Dom Pedro I, nº 
88, com recursos de R$ 45 mil para atender o crédito produtivo popular. 

ESPORTE E LAZER: 
 
Repasses de recursos: 

• realização 18ª Festa do Tropeiro e 9ª Festa do Peão de Boiadeiro – Custo: R$ 15 mil; 

• construção da quadra poliesportiva na Avenida Major Pedro – Custo: R$ 100 mil. A 
obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 6 mil e 
concluída em 01/10/2002; 

• construção de vestiários na quadra poliesportiva Carlos Roberto Chagas – Custo: R$ 
30 mil. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 
875,27 e concluída em 31/12/2005. 
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HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 64 unidades habitacionais concluídos / 1 conjunto – Custo: R$ 1.321 mil 

• Conjunto Habitacional Piquete B – 64 unidades, beneficiando 320 pessoas, na Rua 
Olindo Pinto Bonifácio, nº 154A construídas pelo Sistema de Empreitada Global, em 
parceria com a Prefeitura - Custo: R$ 1.321 mil. Unidades comercializadas em 
19/08/2001. 

 
Fundo Estadual da Habitação (repasse de verba): R$ 220 mil 

• 4.264,61 m² pavimentação asfáltica nos Loteamentos Jardim Santa Isabel e Josefina – 
Custo: R$ 100 mil, repassados em Mar e Jul/2003. Obra concluída em 30/09/2003; 

• 4.932,47 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Bairro Alto da Bela Vista - 
Custo R$ 120 mil, repassados em Mar/2003, Jun e Set/2004. Obra concluída em 
26/03/2005. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 88 mil em Out/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

• repasse de R$ 190 mil em Dez/2005, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 pá carregadeira. 

 
FEHIDRO : 

• contrato com o DAEE - elaboração do relatório ambiental preliminar, estudos de 
alternativas, projeto de sistema de tratamento de esgotos – Custo: R$ 59 mil. Obra 
concluída em 26/01/2004; 

• contrato com a Fundação Christiano Rosa - conscientização e percepção ambiental de 
bacia hidrográfica do Rio Paraíba ao Ribeirão Passa Quatro – Custo: R$ 60 mil. 
Obra concluída em 27/06/2005. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SANEBASE: 
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• aquisição e instalação de 2.860 m de adutora de água bruta entre o Ribeirão Benfica e 
a estação de tratamento de água existente – Custo: R$ 70 mil. A obra foi realizada em 
parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 25 mil e concluída em 09/10/2002. 

 
DAEE: 

• construção de reservatório e rede de água – Custo: R$ 217 mil. Obra concluída em 
30/09/2006. 

 
CPOS: 

• reconstrução de ponte de concreto sobre o Ribeirão Benfica no acesso da estrada do 
Pompilho ao município – Custo: R$ 37 mil. A obra foi realizada em parceria com a 
Prefeitura a quem coube mais R$ 1 mil e concluída em 17/06/1998. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeituras - custeio: 

• Prefeitura – R$ 1 mil em Nov/2005; 
 
Repasses para Prefeitura (1995-2006) - obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 80 mil em Nov/1995 para aquisição de equipamentos para a Unidade 
Básica de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 100 mil em Mar/1996 e Jul/2005 para construção do Posto de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 40 mil em Ago/1996 para aquisição de equipamentos para 
consultórios da Unidade Mista de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 36 mil em Out/1997 para aquisição de equipamentos para a Unidade 
Santa Isabel. 

 
 
Entrega de Ambulâncias: 4 

• Prefeitura – 4 (entregue em 1997, 2001, 2004 e 2006). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 10 viaturas na região: 2 para a Polícia Civil e 8 para a Polícia 
Militar – Custo R$ 231 mil. 
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TRANSPORTES: 
 
DER: 

• melhoramentos da BR-459 ao Bairro dos Marins, numa extensão de 13,6 km – Custo: 
R$ 289 mil. Obra concluída em 17/02/2006; 

• melhoramentos e pavimentação da vicinal trecho Piquete ao Bairro dos Marins, numa 
extensão de 13,6 km – Custo: R$ 2.641 mil. Obra concluída em 19/11/2001. 

 
 
 


