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SANTA RITA DO PASSA QUATRO 
OBRAS E AÇÕES –  GESTÃO 2007 - 2010 

R$ 22.657.600,00 – em 63 obras e ações
 

AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 254.980 litros de leite, de Jan/2007 a Jun/2010 – Custo: R$ 325 mil, 

beneficiando 418 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 Ago/2007 a Set/2008.  

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 5,00 km de estrada rural SRQ-346 – 3ª Fase  - Bairro Serra de São Simão 
– Bacia Hidrográfica Mogi-Guaçu – Custo: R$ 427 mil. Concluída em 10/08/2009. 

 
Programa de Pontes Metálicas:  
 

• foram implantadas 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 12 metros 
lineares – Custo: R$ 76 mil: 

 
1. sobre a estrada SRQ-328 – Fazenda das Palmeiras – vão de 6 metros – Custo: R$ 38 

mil. Concluída em 03/12/2009; 
 

2. sobre a estrada SRQ-346, km 4 – sobre o Córrego Alto - Bairro Carmelindo – vão de 
6 metros – Custo: R$ 38 mil. Concluída em 20/11/2009. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

 
• celebrados 10 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 553 

crianças e adolescentes, 277 idosos, 204 portadores de deficiência e 100 famílias – 
Custo: R$ 134 mil. 
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• Programa Renda Cidadã – atendeu no município 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 e estão sendo atendidos 50 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 36 mil, 
já repassados R$ 21 mil em Jan a Jul.  

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 50 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 36 

mil, 50 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 36 mil, 50 bolsistas/mês em 2009 - Custo: 
R$ 36 mil e estão sendo atendidos 50 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 42 mil, já 
repassados R$ 26 mil em Jan a Ago.  

 
Repasses de recursos: R$ 160 mil 
 

• APAE – R$ 30 mil, repassados em Jun/2010 para aquisição de equipamentos de 
natureza permanente (ultra-som, purificador de água, aspirador de secreção, cama 
elástica, divan, móveis de escritório, roupeiro de aço, fogão industrial, refresqueira 
refrigerado, máquina copiadora, refrigerador, grampeador pneumático para 
molduras, impressora laser, micro-computador e ralador, cortador de frios industrial). 
Equipamentos ainda não adquiridos; 

 
• Centro Espírita Amor e Caridade – Custo: R$ 50 mil, repassados em Fev/2008, para 

reforma no telhado das Casas da Vila João Lázaro.Concluída em 28/08/2008; 
 
• APAE – Custo: R$ 30 mil em Dez/2007, para construção de uma brinquedoteca. Obra 

concluída em 19/08/2008; 
 
• Lar São Vicente de Paula – Custo: R$ 50 mil, repassados em Mar/2008, para reforma 

do telhado da entidade. Concluída em 20/06/2008; 
 

 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: R$ 68 mil 
 

• construção de galeria em aduelas pré moldadas no Córrego Jequitibá - Estrada 
Municipal SRQ-060 – Custo: R$ 56 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e com a 
participação de R$ 14 mil. Concluída em 29/11/2007; 

 
• recuperação de cabeceira de ponte do Córrego Passa Quatro - Estrada SRQ 363 – 

Custo: R$ 12 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e com a participação de R$ 7 
mil. Concluída em 13/11/2007.  
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DESENVOLVIMENTO: 
 
 
 
CEETPS:  
 
Obra concluída: 
 
 

• reforma na ETEC Manoel dos Reis Araújo - Custo: R$ 472 mil. Concluída em 
08/07/2009. 

 

• aquisição de equipamentos para a ETEC Manoel dos Reis Araújo – Custo: R$ 328 mil. 
Entregue em Dez/2009. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP: R$ 6.351 mil 
 
Repasses de recursos: R$ 1.618 mil 
 

• 17.756,65 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 300 mil, 
repassados R$ 180 mil em Abr/2010; 

 
• reforma e ampliação do Centro de Lazer do Trabalhador, com construção de 

sanitários, ampliação de cobertura, reforma completa do piso e pista do campo de 
bocha, localizado na Av. José Ribeiro de Oliveira, com 200,34 m² - Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Jan/2010; 

 
• 608,00 m² para obras de galeria e correção de ruas nos bairros e na região central da 

cidade – Custo: R$ 140 mil, repassados em Nov/2009; 
 
• construção de um Centro de Múltiplo Uso, com 189,59 m² – Custo: R$ 180 mil, 

repassados em Out/2009; 
 

• construção de um velório municipal no Distrito de Santa Cruz da Estrela, com 66,52 
m² de área coberta, localizada à Rua José Ferreira de Rezende – Distrito de Santa 
Cruz da Estrela – Custo: R$ 80 mil, repassados em Out/2009; 
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• 4.446,76 m² de pavimentação asfáltica e 1.267,38 ml de guias e sarjetas em trechos da 
Av. Augusto Zorzi – Custo: R$ 100 mil, repassados em Set/2009; 

 
• 9136,30 m² para obras de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 149 

mil, repassados em Ago/2008. Concluída em 05/05/2009; 
 
• 1.395,72 m² para obras de galerias e correção de ruas, bairros e na região central da 

cidade – Custo: R$ 140 mil, repassados em Fev/2009; 
 

• 15.618,40 m² de obras de infra-estrutura no Bairro Jardim São Luiz II – Custo: R$ 250 
mil, já repassados R$ 98 mil em Ago/2008. Concluída em 19/11/2008. Aguardando a 
prestação de contas, para liberar a parcela restante; 

 
• 950,00 metros lineares para implantação de rede de esgoto em tubos cerâmicos na 

Rua Alcides Nascimento – Custo: R$ 30 mil, repassados em Jul/2008; 
 
• 9.129,00 m²  para obras de infra-estrutura urbana – Custo: R$ 149 mil, repassados em 

Jun/2008. Obra com 78% executados. 
 

 
DADE: 
 
Repasses de recursos: R$ 4.733 mil 
 

• 9.344,00 m² de pavimentação asfáltica, 72 metros lineares de tubos para drenagem e 
90 metros lineares de concreto, em trecho da Estrada Municipal SRQ-440 “Jaime 
Rizzardo”, com acesso ao morro do Itatiaia – Custo: R$ 514 mil, repassados R$ 274 
mil em Out/2009. A obra, está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2009. Obra com 54% executados; 

 
• 1.758,82 m² para obras de reestruturação da praça Zequinha de Abreu – Custo: R$ 

311 mil, já repassados R$ 179 mil em Jan/2009. A obra, está sendo realizada pela 
Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2008. Obra com 58% executados; 

 
  
• 2ª Etapa do Centro Olímpico / Reestruturação da Praça, numa extensão de 2.000,40 

m² – Custo: R$ 1.110 mil, já repassados R$ 670 mil em Out/2008. A obra, sendo 
realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2008; 
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• construção de centro olímpico no Jardim Itália – 1ª Etapa – Custo: R$ 1.283 mil, já 
repassados R$ 750 mil em Dez/2007. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE 2005. Obra com 50% executados; 

 
• construção de piscina coberta no centro de lazer do trabalhador – Custo: R$ 587 mil, 

repassados R$ 368 mil em Fev/2006 e Nov/2006. A obra, sendo realizada pela 
Prefeitura, com recursos do Plano DADE 2004. A obra está com 67,55% executados; 

 
• obras de infra-estrutura turística para implantação do centro artesanal – Custo: R$ 

190 mil, repassados em Fev/2006 e Set/2006. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, 
com recursos do  Plano DADE 2004. Obra com 40% executados. 

 
• obras de pavimentação do acesso ao morro Itatiaia – Custo: R$ 350 mil, repassados 

R$ 117 mil em Ago/2006 e Dez/2006. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE 2003. Obra com 63% executados; 

 
• obras de infra-estrutura para realização de eventos no parque turístico – Custo: R$ 

388 mil, repassados de Out/2004 a Ago/2006. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, 
com recursos do Plano DADE 2003. Obra com 80% executados. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 526 mil 
 
 
Reforma de escolas concluídas: 6 - R$ 504 mil 
 

• EE Nelson Fernandes – Custo: R$ 39 mil. Concluída em 12/03/2010; 
 
• EE Nelson Fernandes – Custo: R$ 8 mil. Concluída em 05/02/2010; 
 
• EE Profª Ignez Giaretta Sguerra – Custo: R$ 10 mil. Concluída em 05/02/2010; 

 
• EMEF Madre Carmelita – Custo: R$ 200 mil. Concluída em 18/06/2009; 
 
• EE Nelson Fernandes – Custo: R$ 105 mil. Concluída em 15/05/2009; 
 
• ETEC Manoel dos Reis Araújo – Custo: R$ 142 mil. Concluída em 31/07/2008. 
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Reforma de escola em execução: 1 – R$ 22 mil 

 
• EE Nelson Fernandes – Custo: R$ 22 mil. Obra com 60% executados e tem término 

previsto em 20/08/2010. 
 
 
 
Transporte escolar: 1 veículo – R$ 145 mil 
 

• Entregue em 05/02/2010 – 1 veículo micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 
145 mil. 

 
Repasses para APAE:  
 

• De 2007 a Jun/2010, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 965 mil, 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 484 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos no município kits de material escolar (régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila) para 6.669 alunos em 2007 a 
Fev/2010 – Custos: R$ 110 mil. 

 
Programa Escola da Família:  
 

• De Março/2007 a Mar/2010 foram gastos R$ 123 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na EE Nelson Fernandes. 

 
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$ 79 mil, repassados em Jan/2010, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos. A Prefeitura ainda não deu início ao projeto. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
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Programa Acessa São Paulo: 
 

• Em 26/11/2007, foi implantado 1 Infocentro Municipal na Praça Professor José 
Gonso, s/nº. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 21 mil, repassados em Nov/2007. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 2 unidades habitacionais entregues pelo Sistema de Carta de Crédito: R$ 39 mil. 
 
 
CDHU: 206 unidades habitacionais programados / 1 conjunto – R$ 9.432 mil 
 

• Conjunto habitacional Santa Rita do Passa Quatro V D - 204 unidades, que 
beneficiará 1.020 pessoas, que será construídas pelo Programa Parceria com 
Municipios - Custo: R$ 9.432 mil.  

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SANEBASE: 
 
Obra concluída: 

• execução de serviços preliminares, pré-tratamento do esgoto bruto e das caixas de 
passagem – Custo: R$ 500 mil, já repassados em Mai/2008 a Out/2009. A obra foi 
realizada através de Convênio SANEBASE e com parceria da Prefeitura, a quem 
coube mais de R$ 265 mil. Obra concluída em 29/12/2009. 

 
SAÚDE: 
 
Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades Hospitalares (2007-2010) – custeio (Total: 
R$ 105 mil)  
 

• APAE – R$ 45 mil; 
 
• Santa Casa – R$ 60 mil. 

 
Programa Dose Certa: 
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• De Jan/2007 a Dez/2009, foram repassados  R$ 328 mil em medicamentos e mais R$ 
101 mil estão sendo repassados em 2010. 

 
Programa de Controle de Glicemia (custeio): 

 
• Prefeitura – R$ 24 mil repassados de Jul/2006 a Abr/2007 e mais R$ 14 mil estão 

sendo repassados em 2010. 
 

Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades Hospitalares (2007-2010) – obras e 
equipamentos (Total: R$ 300 mil) 
 
Prefeitura: 

 
R$ 30 mil, repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos. Adquiridos em 
23/10/2009; 
 
R$ 30 mil, repassados em Dez/2007, para aquisição de equipamento odontológico. 
Adquiridos em 30/06/2008; 
 
R$ 40 mil, repassados em Nov/2007, para aquisição de equipamento dermatológico. 
Adquiridos em 31/10/2008. 
 

Santa Casa: 
 
R$ 40 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos; 
 
R$ 120 mil, repassados em Dez/2008, para aquisição de equipamentos. Adquiridos em 
31/12/2008; 
 
R$ 40 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos. Adquiridos em 
31/10/2008. 

 
Repasse programado para Entidades Hospitalares – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 50 mil, para aquisição de ambulância convencional. 
 

 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entregue em 24/07/2009 - 2 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 65 mil.  
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TRANSPORTES: 
 
DER:  
 
Obra concluída: 

• restauração e recapeamento do km 0,00 ao km 11,30, na SP-241/330 – acesso ao 
município, numa extensão de 11,30 km – Custo: R$ 3.764 mil. Obra concluída em  
28/03/2010.  

 
 
Obra concluída: 
 
PROGRAMA PRÓ VICINAL II 

• recuperação da vicinal de ligação entre Santa Rita do Passa Quatro e Tambaú, numa 
extensão de 18,10 km – Custo no municipio: R$ 3.611 mil. Obra concluída em  
13/12/2008. (SRA)  

 
Obra em execução: 
 
PROGRAMA PRÓ VICINAL III 

• recuperação da vicinal Santa Rita do Passa Quatro – SP 330 – Usina Santa Rita, 
numa extensão de 7,40 km – Custo no município: R$ 2.711 mil. Obra com 55% 
executados e tem término previsto em 30/10/2010. (STZ)  

 
 
 
CONCESSIONÁRIA CENTROVIAS:  
 
OBRAS CONCLUÍDAS: 
 

• 82 km de recapeamento da SP-330 – do km 158,500 ao km 240,500 – 2ª intervenção - 
trecho Cordeirópolis/Santa Rita do Passa Quatro - Custo: R$ 59.883 mil. A obra foi 
concluída em 18/11/2008. (Esta obra está mencionada no município de Cordeirópolis). 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
 
      R$ 19.000.000,00 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 728.614 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

522 mil beneficiando 418 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrados 5 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: 111 mil. 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 11,00 km de estrada rural SRQ-528/568/561– 1ª Fase – Custo: R$ 74 mil. 
A obra foi concluída em 15/06/1998. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 14 
 

• implantadas 14 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 132 metros 
lineares – Custo: R$ 844 mil: 

 
3. sobre a estrada SRQ 020 - Córrego próximo ao Pesque/Pague São José – vão de 8 

metros. Instalada em 31/12/2006; 
 

4. sobre a estrada SRQ 363 - Córrego do Artur - Bairro Bate Pau – vão de 6 metros. 
Instalada em 31/12/2006; 

 
5. sobre a estrada SRQ-368, sobre o Rio Claro, próximo Chave Três – vão de 12 metros. 

Instalada em 17/02/2006; 
 
6. sobre a estrada SRQ-128, sobre o Rio sem denominação - Ponte do Bonfim – vão de 

12 metros. Instalada em 17/02/2006; 
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7. sobre a estrada SRQ 040 - Córrego Chaves Três – vão de 8 metros. Instalada em 
31/12/2006; 

 
8. sobre a estrada RQ-040 Córrego Passa Quatro (próxima a Fazenda Milano) – vão de 

10 metros. Instalada em 04/08/2000; 
 
9. sobre a estrada SRQ-190 - Prolongamento (próximo Fazenda Periquito) - Córrego 

Paulicéia – vão de 8 metros. Instalada em 01/07/2004; 
 
10. sobre a estrada SRQ-246 - Próximo Fazenda Coqueiro - Rio Bebedouro – vão de 12 

metros. Instalada em 01/07/2004; 
 
11. sobre a estrada SRQ-246 - prolongamento – próximo Fazenda Coqueiro - Córrego 

Monte Alegre – vão de 6 metros. Instalada em 01/07/2004; 
 
12. sobre a estrada RQ-040 Córrego Passa Quatro (próximo Faz. São Joaquim) – vão de 

12 metros. Instalada em 10/07/2000; 
 
13. sobre a estrada SRQ-040 - Córrego Marinho – vão de 12 metros. Instalada em 

15/12/2001; 
 
14. sobre a estrada SRQ-040 - Rio Claro – vão de 10 metros. Instalada em 15/12/2001; 
 
15. sobre a estrada SRQ-363 - Ribeirão do Sapé – vão de 6 metros. Instalada em 

15/12/2001; 
 
16. sobre a estrada SRQ-328 - Ribeirão das Pombas – vão de 10 metros. Instalada em 

15/12/2001. 
 

Repasses concluídos: 
 

• Prefeitura – R$ 6 mil, para aquisição de extratora de laranja. 
 
• Prefeitura – R$ 69 mil, para reforma e conclusão do matadouro municipal. 
 

Programa de Microbacias: 
 

• recuperados 4,16 km de estrada rural sobre o córrego barro preto – Custo: R$ 211 
mil. A obra foi concluída em 18/08/2006. 
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ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 48 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
2.584 crianças e adolescentes, 477 idosos, 150 portadores de deficiência, 173 famílias 
e 300 migrantes – Custo: R$ 874 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 
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 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, 
mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá ser desvinculada ou 
permanecer no Programa. 

 
Repasses concluídos: 
 

• Prefeitura – R$ 6 mil repassados em 10/1998, para custeio da entidade. 
 

• Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência – R$ 15 mil repassados em 
04/2002, para aquisição de mobiliário e equipamentos. 

 
• APAE – R$ 80 mil repassados de 07/2002 a 02/2003, para ampliação da sede da 

APAE. 
 

• Prefeitura – R$ 55 mil repassados em 02/2002, para reforma do prédio do Clube da 3ª 
Idade. 

 
• Prefeitura – R$ 25 mil repassados em 05/2002, para reforma do prédio do Clube da 

Velha Guarda. 
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CULTURA: 
 

• Construção de Centro Cultural – Custo: R$ 200 mil. Obra concluída em 28/06/2003. 
 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos:  
 

• recuperação de galeria na rua General Osório – Custo: R$ 22 mil. Obra concluída em 
14/10/1998. 

 
• construção de galeria na rua  Monsenhor Porfírio - Córrego do Parque – Custo: R$ 

45 mil. Obra concluída em 18/11/2002. 
  
• construção de ponte de 12 metros de comprimento e 5 metros de largura sobre o 

Córrego do Hospital – Custo: R$ 60 mil. Obra concluída em 18/11/2002. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
 
 
CEETPS: 
 
 
 

• reforma geral na ETAE Manoel Dos Reis Araújo - Custo: R$ 174 mil. A obra foi 
concluída em 12/11/1996. 

 
• reforma de emergência  na ETAE Manoel Dos Reis Araújo - Custo: R$ 1.261 mil. A 

obra foi concluída em 17/03/2003. 
 

• reforma geral na ETAE Manoel Dos Reis Araújo - Custo: R$ 17 mil. A obra foi 
concluída em 31/01/1997. 

 
• reforma geral na ETE Manoel Dos Reis Araújo - Custo: R$ 14 mil. A obra foi 

concluída em 21/11/2002. 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
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Convênio SEP: 
 

• obras de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Bairro São Luiz – Custo: R$ 100 
mil, repassados em 07/2000 e 06/2001. A obra foi concluída em 23/07/2001. 

 
• aquisição e reforma de máquinas e equipamentos – Custo: R$ 140 mil, repassados em 

03/2000. 
 

DADE: 
 

• realização do aniversario da cidade – Custo: R$ 20 mil, repassados em 05/1996. 
Realizada pela Prefeitura, com recursos da DREMU/1995, Plano DADE 1997 e 
concluída em 22/06/1997. 

 
• realização do festival de tradições italianas – Custo: R$ 30 mil, repassados em 

05/1996. Realizada pela Prefeitura, com recursos da DREMU/1995, Plano DADE 
1997 e concluída em 30/05/1997. 

 
• 1ª etapa da área de lazer do jardim do lago – Custo: R$ 391 mil, repassados de 

03/2000 a 02/2001. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos da 
DREMU/1997, Plano DADE 1999 e concluída em 25/06/2001. 

 
• 1ª etapa da sinalização turística – Custo: R$ 40 mil, repassados em 11/2001 e 

10/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos da DREMU/1999, Plano 
DADE 2001 e concluída em 26/11/2002. 

 
• 2ª etapa - construção prédio centro cultural – Custo: R$ 295 mil, repassados de 

09/2002 a 10/2004. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos da 
DREMU/2000, Plano DADE 2002 e concluída em 17/05/2005. 

 
• obra de acesso ao jardim do lago e jardim boa vista – Custo: R$ 100 mil, repassados 

em 10/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos da DREMU/2000, 
Plano DADE 2002 e concluída em 29/12/2002. 

 
• obra na área de lazer São Luiz – Custo: R$ 50 mil, repassados em 09/2002. A obra foi 

realizada pela Prefeitura, com recursos da DREMU/2000, Plano DADE 2002 e 
concluída em 31/03/2003. 
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• realização do carnaval – Custo: R$ 5 mil, repassados em 02/1996. Realizada pela 
Prefeitura, com recursos da DREMU/1994, Plano DADE 1996 e concluída em 
20/02/1996. 

 
• construção de 2 portais – Custo: R$ 80 mil, repassados em 01/2000 e 07/2000. A obra 

foi realizada pela Prefeitura, com recursos da DREMU/1997, Plano DADE 1999 e 
concluída em 30/11/2000. 

 
• construção de banheiros na praça Poeta Mário Mattoso – Custo: R$ 86 mil, 

repassados em 12/2005 e 04/2006. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos 
da DREMU/2002, Plano DADE 2004 e concluída em 14/12/2006. 

 
• construção na pista de skate – Custo: R$ 65 mil, repassados em 09/2002. A obra foi 

realizada pela Prefeitura, com recursos da DREMU/2000, Plano DADE 2002 e 
concluída em 29/12/2002. 

 
• realização da festa junina – Custo: R$ 10 mil, repassados em 06/1996. Realizada pela 

Prefeitura, com recursos da DREMU/1994, Plano DADE 1996 e concluída em 
30/06/1996. 

 
• Implantação de lixeiras e rampa acesso para deficiente – Custo: R$ 40 mil, repassados 

em  11/2001 e 08/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos da 
DREMU/1999, Plano DADE 2001 e concluída em 27/09/2002. 

 
• Implantação de iluminação em pontos escuros – Custo: R$ 100 mil, repassados em  

11/2001. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos da DREMU/1999, Plano 
DADE 2001 e concluída em 09/05/2002. 

 
• infra-estrutura na entrada da cidade pela av. formoso – Custo: R$ 200 mil, repassados 

em  12/2001 e 12/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos da 
DREMU/1999, Plano DADE 2001 e concluída em 09/11/2002. 

 
• infra-estrutura no distrito industrial – Custo: R$ 150 mil, repassados em 09/2002 e 

10/2003. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos da DREMU/1998, Plano 
DADE 2000 e concluída em 04/07/2003. 

 
• infra-estrutura no loteamento urbano – Custo: R$ 25 mil, repassados em 09/2002. A 

obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos da DREMU/1998, Plano DADE 2000 
e concluída em 04/03/2003. 
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• Melhoramento da cachoeira 3 quedas – Custo: R$ 50 mil, repassados em 01/2000. A 
obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos da DREMU/1997, Plano DADE 1999 
e concluída em 28/02/2001. 

 
• melhoramento na estrada cachoeira três quedas – Custo: R$ 100 mil, repassados em 

09/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos da DREMU/2000, Plano 
DADE 2002 e concluída em 29/12/2002. 

 
• melhoramentos na concha acústica da praça Zequinha de Abreu e no monumento 

Zequinha de Abreu – Custo: R$ 20 mil, repassados em 10/2004. A obra foi realizada 
pela Prefeitura, com recursos da DREMU/2001, Plano DADE 2003 e concluída em 
16/02/2005. 

 
• obras de infra estrutura da av.augusto zorzi – Custo: R$ 200 mil, repassados em 

11/2001 e 12/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos da 
DREMU/1999, Plano DADE 2001 e concluída em 30/06/2003. 

 
• obras no centro de lazer do trabalhador – Custo: R$ 56 mil, repassados em 12/2001. A 

obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos da DREMU/1999, Plano DADE 2001 
e concluída em 06/08/2002. 

 
• obras no deserto do alemão – Custo: R$ 55 mil, repassados em 09/2002. A obra foi 

realizada pela Prefeitura, com recursos da DREMU/2000, Plano DADE 2002 e 
concluída em 29/12/2002. 

 
• paisagismo da avenida pio corso e trevo da entrada – Custo: R$ 59 mil, repassados em 

03/2000. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos da DREMU/1997, Plano 
DADE 1999 e concluída em 09/06/2000. 

 
• pavimentação do acesso SP-244/328 – Custo: R$ 390 mil, repassados em 01/2003 e 

10/2003. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos da DREMU/1998, Plano 
DADE 2000 e concluída em 30/07/2004. 

 
• reforma e recuperação do parque municipal – Custo: R$ 137 mil, repassados em 

11/1997. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos da DREMU/1995, Plano 
DADE 1997 e concluída em 29/10/1998. 

 
• urbanização turística morro Itatiaia – Custo: R$ 199 mil, repassados de 07/1996 a 

03/1997. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos da DREMU/1994, Plano 
DADE 1996 e concluída em 30/06/1997. 
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EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 1.156 mil 
 
Reformas em Escolas: 5 – R$ 1.078 mil. 
 

• EE Nelson Fernandes – Custo: R$ 221 mil. A obra foi concluída em 03/08/2001; 
 

• ETE Manoel dos Reis Araujo – Custo: R$ 48 mil. A obra foi concluída em 15/06/2002; 
 

• EEPSG Nelson Fernandes – Custo: R$ 71 mil. A obra foi concluída em 31/01/1996; 
 
• EMEF Francisco Ribeiro – Custo: R$ 578 mil. A obra foi concluída em 31/12/1998; 

 
• EE Profa Ignez Giaretta Sguerra – Custo: R$ 147 mil. A obra foi concluída em 

30/03/2005; 
 

• EE Antonio Lerario – Custo: R$ 13 mil. A obra foi concluída em 02/08/2005. 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 2 – R$ 78 mil 
 

• EE Profa Ignez Giaretta Sguerra – Custo: R$ 39 mil. A obra foi concluída em 
08/10/2002; 

 
• EE Nelson Fernandes – Custo: R$ 39 mil. A obra foi concluída em 17/08/2001. 

 
Repasses para APAE: R$ 1.272 mil 
 

• De 1995 a 2006, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 1.272 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 1.352 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar 
classes regulares de ensino fundamental. 

 
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. 
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ESPORTE E LAZER:  
 
Repasse de recursos: 

 
• ampliação e melhoramentos na quadra de esportes da escola EE Profº Oscar de 

Oliveira Alves – Custo: R$ 100 mil, repassados de 07/0200 a 03/2000. A obra foi 
concluída em 01/09/2002. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 21/11/00 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na Rua Duque de Caxias, 612 – Custo: R$ 900 mil, para atender o crédito produtivo 
popular. 

 
Programa Auto Emprego: 
 

• realizado Laboratório Organizacional de terrenos, para capacitação de 192 micro- 
empreendedores populares – Custo: R$ 39 mil. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 205 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de caminhão coletor e compactador de lixo e uma retroescavadeira. 

 
FEHIDRO: 
 

• contratos com a Prefeitura para elaboração de estudos e projetos de sistema de 
esgotos sanitários – Custo: R$ 64 mil. Concluído em 25/10/2004; 

 
PARQUE ESTADUAL DE VASSUNUNGA: 
 

• construção de sanitários e bebedouro na área de uso público – Custo: R$ 14 mil. 
Concluído em 18/11/2000; 

 
• construção do centro de visitantes – Custo: R$ 79 mil. Concluído em 19/06/1999. 
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SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 
 

• limpeza e desassoreamento da represa de abastecimento de água – Custo: R$ 26 mil. 
Concluída em 30/12/2005. 

 
SANEBASE: 
 

• construção de reservatório semi-enterrado com 1.030 m³ no Jardim Bonanza – Custo: 
R$ 100 mil. Concluída em 30/10/1997. 

 
• construção e montagem de estação elevatória de água tratada e cabine de 

transformação – Custo: R$ 50 mil. Concluída em 22/03/1999. 
 

• construção de estação pressurizada com aquisição de 2 conjuntos moto bomba – 
Custo: R$ 50 mil. Concluída em 13/09/2000. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em 07/2006 para Ampliação e Reforma do Posto 
de Saúde José Rodrigues Palhares Filho; 

 
• Santa Casa – R$ 120 mil, repassados em 06/2004 para Aquisição de um intensificador 

de imagem; 
 

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em 05/2004 para Reforma e Ampliação do Posto 
de Saúde do Jardim Victor Meirelles; 

 
• Hospital Psiquiátrico – R$ 264 mil, repassados em 12/1998 para reforma da rede de 

distribuição de água fria. 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 19 mil para o Programa de Controle a Glicemia. 
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• Prefeitura – R$ 60 mil para custeio da entidade. 
 
• Santa Casa – R$ 112 mil para custeio da entidade. 
 
• Santa Casa – R$ 15 mil para aquisição de móveis hospitalares. 
 
• Centro de Saúde II – R$ 31 mil para aquisição de equipamentos. 
 
• Hospital Psiquiátrico – R$ 235 mil, para instalações e aquisição de equipamentos, 

dentro do Programa Saúde Interior; 
 
• Centro de Atenção Integral a Saúde de Santa Rita – CAIS-SR – R$ 275 mil, para 

aquisição de equipamentos e instalações; 
 

Entrega de Ambulância: 3 
 

• Prefeitura – R$$ 90 mil. Entregue em Jun/2002, Dez/2000 e Dez/1998. 
 
Veiculo combate a dengue: 1 
 

• Prefeitura – 1 (entregue 1998) 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 13 viaturas, sendo: 9 para a Polícia Militar e 4 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 272 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
 
DER:  
 

• serviços de pavimentação da vicinal SRQ-030 (Distrito de Santa Cruz da Estrela - 
Tambau), numa extensão de 8,2 km - Custo: R$ 1.088 mil. Obras concluídas em 
03/11/2001. 

• obras na SP 241/330, numa extensão de 1 Km, acesso ao município – Custo: R$ 358 
mil. A obra foi concluída em 25/11/2005; 

• obras de recuperação da Estrada Vicinal Afif Cury (SRQ-002) em pontos de erosão, 
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numa extensão de 1 Km – Custo: R$ 145 mil. Obra concluída em 26/08/2006; 

• melhoramentos e pavimentação da vicinal Bairro Brejão - Distrito Santa Cruz da 
Estrela, numa extensão de 6,3 km – Custo: R$ 618 mil. Obra concluída em 
30/05/1999; 

• restauração e recapeamento na SP-241/330, acesso de Santa Rita do Passa Quatro à 
SP-330, numa extensão de 11,3 km – Custo: R$ 339 mil. A obra foi concluída em 
04/06/1998. 

• regularização e recapeamento da vicinal SRQ-260- Rodovia Afif Cury,  trecho da SP-
330 que liga a rodovia Anhanguera à divisa de Descalvado, numa extensão de 1 km – 
Custo: R$ 260 mil. Obra concluída em 20/09/2000. 

• serviços de conservação de rotina e especial na SP-330 - Via Anhanguera, do km 
232,92 ao 282, numa extensão de 49,04 km – Custo: R$ 881 mil. Obra concluída em 
26/07/1997. 

• serviços de conservação de rotina e especial na SP-330 e na SP-241/330, numa 
extensão de 60,3 km – Custo: R$ 431 mil. Obra concluída em 20/11/1998. 

• regularização e pavimentação da vicinal SP-328 - Santa Rita do Passa Quatro - Porto 
Ferreira (2º trecho), numa extensão de 4,5 km – Custo: R$ 154 mil pagos na gestão 
PSDB, dos quais R$ 6 mil  consolidados para a CPA. A obra foi iniciada na gestão 
Fleury e concluída em 21/03/2000. 

 

 

 


