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SÃO ROQUE 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 
CULTURA:  

Pólo do Projeto Guri: 1 (em andamento)  

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

• Pólo de São Roque – Rua Aracaí, 250 – Brasital - em andamento 6 cursos de (Canto 
Coral; madeiras; metais; percussão; bateria; violino/viola e violoncelo / contrabaixo), 
para 157 crianças e adolescentes. Foram repassados R$ 479 mil pagos de Jan/2003 a 
Nov/2011, para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, 
visitas de supervisão, etc.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• Distribuídos 79.650 litros de leite, no período de Jan/2011 a Set/2011 – Custo: R$ 108 
mil, beneficiando 590 famílias carentes, no último mês do período.  

 

• celebrados 5 convênios com a Prefeitura para atendimento a 108 idosos, 89 famílias e 
997 pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 167 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 164 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 165 mil e 
está atendendo mais 164 famílias/mês em 2012 – Custo: R$ 157 mil repassados R$ 13 
mil em Jan.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 150 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 108 mil e está 
atendendo mais 150 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 108 mil repassados R$ 54 mil 
de Jan/2010 a Jun/2010.  
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EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 978 mil  

Escola em execução: 1 (630 novas vagas) – R$ 1.503 mil  

• Terreno Distrito de Mailasque – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 1.503 mil. A 
obra está com 11,50% executados e previsão de termino em 14/09/2012  

 

Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 684 mil  

• EE Prof Epaminondas de Oliveira – Custo: R$ 525 mil. Obra concluída em 
22/02/2011.  

 

• EE HoracioManley Lane – Custo: R$ 72 mil. Obra concluída em 15/06/2011.  
 

• Der Diretoria de Ensino - Região de São Roque – Custo: R$ 87 mil. Obra concluída 
em 16/03/2011.  

 

Repasses para APAE`s: R$ 134 mil.  

• De Mar/2011 a Set/2011, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 134 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 51 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2011 a Set/2011 foram gastos R$ 50 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 2 escolas do município.  
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EMPREGO E TRABALHO:  

BANCO DO POVO:  

• Em 28/06/2000 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua São Paulo, nº 966, 
com recursos de R$ 405 mil para atender o crédito produtivo popular. Vigência até 
13/09/2015.  

 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE:  

Repasse de recursos:  

Obras:  

• reforma de estádio municipal – Custo: R$ 50 mil repassados de Fev/2010.  
 

GESTÃO PÚBLICA:  

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1Infocentro Municipal na Rua Marechal 
Deodoro, 193 - Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 12 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 68 mil. Vigência até 26/01/2015.  

 

LOGISTICA E TRANSPORTES:  

DER  

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV:  

• recuperação de 5,30 km da Estrada dos Venâncios, trecho Estrada do Vinho com a 
EMEIF Mirim - Custo: R$ 2.367 mil. Obra concluída em Mai/2011. (ALU)  

 

• recuperação de 6,70 km da Estrada Mario de Andrade - Sitio Santo Antônio - Custo: 
R$ 2.993 mil. Obra concluída em Mar/2011. (ALU)  

 

• recuperação de 6,10 km da Vicinal Darcy Penteado, ligação da SP-270 até a Vicinal 
Mario Andrade - Custo: R$ 2.725 mil. Obra concluída em Mar/2011. (ALU)  
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PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL 

 

Convênios SEP: R$ 2.530 mil  

• aquisição de micro ônibus – Custo: R$ 100 mil repassados em Set/2009.  
 

• 8.700,00m² de pavimentação asfáltica do Loteamento Alpes do Guaçu – Custo: R$ 350 
mil repassados R$ 175 mil em Dez/2009.  

 

• 7.480,00m² de pavimentação, recapeamento e esgoto em vias do município – Custo: 
R$ 500 mil repassados em Out/2008 e Fev/2011. Obra concluída em 26/06/2011.  

 

• 4.600,00m² de pavimentação asfáltica no bairro Cascavel – Custo: R$ 150 mil 
repassados em Abr/2010.  

 

• 10.350,00m² de pavimentação asfáltica do distrito de Mailasqui – Custo: R$ 500 mil 
repassados R$ 250 mil em Mar/2010. Obra concluída em 10/08/2011.  

 

• 18.590,00 m² de pavimentação e drenagem da Rua Aniz Gebara e Estrada Taipas de 
Pedra – Custo: R$ 750 mil repassados R$ 250 mil em Fev/2010.  

 

• 1.713,99m² de pavimentação asfáltica, drenagem, guias e sarjetas em via do município 
no Bairro Guaçu – Custo: R$ 100 mil repassados em Nov/2009. Obra concluída em 
15/02/2011.  

 

• tubulação de àguas fluviais nos alpes do guaçu – Custo: R$ 80 mil repassados em 
Out/2009. Obra concluída em 15/02/2011.  

 

 



5 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS:  

FEHIDRO :  

• contrato com a Associação Jornada Ecológica - AJE, para estudo e análise das 
legislações ambientais municipais em face da estadual e federal – Custo: R$ 106 mil. 
Concluído em 14/02/2012.  

 

SABESP:  

Obras em execução: R$ 1.410 mil  

• obras do sistema de abastecimento de água, compreendendo construção bases 
estruturais da nova estação de tratamento de água modulada compacta Sorocamirim, 
no âmbito da coordenadoria de empreendimento nordeste, para a unidade de negócio 
médio tiete - diretoria de sistema regionais – Custo: R$ 120 mil. Em inicio de obra e 
previsão de termino em 09/03/2012.  

 

• rede coletora, linha requalque, estação elevatória esgoto e coletores em Bairros 
diversos das duas cidades São Roque e Ibiúna – Custo: R$ 1.290 mil. A obra está com 
99,10% executados e previsão de termino em 30/03/2012.  

 

SAÚDE:  

Repasse concluído para Prefeitura (2011-2014) – obras e equipamentos:  

• Santa Casa - R$ 100 mil, repassados em Jun/2010, para reforma e ampliação.  
 

• Santa Casa - R$ 100 mil, repassados em Out/2010, para reforma e ampliação.  
 

• Santa Casa - R$ 25 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos.  
Repasse concluído para Prefeitura (2011-2014) – custeio:  

• Santa Casa - R$ 1.330 mil, repassados em Jul/2010 a Jan/2012 (Sendo: R$ 910 mil 
para o programa Pró Santa Casa).  
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Repasse programado para entidades hospitalares – custeio:  

• Santa Casa - R$ 210 mil.  
 

Programa de Controle de Glicemia:  

• Prefeitura - R$ 33 mil estão sendo repassados, para custeio.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Entrega de 9 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 320 mil.  
 

TURISMO:  

DADE: R$ 9.575 mil  

• conclusão do sistema arterial – Custo: R$ 2.716 mil, repassados R$ 1.794 mil em 
Dez/2011. A obra, sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2011. Previsão de termino em 06/12/2013.  

 

• Conclusão do Sistema Arterial (Centro / Jd. Renê / Bai) – Custo: R$ 2.304 mil, 
repassados R$ 821 mil em Nov/2009. A obra, sendo realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2009.  

• 55.111,00 m² de pavimentação asfáltica e drenagem da Estrada do Saboó – Custo: R$ 
1.697 mil, repassados de Fev/2008 a Fev/2009. A obra realizada pela Prefeitura com 
recursos dos Planos DADE/2007. Obra concluída em 25/01/2012.  

 

• Revitalização e infraestrutura da Avenida Bandeirantes – Custo: R$ 2.458 mil, 
repassados R$ 820 mil em Set/2011. A obra sendo realizada pela Prefeitura com 
recursos dos Planos DADE/2007. Previsão de termino em 04/03/2012  

 

• 9.350,00m² de pavimentação asfáltica, no Distrito de Canguera e na Estrada do 
Moreira no bairro Saboó – Custo: R$ 400 mil repassados R$ 200 mil em Out/2009.  
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Programados:  

• revitalização da área central de São Roque, com a execução de 5956,83 m² de 
recapeamento asfáltico em CBUQ e 16.655,14 m² de recuperação de passeios públicos 
– Custo: R$ 3.088 mil. A obra será realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2012.  
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GESTÃO 2007 - 2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• Distribuídos 375.536 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 
477 mil, beneficiando 590 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 5,60 km de estrada rural SQE-440, SQE-148, Bairro Taxaquara, B.H. 
Tietê/Sorocaba – 2ª Fase – Custo: R$ 475 mil. A obra foi concluída em 25/11/2009.  

 

Programa de Pontes Metálicas: 4 

• implantadas 4 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 34 metros 
lineares – Custo: R$ 217 mil:  

 

1. na estrada das Flores no Distrito Canguera, sobre o Ribeirão da Ponte Lavrada – vão de 
10 metros lineares. Instalada em 31/01/2008.  

 

2. na rua São Felipe no Jardim Mailasqui, sobre o Rio Aracaí – vão de 8 metros lineares. 
Instalada em 31/01/2008.  

 

3. na estrada José Benedito Rodrigues – Distrito São João Novo, sobre o Rio Taxaquara – 
vão de 6 metros lineares. Instalada em 19/06/2008;  

 

4. na estrada dos Godinhos – Distrito Canguera, sobre o Ribeirão da Ponte Lavrada – vão 
de 10 metros lineares. Instalada em 31/01/2008.  
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ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 23 convênios com a Prefeitura para atendimento a 121 crianças e 
adolescentes, 368 idosos, 1.668 famílias, 172 migrantes e 1.708 pessoas de outros 
segmentos da população – Custo: R$ 512 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 150 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 108 mil; 
149 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 107 mil; 149 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
107 mil e 164 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 130 mil.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 150 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 108 mil; 150 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 108 mil; 150 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 
108 mil e 150 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 126 mil.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

CEETPS: 

 

• reformas diversas nas instalações físicas da U.E. na ETEC São Roque - Custo: R$ 195 
mil. A obra foi concluída em 05/11/2008.  

 

• reformas e ampliação de salas de aula na U.E. na ETEC São Roque – Custo: R$ 474 
mil. A obra foi concluída em 16/03/2010.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 60 mil  

• 4.300m² de obras de infra-estrutura na urbana localizadas na Avenida São Luís - 
Jardim Villaça – Custo: R$ 60 mil, repassados em Mai/2008. A obra foi concluída em 
17/06/2009.  
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DADE: R$ 2.575 mil  

• obras de infra-estrutura e pavimentação asfáltica em vias públicas – Custo: R$ 500 
mil, repassados de Out/2004 a Dez/2007. A obra, realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2003. Obra concluída em 31/07/2007.  

 

• pavimentação asfáltica e drenagem em diversas ruas – Custo: R$ 1.160 mil, 
repassados em Jul/2006 e Dez/2007. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos 
do Plano DADE/2004. Obra concluída em 23/06/2009.  

 

• pavimentação e drenagem em ruas do Jardim Nova São Roque – Custo: R$ 915 mil, 
repassados de Set/2002 a Mar/2007. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos 
do Plano DADE/2002. Obra concluída em 05/10/2007.  

 

EDUCAÇÃO:  

Reformas de escolas concluídas: 7 – R$ 384 mil  

• ETEC São Roque – Custo: R$ 76 mil. A obra foi concluída em 15/05/2008.  
 

• EE Prof Epaminondas de Oliveira – Custo: R$ 19 mil. A obra foi concluída em 
15/09/2009.  

 

• EE Prof Germano Negrini – Custo: R$ 19 mil. A obra foi concluída em 15/09/2009.  
 

• EE HoracioManley Lane – Custo: R$ 23 mil. A obra foi concluída em 30/12/2009.  
 

• EE Prof Germano Negrini – Custo: R$ 35 mil. A obra foi concluída em 15/12/2009.  
 

• EE Prof Epaminondas de Oliveira – Custo: R$ 164 mil. A obra foi concluída em 
28/05/2010.  
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• EE Prof Germano Negrini – Custo: R$ 48 mil. A obra foi concluída em 17/06/2010.  
 

Repasses para APAE`s: R$ 1.167 mil.  

• De 2007 a 2010, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 1.167 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 543 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  

 

• De 2007 a 2010 foram gastos R$ 339 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 2 escolas do município.  

 

Transporte Escolar:  

• Em 12/12/2009 e 23/03/2010 foram entregues 2microônibus para o transporte escolar 
– Custo: R$ 291 mil.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

FRENTES DE TRABALHO:  

• No período de Jan/2007 a Jul/2007 foram atendidos 9 bolsistas nas Frentes de 
Trabalho – Custo: R$ 3 mil.  

 

ESPORTE E LAZER:  

Repasse de recursos:  

Eventos:  

• Realização do 51º Jogos Regionais da 8ª Região Esportiva – Custo: R$ 265 mil 
repassados em Jun/2007. Evento realizado de 02 a 15 de julho de 2007.  
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HABITAÇÃO:  

Programa Melhoria Habitacional:  

• 4.390,33m² de calçadas, paisagismo e cancha de malha no Conjunto habitacional São 
Roque "A" – Custo: R$ 162 mil repassados de Mar/2009 a Nov/2009. A obra foi 
concluída em 27/11/2009.  

 

• 1.650,00m² de pavimentação, calçamento e quadra poliesportiva em diversas ruas do 
Conjunto habitacional Parque Primavera – Custo: R$ 160 mil repassados de 
Nov/2008 a Jul/2010. A obra foi concluída em 08/04/2010.  

 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO :  

• contrato com a SABESP, para elaboração de projeto executivo do sistema de esgotos 
sanitários dos bairros São João Novo e Mailasq – Custo: R$ 144 mil. Concluído em 
26/05/2010.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obra concluída: R$ 6.038 mil  

• execução de rede de distribuição de água, ligações prediais de água, rede coletora de 
esgotos e ligações prediais de esgotos dentro o Programa de crescimento vegetativo – 
Custo: R$ 331 mil. Obra concluída em 15/03/2007.  

• sistema de água e esgoto – 1027 m de rede de distribuição de água, 1620 unidades de 
ligações por água, 496 m de rede coletora de esgotos e 734 unidades de ligações por 
esgotos, através do Programa Crescimento Vegetativo nos municípios de: São Roque, 
Alumínio, Araçariguama, Piedade e Ibiúna – Custo: R$ 699 mil. Obra concluída em 
15/05/2008.  
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• execução de 1.851 metros de obras de adutora de água tratada nas diversas ruas da 
região central: Av. Antônio Dias Bastos, Ruas: Benjamin Constant, Amador Bueno e 
Santa Quitéria – Custo: R$ 173 mil. Obra concluída em 09/05/2007.  

 

• implantação de centro de reservação para o Bairro do Carmo, compreendendo 
urbanização e fechamento da área e implantação da base do reservatório apoiado de 
poliéster – Custo: R$ 20 mil. Obra concluída em 06/12/2007.  

 

• remanejamento de redes e ligações prediais de água em diversas ruas: Sta. Virgínia, 
Lívio Tagliassachi, Av. Antonino D. Bastos e na Travessa Guanan – Custo: R$ 63 mil. 
A obra foi concluída;  

 

• obras de Rede de distribuição de água (608,00 m), Ligações prediais de água (762 un) 
, Rede coletora de esgotos (317,00 m) e Ligações prediais de esgotos (287 un) – Custo: 
R$ 412 mil. A obra foi concluída em 15/10/2008;  

 

• obras para remanejamento de Rede de distribuição de água (750,00 m) e Ligações 
prediais de água (28 un), para diversas ruas do município – Custo: R$ 83 mil. A obra 
foi concluída em 31/12/2008;  

 

• remanejamento do emissário de esgotos (53,30 m) com travessia de treliça sobre 
pilaretes, no Jardim Oreana – Custo: R$ 16 mil. A obra foi concluída em 31/03/2009.  

 

• obras de Rede de distribuição de água, Ligações prediais de água, Rede coletora de 
esgotos e Ligações prediais de esgotos, do crescimento vegetativo – Custo: R$ 636 mil. 
A obra foi concluída em 24/08/2009.  

 

• obras de remanejamento de: Adutora de água tratada (144,00m) em São Roque e rede 
de distribuição de água (170,52m), ligações prediais de água (11 un) e rede coletora 
de esgoto (35,20m) – Custo: R$ 24 mil. A obra foi concluída em 31/07/2009.  
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• execução de reservatórios de 500 m³ para os Jardins Marieta e Gabriel e reservatório 
de 1000 m³ para o Jardim Mosteiro, estações elevatórias de água tratada, rede de 
distribuição de água e adutora de água tratada – Custo: R$ 2.196 mil. A obra foi 
concluída em 31/10/2010.  

 

• obras de Rede de distribuição de água, Ligações prediais de água, Rede coletora de 
esgotos e Ligações prediais de esgotos, dentro do crescimento vegetativo – Custo: R$ 
892 mil. A obra foi concluída em 14/09/2010.  

 

• obras de remanejamento de: rede de distribuição de água (2.700,00m) e ligações 
prediais de águas – Custo: R$ 150 mil. A obra foi concluída em 21/07/2010.  

 

• construção civil de abrigo semi-enterrado para conjunto moto-bomba, destinado a 
ampliação das instalações da Estação Elevatória de Água Bruta Sorocamirim – Custo: 
R$ 343 mil. A obra foi concluída em 30/10/2010.  

 

SAÚDE:  

Programa Dose Certa:  

• De 2007 a Dez/2010 foram repassados para o município R$ 1.748 mil em 
medicamentos.  

 

Repasse concluído para Prefeitura (2007-2010) – equipamentos: 

• Prefeitura - R$ 100 mil, repassados em Jan/2008, para aquisição de raio x.  
 

Repasse concluído para Prefeitura (2007-2010) – custeio:  

• Prefeitura - R$ 19 mil.  
 

Programa de Controle de Glicemia:  

• Prefeitura - R$ 303 mil, repassados de 2007 a 2010.  
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Programa Jovens Acolhedores:  

• Faculdade Barão de Piratininga - R$ 2 mil, repassados em Mai/2008, para custeio.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Entrega de 8 viaturas, sendo: 6 para a Polícia Militar e 2 para Policia Civil – Custo: 
R$ 320 mil.  

 

TRANSPORTES:  

DER  

Obra concluída:  

• construção de 2 pontes sobre o Ribeirão Guaçu, sendo: 1 no km 8,5 da Rodovia 
LivioTagliassachi (SP-053/280) e 1 na marginal entre os km 0 e 4 paralela a Rodovia 
e implantação de dispositivo de acesso – Custo: R$ 2.273 mil. Obra concluída em 
28/02/2007.  

 

• restauração de aterros, sarjetas e escadas na SP-53/280 no KM 7,5, numa extensão de 
1 km – Custo: R$ 147 mil. Obra concluída em 28/11/2007.  

 

• restauração e recapeamanto da pista e pavimentação dos acostamentos na SPA-
060/270, numa extensão de 17,56 km – Custo: R$ 20.884 mil. Obra concluída em 
28/05/2010.  

 

• recuperação da pista, acostamentos, rotatórias e faixa adicional no trecho da SP-280 - 
São Roque, numa extensão de 9 km – Custo: R$ 14.636 mil. Obra concluída em 
12/06/2010.  

 

• obras na vicinal de ligação entre a sp-250 e a vicinal do vinho (sobre o córrego 
vargem grande) – Custo: R$ 1.327 mil. Obra concluída em 08/06/2010.  
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• recuperação e contenção dos taludes e da pista nos kms 51,40, 55,60 e 56,40 da 
Rodovia Engenheiro Renê Benedito Silva – Custo: R$ 3.289 mil. Obra concluída em 
05/09/2010.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II:  

• recuperação de 23,90 km da vicinal de ligação entre a SP 250 e a estrada vicinal do 
Vinho - Custo: R$ 10.915 mil. Obra concluída em 30/08/2009. (IBN)  

 

CONCESSIONÁRIA VIAOESTE: OBRAS CONCLUÍDAS 

 

 

1. implantação do contorno provisório no km 60 ao km 62,486 em São Roque na SP-270 – 
Rodovia Raposo Tavares – Custo: R$ 57.602 mil. A obra foi concluída em 30/07/2007;  

 

2. melhorias das alças do dispositivo de retorno no km 58 na SP-280 – Rodovia Presidente 
Castelo Branco – Custo: R$ 3.230 mil. A obra foi concluída em 29/07/2007;  

 

3. recapeamento – 2ª intervenção do km 63 ao km 67 (Pista Leste e Pista Oeste), trecho São 
Roque-Mairinque – Custo: R$ 3.125 mil. A obra foi concluída em 30/07/2007;  

 

4. recapeamento – 2ª intervenção do km 53 ao km 58,5 (Pista Leste e Pista Oeste) na SP-270 
– Rodovia Raposo Tavares – Custo: R$ 4.297 mil. A obra foi concluída em 30/07/2007.  

 

5. melhorias na estrada do marmeleiro na SP-270 – Custo: R$ 3.742 mil A obra foi 
concluída em 15/10/2007;  
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6. implantação de área de descanso no km 57 na SP-280 – Rodovia Presidente Castelo 
Branco – Custo: R$ 5.082 mil. A obra foi concluída em 29/07/2007.  

 

7. implantação de entroncamento com a Estrada do Marmeleiro no km 63,6 (antigo km 63) 
na SP-270 – Rodovia Raposo Tavares – Custo: R$ 25.905 mil. A obra foi concluída em 
30/01/2009.  
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
R$ 51.700.000,00 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 1.355.720 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 946 mil, 
beneficiando 590 famílias carentes no último mês do período. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrados 3 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 62 
mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 3,20 km de estrada rural Luiz Spinha e dos Romeiros - Custo: R$ 74 mil. 
A obra foi concluída em 09/04/2001. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 44 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 703 
crianças e adolescentes, 240 idosos, 93 portadores de deficiências, 1.333 famílias e 
368 migrantes – Custo: R$ 1.000 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 150 bolsistas/mês em 2005 e 150 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 108 mil em 2005 e R$ 108 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 – 90 famílias/mês 2001/2003 – R$ 154 mil; 90 famílias/mês 

em 2004 – R$ 65 mil; 90 famílias em 2005 – R$ 64 mil e 150 famílias em 2006 – R$ 
108 mil. O Programa objetiva conceder subsídio financeiro de R$ 60,00/mês para 
famílias em situação de pobreza, com renda mensal “per capita” de até R$ 100,00, 
priorizando mulheres chefes de família e integrando estes subsídios a ações sócio-
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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. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 

• construção de ponte de concreto pré- fabricado na Estrada Aguassai-Carmo – Custo: 
R$ 35 mil. Obra concluída em 08/10/1999. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
DADE (repasse de verba): R$ 3.036 mil 

 
• reurbanização da Av. Antônio Dias Bastos – Custo: R$ 869 mil, repassados de 

Mar/2002 a Mar/2004. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do 
DREMU/1999. Plano DADE/2001. A obra foi concluída em 30/11/2004; 

 
• recapeamento em ruas da cidade – Custo: R$ 200 mil, repassados em Fev/2004. A 

obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do DREMU/1995, Plano DADE/1997. 
A obra foi concluída em 30/07/2004; 

 
• demolição, reconstrução do pontilhão em estrutura de concreto armado da Av. 

Varanguera e reforço da ponte da Av. Brasil – Custo: R$ 200 mil, repassados de 
Mar/2002 a Ago/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do 
DREMU/1998, Plano DADE/2000. A obra foi concluída em 28/02/2003; 

 
• pavimentação de 39.000 m² da estrada dos Venâncios na Rodovia Quintino Lima/ 

BongiroNaka – Custo: R$ 450 mil, repassados de Jul/2000 a Ago/2001. A obra foi 
realizada pela Prefeitura, com recursos do DREMU/1998, Plano DADE/2000. A obra 
foi concluída em 31/12/2001; 

 
• reurbanização do Centro Histórico – Custo: R$ 798 mil, repassados de Mar/2000 a 

Jun/2000. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do DREMU/1997, Plano 
DADE/1999. A obra foi concluída em 31/12/2000; 

 
• pavimentação asfáltica da estrada Capela Santo Antônio – Custo: R$ 192 mil, 

repassados em Dez/1997. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do 
DREMU/1995, Plano DADE/1997. A obra foi concluída em 06/11/1998; 
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• obras de reurbanização do Largo Mendes – Custo: R$ 263 mil, repassados de 
Jul/1996 a Jan/1997. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do 
DREMU/1994, Plano DADE/1996. A obra foi concluída em 30/10/1997. 

 
• realização de IV Expofloral – Custo: R$ 31 mil, repassados em Set/1999. A obra foi 

realizada pela Prefeitura, com recursos do DREMU/1994, Plano DADE/1996. 
 
• realizado a Festa de Agosto – Custo: R$ 31 mil, repassados em Ago/1996. A obra foi 

realizada pela Prefeitura, com recursos do DREMU/1994, Plano DADE/1996.  
 
 
EDUCAÇÃO: 
 

• De 1995 a 2006, foram repassados R$ 1.869 mil, para merenda, kits pedagógicos, 
tecnológicos, kits escolares, PEME, Alimentação e FNDE para a APM. 

 
Escolas Construídas: 4 (2.415 novas vagas) – R$ 1.424.556,59 
 

• EMEF Iracema Vilaça – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 300 mil. Obra 
concluída em 08/08/2003; 

 
• EMEF Distrito de São João Novo – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 300 mil. 

Obra concluída em 21/02/2000; 
 

• EMEIF Gabriel Piza – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 611 mil. Obra concluída 
em 30/11/1995; 

 
• EMEF Dr. RabindranathTagori dos Santos Pires – 5 salas (525 novas vagas) – Custo: 

R$ 212 mil. Obra concluída em 03/01/1995. 
 
Reformas de Escolas: 20 - R$ 1.134mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 3 – Custo: R$ 200 mil: 
 

• EE Profº Germano Negrini – R$ 122 mil – concluída em 03/11/2006; 
 
• EE Profº Epaminondas de Oliveira – R$ 39 mil – concluída em 18/02/2004; 

 
• EE Horácio Manley Lane – R$ 38 mil – concluída em 12/12/2001. 

 
Repasses para APAE`s: 
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• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 1.461 mil 

destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 1.294 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar 
classes regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 315 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 03 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 28/06/2000 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua São Paulo, nº 966, 
com recursos de R$ 405mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 

• R$ 140 mil repassados em Jul/2000, para realização dos jogos regionais. Evento 
realizado no período de 07 a 16 de julho/1997. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
Loteria da Habitação: 
 

• construção de galerias para drenagem de águas pluviais no Conjunto Habitacional 
Parque Primavera/Gabriel Pizza, com 384,00 metros lineares – Custo: R$ 20 mil, 
repassados em Mar/2000. Concluída em Fev/2001. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• remanejamento de 2.302,8 m de rede de distribuição de água e 83 ligações prediais de 
água – Custo: R$ 96mil. A obra foi concluída em 14/12/2006; 
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• remanejamento do interceptor do Córrego Guaçú I e de travessias – Custo: R$ 43mil. 

A obra foi concluída em 17/12/2005; 
 

• implantação de 3.223 m de adutora de água tratada e estação elevatória de água 
tratada integrantes do sistema de setorização dos Bairros; São João Novo, Mailasque, 
Jardim Villaça, Mosteiro e Gabriel Pizza – Custo: R$ 353mil. A obra foi concluída em 
06/12/2005; 

 
• remanejamento de 1.112 m de adutora de água bruta – Custo: R$ 72mil. A obra foi 

concluída em 25/11/2005; 
 

• execução de 885 m de rede de distribuição de água, 429 ligações prediais de água, 
201 m de rede coletora de esgotos e 180 ligações prediais de esgotos – Custo: R$ 
156mil. A obra foi concluída em 13/03/2005; 

 
• execução de 7.259 m de rede de distribuição de água no Bairro Jardim Vitória – 

Custo: R$ 28mil. A obra foi concluída em 08/02/2002; 
 

• 13.034 m de rede distribuição de água, 1.800 ligações domiciliares de água, 12.392 m 
de rede coletora de esgotos e 1.730 ligações domiciliares de esgotos – Custo: R$ 
2.235mil. A obra foi concluída em 13/09/1997. 

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

• Prefeitura – R$ 200 mil, repassados em Ago/2005 para reforma da Santa Casa; 
 
• Prefeitura - R$ 100mil, repassadosem Dez//2000 para investimentos no Programa 

Saúde da Família. 
 
• Prefeitura – R$ 60 mil, repassados em Dez/1998, para ampliação do Posto de Saúde 

na Vila Nova. Concluída em 30/06/1999; 
 
• Prefeitura - R$ 15 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de veículo para 

combate à dengue; 
 

• Santa Casa - R$ 185mil, repassados em Set/2005, para aquisição de equipamentos 
médicos hospitalares para a Santa Casa. 
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• Santa Casa – R$ 50mil, repassados em Dez/1998 para reforma e ampliação. 

Concluída em 30/06/1999. 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 34mil repassados em 08/2005, para o Programa de Controle de 
Glicemia. 

 
• Santa Casa – R$ 322mil. 

 
Entrega de Ambulâncias: 2 
 

• Prefeitura – 1 entregue em 27/04/2002 e mais 1 entregue em 23/07/1998. 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 35 viaturas, sendo: 26 para a Polícia Militar e 9 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 815mil. 

 
• Entrega de 1 viatura Unidade de Resgate, para o Corpo de Bombeiros – Custo: R$ 

50mil. Entregue em 25/07/2006. 
 
• reforma da cadeia pública – Custo: R$ 82mil. Obra concluída em 02/06/1997. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 
Obra concluída: 
 

• Fornecimento de materiais para melhorar pontos críticos da vicinal do Caeté, do 
Carmo e Aguassaí, servindo como desvio da SP-250 – Custo: R$ 60 mil, repassados 
em 30/10/2006. 

 
• Ampliação e reforma do terminal rodoviário de passageiros – Custo: R$ 98 mil. Obra 

concluída em 22/12/2005. 
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• Ponte de concreto sobre o Rio Sorocamirim (São Roque / Ibiúna ), na SP 060/270 Via 
Dutra – Custo: R$ 247 mil. Obra concluída em 12/06/1999. 

 
• Implantação da 3ª faixa entre os kms 0,00 e 3,00 da SP 53/280 – Custo: R$ 145 mil. 

Obra concluída em 05/07/1998. 
 
 
 
 
 
 
CONCESSIONÁRIA VIAOESTE: OBRAS CONCLUÍDAS 

 
1. 1ª intervenção faixa no sentido Araçoiaba da Serra no pavimento entre os km 60,6 ao 

km 83, do trecho São Roque-Sorocaba na SP 270 – Rodovia Raposo Tavares – Custo: 
R$ 7 milhões. Obra concluída em 25/07/2001; 

 
2. 1ª intervenção faixa sentido Cotia no pavimento entre os km 60,6 ao km 34, do trecho 

São Roque- Cotia na SP-270 – Rodovia Raposo Tavares – Custo: R$ 2,6 milhões. 
Obra concluída em 12/06/2001; 

 
3. construção de bases para balanças móveis no km 55 Pista Oeste em São Roque na SP-

270 – Rodovia Raposo Tavares – Custo: R$ 118,3 mil. Obra concluída em 30/03/2001; 
 

4. construção de bases para balanças móveis no km 60,7 Pista Oeste em São Roque na 
SP-280 - Rodovia Presidente Castelo Branco – Custo: R$ 118.3 mil. Obra concluída 
em 20/03/2001; 

 
5. construção de faixas de aceleração/desaceleração no km 46,5 na praça do pedágio na 

SP-270 – Rodovia Raposo Tavares – Custo: R$ 473,2 mil. Obra concluída em 
29/09/1999; 

 
6. implantação no km 46,5 (antigo km 45,8) de praça do pedágio em São Roque na SP-

270 – Rodovia Raposo Tavares – Custo: R$ 6,3 milhões. A obra foi concluída em 
29/09/1999; 

 
7. construção de faixas de aceleração/desaceleração no km 55 Pista Oeste na SP-270 

Rodovia Raposo Tavares, para a base de balança móvel tipo II em São Roque – Custo: 
R$  473,2 mil. A obra foi concluída em 31/01/1999; 
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8. construção de faixas de aceleração/desaceleração no km 60,7 Pista Leste na SP-280 – 
Rodovia Presidente Castelo Branco, para a base de balança móvel tipo I em São 
Roque – Custo: R$ 473,2 mil. A obra foi concluída em 29/09/1998; 

 
 


