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REDENÇÃO DA SERRA 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 5.910 litros de leite em Jan/2011 – Custo: R$ 8 mil, beneficiando 394 

famílias carentes, no último mês do período. 

Programa de Pontes Metálicas:  

• sendo implantadas 4 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 

construção das cabeceiras. O Estado doará as superestruturas, num total de 44 metros 

lineares – Custo: R$ 281 mil. Cabeceiras instaladas em 01/06/2010 e aguardando 

instalação das pontes prevista para mai/2011: 

1. estrada RDS-130 – sobre o Ribeirão das Antas, bairro Rio das Antas – vão de 10 

metros. 

2. estrada RDS-321 – sobre o Ribeirão Piraí, bairro Piraí – vão de 12 metros. 

3. estrada RDS-379 – sobre o Ribeirão Pinheirinho, bairro Pinheirinho – vão de 10 

metros. 

4. estrada RDS-421 – sobre o Ribeirão Samambaia, bairro Piedade – vão de 12 

metros. 

Repasse de recursos: 

• Prefeitura – R$ 39 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de trator. Adquirido 

em 10/03/2011. 

CULTURA: 

Polo do Projeto Guri: 1 (em andamento): 

O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando a 

música como agente transformador:  

• Polo de Redenção da Serra – Rua Dez de Fevereiro, 250 - Centro - em andamento 3 

cursos de (violão, percussão/bateria e canto coral), para 72 crianças e adolescentes. 
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Foram gastos R$ 276 mil de Jun/2003 a Set/2010 para pagamento de despesas de 

manutenção do Polo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. Pólo iniciou as 

atividades em 06/05/2003. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 135 famílias/mês em 2011 – Custo: 

R$ 129 mil, já repassados R$ 27 mil de Jan a Mar.  

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidas 160 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 

137 mil, já repassados R$ 35 mil de Jan a Mar. 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO:   

• contrato com a Prefeitura, para retirada de plantas aquáticas da represa Paraitinga / 

Paraibuna no município de Redenção da Serra - Custo: R$ 59 mil. Os serviços estão 

com 10% executados e tem término previsto em 30/12/2011. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênio SEP: R$ 200 mil  

• 8.900,79 m² de recapeamento asfáltico e 344,58 m² de recuperação do pavimento 

existente em vias do município – Custo: R$ 200 mil, repassados em Nov/2009. Obra 

concluída em 09/02/2011. 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS: 

SABESP: 

Obra concluída:  

• serviço de engenharia para execução da linha de recalque de esgoto, estação 

elevatória de esgoto e fechamento da área – Custo: R$ 109 mil. Obra concluída em 

24/03/2011. 

Obras programadas:  

• implantação do Sistema de Esgotos Sanitários nos Bairros Cidade Velha e Loteamento 

Popular – Custo Previsto: R$ 1.673 mil.  
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• obra de engenharia para prolongamento de rede de esgotos na Avenida Nove de Julho, 

10 de Fevereiro e Travessa Casemiro de Abreu – Custo Previsto: R$ 182 mil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 256.129 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 331 mil, 

beneficiando 394 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 em Out, 

Nov/2007, Set e Out/2008. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 6,60 km da estrada RDS-220 no Bairro Velosos (3ª Fase) - Custo: R$ 577 

mil. Obra concluída em 31/12/2010. 

Repasse de recursos:  

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Fev/2010, para aquisição de trator. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrado 1 convênio com a Prefeitura para atendimento a 170 pessoas de outros 

segmentos da população – Custo: R$ 26 mil.  

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

famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 36 mil; 50 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 36 

mil; 104 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 59 mil.  

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

bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 21 mil; 30 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 21 

mil; e 30 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 25 mil. 

Repasse concluído:  

• Prefeitura - R$ 60 mil, repassados em Nov/2006, para construção do Centro 

Convivência do Idoso. Obra concluída em 31/08/2007. 

EDUCAÇÃO: 
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Total de investimentos em obras – R$ 1.018 mil 

Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 1.018 mil  

• EE Coronel Queiroz – Custo: R$ 11 mil. Obra concluída em 09/02/2010.  

• EE Coronel Queiroz – Custo: R$ 905 mil. Obra concluída em 22/10/2009.  

• EE Coronel Queiroz – Custo: R$ 102 mil. Obra concluída em 14/01/2009. 

Transporte Escolar: 

• Em 05/03/2010 foi entregue 1 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 145 

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 591 alunos em 2007, 588 

alunos em 2008, 1.128 alunos em 2009 e 984 alunos em 2010 – Custos: R$ 51 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 Coronel Queiroz. 

ESPORTES 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 Fev/2007, são para 

despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-

pedagógicos. 

• Projeto Navega São Paulo - Trata-se de Projeto de inclusão social, através do 

Esporte. O Projeto é voltado para o atendimento aos adolescentes de 12 a 15 anos, 

que estejam em situação de risco e desenvolvido em parceria com a Prefeitura – 

Custo: R$ 66 mil, repassados em Jul/2006. Concluído em 31/08/2008.  

• Jogos do Meio Ambiente – Custo: R$ 8 mil repassados em Jun/2007. Evento realizado 

entre 30/06 e 29/07/2007.  
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• Jogos de Inverno – Custo: R$ 9 mil repassados em Jun/2007. Evento realizado entre 

17/07 e 20/07/2007. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP: 

Obras concluídas: R$ 98 mil  

• serviços de engenharia para ampliação do sistema coletor de esgotos no Loteamento 

Municipal – Custo: R$ 87 mil. Obra concluída em 05/04/2010.  

• remanejamento de rede coletora de esgotos em viela da Av. XV de Novembro – Custo: 

R$ 11 mil. Obra concluída em 14/04/2007. 

SAÚDE: 

Repasse concluído para Prefeitura - obras e equipamentos (Total: R$ 125 mil): 

Prefeitura - R$ 125 mil, sendo: 

R$ 25 mil, repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos. 

R$ 50 mil, repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos médicos. 

R$ 50 mil, repassados em Nov/2007 para reforma e ampliação. 

Entrega de Ambulância: 1 – R$ 50 mil 

• Prefeitura - 1 (entregue em 30/06/2010) 

Programa Dose Certa: 

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 113 mil em 

medicamentos. 

Programa de Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 7 mil foram repassados de 2007 a 2010. 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 2 viaturas: 1 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 

R$ 81 mil. 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 8.732.263,84 

 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 749.332 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R$ 618 mil, 
beneficiando 394 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 18 km – R$ 370 mil 

• recuperados 5,00 km de estrada rural do Carapeba – unindo os Bairros João Correia 
e Pinhalzinho – 2ª Fase – Custo: R$ 304 mil. Obra concluída em 25/09/2006; 

• recuperados 13,00 km de estrada rural RDS-379/220 e 130 – 1ª Fase - Custo: R$ 65 
mil. Obra concluída em 09/11/1998. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 10 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 136 
crianças e adolescentes e 162 famílias – R$ 171 mil. 

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 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 
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; 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 
sócio-educativas e de geração de renda. Após o recebimento da 12ª parcela a família, 
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mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá ser desvinculada ou 
permanecer no Programa. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP (repasse de recurso): R$ 80 mil 
 

• 4.230 m² de obras de infraestrutura na Rua de acesso à Rodovia SP-121 – Custo: R$ 
80 mil. Obra concluída em 18/10/1999. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Repasses de recursos:  

• De 1995 a 2006, foram gastos R$ 226 mil de merenda, kits pedagógicos, tecnológicos 
kits escolares, PEME, Alimentação e FNDE para a APM. 

 
Escola construída: 1 (630 novas vagas) – R$ 395 mil 
 

• EMEIF Profª Edna Regina de Oliveira e Silva – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 
395 mil. Obra concluída em 28/06/2004. 

 
Reforma em Escola: 1 – R$ 89 mil 

• EEPSG Coronel Queiroz – Custo: R$ 89 mil. Obra concluída em 31/12/1995. 
 
Programa Escola da Família: 

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

 
Entrega de veículos: 

• Foram entregues 4 veículos para transporte escolar  em Out/2005, Mar/2002, 
Mar/2000 e Jun/1996 – Custo R$ 264 mil. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasses de recursos: R$ 40 mil 
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• repasse de R$ 40 mil em Dez/2005, Out/2004 e Mai/1998, para eventos e jogos 
esportivos  (Campeonato Alto Vale do Paraíba – Futebol Amador e Jogos de Meio 
Ambiente; Festa Agropecuária – Peão de Boiadeiro. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal. A Prefeitura cedeu 
salas e monitores e o Estado instalou 11 microcomputadores, proporcionando acesso 
gratuito à Internet á população do município – Custo: R$ 30 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
Fundo Estadual da Habitação: - R$ 50 mil 

 
• 3.551,14 m² de obras de infra-estrutura em vias urbanas – Custo: R$ 50 mil. A obra foi 

concluída em 31/12/2003. 
 
 

MEIO AMBIENTE: 
 
 
CETESB: 

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

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 

• auxílio financeiro – para construção de 3 passagens em estradas rurais em tubos de 
aço, situados no Rio das Antas, Pinheirinho e Palmital na Zona Rural, numa extensão 
de 37 metros lineares – Custo: R$ 48 mil. A obra foi concluída em 15/12/1998. 

 
SABESP: 
 

• De Jan/1995 a Dez/2006, foram gastos R$ 107 mil, através da Sabesp, em bens 
patrimoniais, custos administrativos, estudos e projetos, mão de obra própria e 
materiais. 
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Obras concluídas: R$ 128 mil 

• adequação e ampliação do leito de secagem da Estação Elevatória de Esgoto – Custo: 
R$ 17 mil. Concluída em 28/03/2003; 

• distribuição e execução de 330 metros lineares de remanejamento de rede de 
distribuição de água – Custo: R$ 6 mil. Concluída em 16/02/2002; 

• implantação do sistema de abastecimento de água, numa extensão de 2.047 metros 
lineares, através do Programa Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 9 mil. Concluída 
em 03/05/2002; 

• distribuição e execução de 346 metros lineares de remanejamento de rede de 
distribuição de água na Praça Três de Maio – Custo; R$ 6 mil. Concluída em 
01/10/1998; 

• execução de adutora de água tratada (2.380 metros lineares – PVC 100 mm) – rede de 
distribuição (1.350 metros lineares – PVC 50 mm) – Custo: R$ 80 mil. Concluída em 
16/09/1998; 

• remanejamento de 218,50 metros lineares de rede coletora de esgoto na Rua 10 de 
Fevereiro – Custo: R$ 7 mil. Concluída em 13/05/1998. 

 
 
SAÚDE: 
 
 
Programa Dose Certa - (1995 a 2006): 

• Prefeitura - R$ 193 mil. 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 

• Prefeitura - R$ 70 mil. 
 
Programa Saúde da Família - PSF (custeio): 

• Prefeitura - R$ 502 mil; 

 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 80 mil em Jun/2005, para reforma e ampliação da Unidade Básica de 
Saúde; 

• Prefeitura – R$ 50 mil em Jun/2006, para ampliação da Unidade Básica de Saúde; 
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• Prefeitura – R$ 47 mil em Dez/2000, para aquisição de equipamentos na área da 
saúde; 

• Prefeitura – R$ 20 mil em Dez/1996, para aquisição de equipamentos para 
consultórios. 

 
Programa Sorria São Paulo (Custeio/Investimento): 

• Prefeitura – R$ 36 mil; 

 
Entrega de Ambulância: 3 

• Prefeitura – R$ 79 mil (entregues em Dez/2005, Dez/1997 e Jun/1997). 
 
Entrega de Ambulância Transporte de Paciente: 2 

• Prefeitura – R$ 67 mil (entregues em Dez/2002 e Dez/2004). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 6 viaturas: 4 para Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 125 mil. 

 
 
TRANSPORTE: 
 
DER:  

 
Melhoramentos e Recapeamento da SP-121 – Rodovia Octacílio Fernandes da Silva: 

• melhoramentos e recapeamento da SP-121, trecho da SP-125 à Redenção da Serra, 
numa extensão de 15 km – Custo: R$ 3.210 mil. A obra foi concluída em 31/10/05. 

• Melhoramentos e recapeamento da SP-121, trecho de Natividade da Serra à 
Redenção da Serra, numa extensão de 20 km – Custo: R$ 1.262 mil. A obra foi 
concluída em 25/08/05. 

 
 
 
 


