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SÃO LUIZ DO PARAITINGA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007-2010

 
R$ 36.829.000,00 – em 53 obras e ações

AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 333.670 litros de leite, de Jan/2007 a Fev/2010 – Custo: R$ 426 mil, 

beneficiando 732 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Municipalização da Casa da Agricultura: 
 

• celebrado 1 convênio, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 26 mil.  
 
Programa de Pontes Metálicas: 2 
 

• programada a implantação de 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a 
quem caberá a construção das cabeceiras. O Estado doará as superestruturas, num 
total de 12 metros lineares – Custo: R$ 76 mil – convênio já assinado: 

 
1. Bairro do Oriente – sobre o Córrego do Oriente na SLP-426, km 0,5 – vão de 6 

metros. Aguarda a construção de cabeceiras pela Prefeitura. 
 

2. Distrito Catuçaba – sobre o Rio do Chapéu na SLP-450 – vão de 6 metros. Aguarda a 
construção de cabeceiras pela Prefeitura. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrado 1 convênio com a Prefeitura para atendimento a 265 pessoas de diversos 
segmentos da população – R$ 35 mil. 

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

famílias/mês em 2008 – R$ 36 mil; 50 famílias/mês em 2009 – R$ 36 mil e estão sendo 
atendidas 50 famílias/mês em 2010 – R$ 72 mil, repassados R$ 30 mil de Jan a Mai. 
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• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 50 bolsistas/mês em 2007 – R$ 36 mil; 50 
bolsistas/mês em 2008 – R$ 36 mil; 50 bolsistas/mês em 2009 – R$ 36 mil e estão 
sendo atendidos 50 bolsistas/mês em 2010 – R$ 43 mil, repassados R$ 18 mil de Jan a 
Mai. 

 
 
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 São Luis do Paraitinga – Rua Cel. Domingues de Castro, 98 - Centro - em 
andamento 13 cursos (Violino, Viola, Violoncelo, Clarinete, Flauta, Saxofone, 
Trompete, Trombone, Percussão, Canto Coral, Violão, Viola Caipira e Eufônio), para 
204 crianças e adolescentes. Foram repassados R$ 457 mil de Jan/2003 a Dez/2009 
para pagamento de despesas de manutenção do Polo, recursos humanos, visitas de 
supervisão, etc. O polo iniciou suas atividades em 25/05/2002. 

 
 
DEFESA CIVIL: 

 
• Fornecimento de 13.192,43 litros de combustível para a Prefeitura Municipal, devido 

as fortes chuvas ocorridas em Jan/2010 – Custo: R$ 29 mil. 
 

• Serviços de remoção de entulhos em vários locais do município – Custo: R$ 288 mil. 
 
Obras programadas: 
 

• recuperação de 12 km da estrada rural Santa Cruz do Rio Abaixo – Custo Previsto: R$ 
241 mil. 

 
• recuperação de 12 km da Estrada do Chapéu – Custo Previsto: R$ 327 mil. 

 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP - R$ 2.155 mil 
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• cobertura da quadra de esportes da EMEF João Gonçalves dos Santos e construção 
da quadra poliesportiva na EMEF Cassiana dos Santos Moreira - Custo: R$ 250 mil, 
repassados R$ 151 mil em Dez/2009. Obra não iniciada. 

• construção de um Galpão Multiuso na EMEF Joaquim Ribeiro de Almeida no Bairro 
dos Caetanos na SP-153-Rodovia Nelson Ferreira Pinto km 8 – Custo: R$ 140 mil, 
repassados em Dez/2009. A obra está com 35% executados. 

• ampliação de sala e cobertura do espaço de ensaio da FAMIG-Fanfarra Monsenhor 
Ignácio Gióia – R$ 50 mil, repassados em Dez/2009. O Edifício Musical que receberia 
as melhorias, objeto do convênio, foi danificado pela enchente e por este motivo a 
Prefeitura está analisando a possibilidade de devolver os recursos. 

• aquisição de equipamentos e máquinas de terraplenagem para conservação de vias 
urbanas e municipais: 2 caminhões basculantes, 1 caminhão compactador de lixo, 1 
pá carregadeira, 1 retroescavadeira e 1 motoniveladora - Custo: R$ 1.505 mil, 
repassados em 26/02/2010. Os equipamentos já foram adquiridos, porém, a Prefeitura 
recebeu apenas a motoniveladora e os demais equipamentos estão em fase de entrega 
pela empresa contratada. 

 
• 2.018 m² de pavimentação em diversas vias do município - Custo: R$ 150 mil, 

repassados em Abr/2010. Obra em licitação. 
 

 
• aquisição de veículos para transporte de passageiros – Custo: R$ 60 mil, repassados 

em 25/09/2009. 
 
 
DADE: R$ 4.104 mil 
 

• construção de novo Terminal Rodoviário – Custo: R$ 800 mil, já repassados R$ 533 
mil em Jan/2010. A obra será realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE 
2009. Em licitação, obra não iniciada. 

 
• obras de urbanização e drenagem em vias do município – R$ 600 mil, já repassados 

R$ 386 mil em Jan/2010. A obra será realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE 2009. Obra já licitada e não iniciada. 

 
• restauração e conservação do prédio tombado da sede da Prefeitura - R$ 483 mil, 

repassados em Jun/2008 e Ago/20098. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos 
do Plano DADE 2008 estava em andamento com 60% executados. A Prefeitura enviou 
a SEP alteração de projeto que visa o encerramento do convênio, pois a inundação 
ocorrida em Janeiro último, destruiu vários serviços já executados. 
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• reurbanização e drenagem da via de acesso Vereador José Pinto de Souza – Custo: R$ 

366 mil, repassados de 07/2006 a 03/2007. A obra, realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE 2006 foi concluída em Mar/2009. 

 
• reurbanização do Núcleo Histórico do Distrito de São Paulo – Custo: R$ 336 mil, 

repassados em Jun e Nov/2008. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE 2008 foi concluída em Fev/2009. 

 
• reurbanização e infraestrutura da Av. Celestino de Campos Coelho – Custo: R$ 638 

mil, repassados em Dez/2007 e Ago/2008. A obra, realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE 2007 foi concluída em Dez/2008. 

 
• reurbanização e infraestrutura da via de acesso Dr. João Roman – Custo: R$ 476 mil, 

repassados em Dez/2007 e Jul/2008. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos 
do Plano DADE 2007 foi concluída em Dez/2008. 

 
• Reurbanização da Praça do Cruzeiro – Custo: R$ 215 mil, repassados em Jul/2008. A 

obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 2008 foi concluída em 
2008. 

 
• reurbanização da Rua Bernardo Joaquim Dias – Custo: R$ 190 mil, repassados em 

Dez/2007 e Jun/2008. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE 
2008 foi concluída em Nov/2008. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Construção de escola nova em licitação: 1 (1.050 vagas) 

 
• EE Terreno Verde Porto, com 10 salas (1.050 vagas). Em fase de contratação. 

 
 
Reformas de escolas concluídas: 5 – R$ 1.613 mil 
 

• EMEIF João Batista Cardoso – Custo: R$ 604 mil. Obra concluída em 26/04/2010. 
 

• EMEF Cel. Domingues de Castro – Custo: R$ 558 mil. Obra concluída em 
20/04/2010. 
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• 3 reformas na EE/EMEF Monsenhor Ignácio Gióia/Waldemar Rodrigues – Custo: R$ 
451 mil. Obras concluídas em 26/04/2007, 01/06/2009 e 08/03/2010. 

 
 

Reforma de escola em contratação, aguardando OIS: 1 
 
• EE Monsenhor Ignácio Gióia. Aguarda o final do processo licitatório. 

 
 
Transporte Escolar: 
 

• Foram entregues em Dez/2009 e Fev/2010, 3 micro-ônibus para transporte escolar – 
Custo: R$ 436 mil. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De Mar/2007 a Dez/2009 foram gastos R$ 115 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 1 escola do município. EE Monsenhor Ignácio Gióia. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
 
CDHU: 29 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – R$ 599 mil 
 

• Conjunto habitacional São Luiz do Paraitinga B - 29 unidades, beneficiando 145 
pessoas, construídas pelo sistema de Parceria com Municípios no Distrito de 
Catuçaba - Custo: R$ 599 mil. Obra concluída em 20/08/2009. 

 
 
CDHU: 150 unidades habitacionais em execução / 1 conjunto – R$ 16.981 mil 
 

• Conjunto habitacional São Luiz do Paraitinga C – 150 unidades, beneficiando 750 
pessoas, construídas pelo sistema de reassentamento habitacional, obras emergenciais 
de infraestrutura e construção para atendimento às vítimas das inundações no 
município em área adquirida pela CDHU – Custo: R$ 9.033 mil em edificações e R$ 
7.948 mil para infra-estrutura. A obra tem término previsto em Ago/2010. As 
primeiras 18 unidades já estão pré-moldadas. 

 
 
Programa de Melhoria Habitacional: 
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• obras de pavimentação asfáltica no Conjunto Habitacional Paulo Ferreira da Silva 

(CDHU B) – Distrito de Catuçaba – Custo: R$ 174 mil, pagos R$ 52 mil em 
30/04/2010. Obra não iniciada.  

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 
Obras concluídas: R$ 307 mil 
 

• remanejamento de adutora  de água tratada – Custo: R$ 244 mil. Obra concluída em 
24/11/2009. 

 
• construção de poços de visita e prolongamento de redes – Custo: R$ 10 mil. Obra 

concluída em 30/11/2009. 
 

• remanejamento de 415 metros de rede coletora e 24 ligações domiciliares de esgotos 
na Travessa Cigano e Rua Bernardo J. Dias – Custo: R$ 25 mil. Obra concluída em 
29/11/2007. 

 
• remanejamento de 450 metros de  rede de distribuição e 60 ligações domiciliares de 

água em diversos locais do município – Custo: R$ 13 mil. Obra concluída em 
12/10/2007. 

 
• execução de tanque de contenção de hipoclorito na Estação de Tratamento de Esgotos 

e na Estação de Tratamento de Água do município – Custo: R$ 15 mil. Obra concluída 
em 10/07/2007. 

 
 
Obras programadas: 
 

• construção de reservatório com capacidade 300 m³ para ampliação do sistema de 
reservação de água do município  – Custo Previsto: R$ 150 mil. 

 
• implantação de adutora de água tratada para atender o crescimento vegetativo – 

Custo Previsto: R$ 83 mil. 
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• implantação de sistema de esgotos sanitários na CDHU Catuçaba, compreendendo: 
Estação Elevatória de Esgotos, Linha de Recalque, Rede Coletora e Ligações 
Domiciliares  – Custo Previsto: R$ 430 mil. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses concluídos para Prefeituras / entidades hospitalares (2007-2009) – custeio: 
(Total: R$ 517 mil): 
 

• Prefeitura – R$ 158 mil. 
 

• Santa Casa – R$ 359 mil. 
 
Repasses concluídos para Prefeituras / entidades hospitalares (2007-2010) – obras e 
equipamentos: (Total: R$ 765 mil) 

 
Santa Casa – R$ 200 mil, sendo: 

 
R$ 50 mil em Out/2009 para aquisição de equipamentos. Já foram adquiridos 50% dos 
equipamentos com previsão de término no final de Mai/2010 

 
R$ 100 mil em Out/2009 para Construção da Ala de Radiologia. Aguarda a Prefeitura enviar 
as máquinas para o início da obra, previsto em Mai/2010. 
 
R$ 20 mil em Nov/2007 para aquisição de um veículo (já adquirido). 

 
R$ 30 mil em Nov/2007 para aquisição de equipamentos (já adquiridos). 
 
 
Prefeitura – R$ 565 mil, sendo: 

 
 
R$ 300 mil em Jan/2010 para reconstrução de Unidade do Programa de Saúde da Família. 
Em início de obra com término previsto em Dez/2010. 
 
R$ 73 mil em Jan/2010 para adequação física do Centro de Saúde. Em início de obra. 
 
R$ 77 mil em Jan/2010 para aquisição de equipamentos (72% adquiridos, com previsão de 
término em 15/06/2010). 
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R$ 50 mil, repassados em Jan/2008 para reforma e ampliação da Unidade de Saúde do 
Programa de Saúde da Família. Obra concluída 02/02/2009. 
 
R$ 65 mil em Jan/2008 para aquisição de equipamentos (já adquiridos). 
 
 
Programa Dose Certa: 
 

• De 2007 a Dez/2009, foram repassados para o município R$ 265 mil em 
medicamentos. Mais R$ 39 mil estão sendo repassados em 2010.  

 
• Em Jan/2010 foram repassados R$ 22 mil em medicamentos para atendimento à 

população atingida pelas enchentes. 
 

 
Programa de Controle da Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 19 mil, repassados de 2007 a 2009 e mais R$ 5 mil estão sendo 
repassados em 2010. 

 

Entrega de Ambulância: 

• Em Nov/2007 foi entregue 1 ambulância para o município, no valor de R$ 34 mil. 

 
Programa de Saúde da Família: 
 

• Prefeitura – R$ 301 mil, repassados de Mar/2007 a Abr/2008 para custeio do 
Programa de Saúde da Família (3 equipes). 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Foram entregues 2 viaturas, sendo; 1 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 77 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
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• recapeamento e restauração da SP-125 (Rodovia Oswaldo Cruz), trecho do km 70,5 
ao 77,3, numa extensão de 6,82 km – Custo: R$ 6.789 mil. A obra foi concluída em 
30/03/2007. 

OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 31.000.000,00 
 
 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 1.438.506 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

1.156 mil beneficiando 732 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrados 7 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 330 
mil.  

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 5 km de estrada rural do Rio Acima - SLP-010 – 1ª Fase – Custo: R$ 80 
mil. A obra foi concluída em 04/12/2000. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 13 
 

• implantadas 13 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 118 metros 
lineares – Custo: R$ 755 mil: 

 
3. sobre a estrada do Bairro Rio Acima - Córrego Afluente do Rio Paraitinga - Fazenda 

Saad – vão de 12 metros. Instalada em 13/10/2002; 
 

4. sobre o Rio do Chapéu - Bairro da Barra - Ponte 1 – vão de 6 metros. Instalada em 
10/06/2002; 

 
5. sobre o Rio do Chapéu - Bairro da Barra - Ponte 2 – vão de 8 metros. Instalada em 

10/06/2002; 
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6. sobre o Rio do Chapéu - Bairro da Barra - Ponte 3 – vão de 6 metros. Instalada em 

10/06/2002; 
 
7. sobre o Rio das Flores - Bairro Rio das Flores – vão de 12 metros. Instalada em 

10/06/2002; 
 
8. sobre a estrada antiga SP-125 - Bairro Paineira - Ribeirão Cachoeirinha – vão de 8 

metros. Instalada em 10/06/2002; 
 
9. sobre a estrada do Bairro do Rio Acima - Ribeirão dos Pimentas – vão de 8 metros. 

Instalada em 13/10/2002; 
 
10. sobre a estrada do Bairro Água Santa - Ribeirão da Cachoeira dos Pintos – vão de 10 

metros. Instalada em 13/10/2002; 
 
11. sobre a estrada do Bairro Bom Retiro - Córrego Bom Retiro - Morro da Lage – vão de 

8 metros. Instalada em 19/01/2003; 
 
12. sobre a estrada do B. do Rio Abaixo - Ribeirão do Turvo – próximo a propriedade 

Irineu Batista – vão de 8 metros. Instalada em 13/10/2002; 
 
13. sobre a estrada do município no Bairro do Rio Acima - Rio do Meio – vão de 10 

metros. Instalada em 21/09/2004; 
 
14. sobre a estrada do B. Rio Abaixo- Ribeirão Turvo próximo à empresa Luiziense – vão 

de 12 metros. Instalada em 19/01/2003; 
 
15. sobre a estrada do Bairro Rio Abaixo - Ribeirão Turvo – vão de 10 metros. Instalada 

em 13/10/2002. 
 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 16 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 75 
crianças e adolescentes, 113 idosos e 182 famílias – Custo: R$ 268 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 
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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, 
mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá ser desvinculada ou 
permanecer no Programa. 

 
 
CASA CIVIL: 

 
• implementação de banco de dados com indicadores estratégicos para auxílio da 

governança municipal – Custo: R$ 90 mil. 
 

• instalação de equipamentos e sistemas para o Projeto Piloto de apoio a governança 
municipal – Custo: R$ 172 mil. 

 
 
CULTURA: 

 
• realizados 97 eventos, dentro do Projeto Cinema na Praça, proporcionando a 

oportunidade de reviver emoções de uma projeção cinematográfica pela 1ª vez em 
várias cidades do interior – Custo: R$ 79 mil. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
 

• construção de ponte de 10 metros de comprimento e 8 metros de largura, no bairro 
bairrinho – Custo: R$ 42 mil. Obra concluída em 18/06/2001. 

 
• construção de ponte de 10 metros de comprimento e 8 metros de largura, sobre o 

córrego turvo no bairro Mato Dentro – Custo: R$ 34 mil. Obra concluída em 
18/06/2001. 
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• construção de ponte de 30 metros de comprimento e 8 metros de largura, sobre o rio 
Punga no bairro Catuçaba – Custo: R$ 106 mil. Obra concluída em 16/11/2001. 

 
• construção de residências de alvenaria no Conj Gab. São Luiz do Paraitinga – Custo: 

R$ 60 mil. Obra concluída em 14/08/1996. 
 

• construção de ponte mista de madeira e concreto – Custo: R$ 171 mil. Obra concluída 
em 06/02/1997. 

 
• reconstrução de ponte de 12 metros de comprimento e 10 metros de largura, sobre o 

Córrego da Queimada – Custo: R$ 115 mil. Obra concluída em 06/11/2003. 
 

• recuperação de passarela e ponte nos bairros São Caetano, Rio Abaixo, das Flores, 
Chapéu, Turvo E Alvarenga – Custo: R$ 12 mil. Obra concluída em 09/04/1996. 

 
• recuperação de rodovia municipal numa extensão de 41 km – Custo: R$ 112 mil. Obra 

concluída em 03/10/2000. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
IPT: 
 
 
 

• inspeção em ponte de concreto, dentro do Programa de Assistência aos Municípios - 
Custo: R$ 24 mil.  

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 

• troca de pavimento do Centro Histórico –  R$ 487 mil. A obra, realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE 2004 foi concluída em 2006. 

 
• urbanização da marginal do Rio Paraitinga – Custo: R$ 275 mil, repassados em 

12/2005 e 10/2006. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 
2004 foi concluída em 2006. 

 
• requalificação do Centro Histórico – Custo: R$ 349 mil, repassados em 05/2004 e 

08/2004. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 2003 e 
concluída em 17/07/2005. 
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• restauração do Mercado Municipal – Custo: R$ 330 mil, repassados de 11/2003 a 

08/2004. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 2003 e 
concluída em 27/07/2005. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Escolas construídas: 1 (420 novas vagas) – R$ 135 mil 
 

• EMEF Núcleo Escolar Cassiana Moreira dos Santos – 4 salas (420 novas vagas) – 
Custo: R$ 135 mil. Obra concluída em 31/03/2003. 

 
Escolas ampliadas: 2 (840 novas vagas) – R$ 213 mil 
 

• EE/EMEF MNS Ignácio Gioia / Waldemar Rodri – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: 
R$ 98 mil. Obra concluída em 28/09/2001. 

 
• EMEF B. Pamona – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 114 mil. Obra concluída 

em 31/03/2003. 
 
Reformas em Escolas: 5 – R$ 145 mil 

 
• EE/EMEF MNS Ignácio Gioia – Custo: R$ 14 mil. A obra foi concluída em 

06/02/2002. 
 

• EEPG CEL Domingues de Castro – Custo: R$ 17 mil. A obra foi concluída em 
31/10/1997. 

 
• EMEF B. São Sebastião – Custo: R$ 67 mil. A obra foi concluída em 31/03/2003. 

 
• EE Anna Maria Cavallari – Custo: R$ 37 mil. A obra foi concluída em 14/10/2005. 

 
• EE/EMEF MNS Ignácio Gioia / Waldemar Rodri – Custo: R$ 8 mil. A obra foi 

concluída em 16/05/2006. 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 1 – R$ 39 mil 
 

• EE/EMEF MNS Ignácio Gioia – Custo: R$ 39 mil. A obra foi concluída em 
28/09/2001; 
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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. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal situado na via de 
acesso João Romã, nº 162. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 11 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 17 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 31 unidades habitacionais / 1 conjunto - R$ 148 mil 
 

• conjunto Habitacional São Luiz do Paraitinga A – 31 unidades, beneficiando 155 
pessoas, construídas pelo sistema empreitada global convencional, na Rua Luiz 
Roberto Faris Martins, 85 - Centro – Custo: R$ 148 mil pagos na gestão PSDB. Obra 
concluída em 31/01/1996. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• obras de pavimentação asfáltica e rede de drenagem em diversas ruas – Custo: R$ 70 
mil. A obra foi concluída em 31/12/2003; 

  
• obras de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e drenagem do CH da CDHU – 

Custo: R$ 100 mil. A obra foi concluída em 06/01/2003. 
 
 

MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 90 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 caminhão compactador de lixo. 

 
FEHIDRO: 
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• implantação de saneamento básico – Custo: R$ 21 mil. Obra paralisada com 37% 
executados. 

 
• recomposição de mata ciliar na zona urbana do rio paraitinga – Custo: R$ 16 mil. 

Obra concluída em 03/05/2004. 
 
INSTITUTO FLORESTAL: 
 

• serviços de extensão de rede de energia elétrica no Núcleo Santa Vírgínia - Parque 
Estadual da Serra do Mar – Custo: R$ 18 mil. Concluído em 22/05/2000; 

 
• reforma da sede administrativa e garagem, oficina e deposito no Núcleo Santa 

Vírgínia - Parque Estadual da Serra do Mar – Custo: R$ 226 mil. Concluído em 
20/09/1999. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
CESP: 
 

• 55 ligações domiciliares de energia para famílias carentes, dentro do Programa LBR - 
Ligações para Clientes de Baixa Renda e do Programa VPR - Vale do Paraíba Rural / 
Morada Rural – Custo: R$ 200 mil. 

 
SABESP: 
 

• aquisição de materiais  para a implantação do sistema de esgotos sanitários para 
estação de tratamento de água e aquisição de 3 floculadores mecânicos para a estação 
de tratamento de água – Custo: R$ 376 mil; 

• melhorias no sistema de abastecimento de água do Reservatório 1 e 2 – Custo: R$ 12 
mil. Concluído em 15/06/2002; 

• implantação de desarenador e tanque de contato na estação de tratamento de esgotos 
– Custo: R$ 26 mil. Concluído em 01/02/2004; 

• 105 m de prolongamento de rede coletora e 7 ligações domiciliares de esgotos no 
Distrito Catuçaba – Custo: R$ 11 mil. Concluído em 13/08/2004; 

• implantação do sistema de esgoto sanitário, incluindo rede coletora, coletor tronco, 
linha de recalque – Custo: R$ 3.071 mil. Concluído em 20/11/2005; 

• implantação de rede de distribuição de água e interligações dos sistemas R2 e R3 – 
Custo: R$ 2 mil. Concluído em 30/08/2005; 
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• 290 m de rede coletora e 30 ligações domiciliares – Custo: R$ 20 mil. Concluído em 
04/03/2006. 

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

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em 12/2006 para ampliação de Unidade de 
Saúde; 

 
• Prefeitura – R$ 10 mil, repassados em 12/2006 para aquisição de equipamentos 

(Programa Sorria São Paulo); 
 

• Santa Casa – R$ 24 mil, repassados em 01/2001 para aquisição de equipamentos para 
o Projeto Verão; 

 
• Santa Casa – R$ 7 mil, repassados em 06/2004 para aquisição de equipamentos; 

 
• Santa Casa – R$ 37 mil, repassados em 03/2000 para aquisição de equipamentos; 
 
• Prefeitura – R$ 8 mil, repassados em 12/1996, para aquisição de equipamentos; 
 

Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 26 mil para o Programa Sorria São Paulo. 
 
• Prefeitura – R$ 30 mil para o Projeto Verão. 
 
• Prefeitura – R$ 1.699 mil para o Programa de Saúde da Família. 
 
• Santa Casa – R$ 88 mil para o Projeto Verão. 
 
• Santa Casa – R$ 266 mil. 
 

Entrega de Ambulância: 3 
 

• Prefeitura - 3 
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SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 8 viaturas, sendo: 6 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 203 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
 
DER: 
 

• serviços de melhoramentos e pavimentação da vicinal São Luiz do Paraitinga - Bairro 
Catuçaba, numa extensão de 14 km - Custo: R$ 4.986 mil. Obras concluídas em 
30/04/2003. 

• serviços de conservação de rotina e especial na SP-125, do km 0 ao km 94, numa 
extensão de 94 km – Custo: R$ 2.551 mil. A obra foi concluída em 25/03/2001; 

• recapeamento e restauração do km 35 ao 42 da SP-125, numa extensão de 7 km – 
Custo: R$ 4.404 mil. Obra concluída em 30/09/2006; 

• conservação de rotina e especial na SP-125, do (km 0 ao km 94), numa extensão de 94 
km – Custo: R$ 1.193 mil. Obra concluída em 27/06/1997; 

• levantamento topográfico, planialtimétrico e elaboração de projetos para solução de 
pontos críticos na SP-125 – Custo: R$ 48 mil. Concluído em 29/05/1996. 

• contenção, proteção e retaludamento das encostas na SP-125 – São Luiz do 
Paraitinga-Ubatuba, numa extensão de 39,1 km – Custo: R$ 1.668 mil. Obra 
concluída em 14/07/1997. 
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