
Saúde

10%

Segurança Pública

A Guarda Civil de Capivari comprou 15 novos veículos 0km que serão transformados em viaturas. Com isso, os carros alugados 
serão devolvidos. Um  Drone foi adquirido  para auxiliar em operações e fiscalizações. O equipamento também será usado pelos 
agentes de trânsito, Defesa Civil e Meio Ambiente. 
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REDES SOCIAIS: WHATSAPP:

Não jogue este jornal em vias públicas. Mantenha a cidade limpa.

A Prefeitura de Capivari já investiu mais de R$27 milhões em 
saúde até agora. Desse total, quase R$21 milhões são em recursos 
próprios. Para se ter uma ideia, a cada R$4,00 investidos em saúde, 
R$3,00 são recursos próprios, ou seja, dos moradores de Capivari.

Os Postos de Saúde estão de cara nova. As unidades dos bairros 
Castelani, São João, Porto Alegre e Santa Rita do Trevo 
receberam reparos e revitalização externa, dando um bonito 
ambiente de trabalho aos profissionais da saúde e pacientes.

Quase R$8 milhões de reais já foram repassados para
a Santa Casa de Capivari, sendo R$4,5 milhões em
recursos próprios. Em 2021, a Prefeitura de Capivari
fará o maior repasse dá história para a Santa Casa.

A Secretaria de Saúde instalou o Castramóvel no Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ). A ação visa oferecer suporte necessário para
funcionamento da unidade. O serviço de castração vai atender

animais de famílias de baixa renda, e também, animais de rua.

 Capivari chega a + de 30 mil doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19, sendo elas + de 22.508 primeira dose e + de 5.970 
segunda dose; mais da metade da população adulta da cidade já recebeu pelo menos uma dose da vacina. 

Finanças

O programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura de Capivari já renegociou cerca de R$1,3 milhões, com cerca de R$700 mil já 
presente nos cofres públicos, contribuindo para deixar as contas do município em dia.

Esporte Defesa Civil

A Prefeitura de Capivari firmou um convênio, com o Governo do Estado
de São Paulo, que trará novos equipamentos ao município, para auxiliar
o trabalho dos profissionais da Defesa Civil. Os equipamentos são para

combate à incêndios e outras necessidades da equipe.

Lugar para lazer e prática de atividades físicas, o Parque Ecológico 
está de cara nova! Revitalizado com limpeza e pintura, o espaço 
será uma mais opção aos capivarianos. Todo o trabalho foi 
feito com recursos próprios. Em breve será reaberto.

50% da população foi
vacinada com a 1º dose

de+de



Projetos, Convênios e Captação de Recursos / SEPROJ

O Santa Rita de Cássia teve manutenção das 
vias, pintura do Posto de Saúde, limpeza e 
instalação de um miniparquinho infantil.

No Pinhalzinho, na rua Ana Caprioli Angelin e no trecho da
Rua Antônio Angelin, houve a pavimentação, com construção
de guias, sarjetas e dreno de água. O valor total da obra foi 
de 216 mil, sendo R$ 16 mil em recursos próprios e R$ 200 mil
em recursos do Governo do Estado.

Após a tempestade que atingiu a cidade em 2020, as ruas Vinícius 
de Moraes e Érico Veríssimo, na Morada do Sol, ficaram extremamente 
danificadas. Contudo, por meio de um convênio da Defesa Civil de 
Capivari com os Governo Federal, no valor de R$ 168mil, foi
possível o reparo do trecho. 

Uma nova empresa em Capivari trará investimento de até R$90 milhões. 
A Refio, indústria do ramo têxtil, começará a construção de sua nova 
unidade ainda em 2021, podendo gerar até 50 empregos diretos, acordo 
com os administradores.

A Prefeitura está organizando o show de prêmiosaos cidadãos que
estiverem com  com o IPTU em dia. SerãoR$120 mil reais em prêmio

durante toda a campanha. Cerca deR$ 10 mil em premiações por
mês, divididos em vale-compras erecargas para

celular fomentando o comércio local.

A solidariedade é uma das marcas registradas do povo capivariano
E através de ações promovidas pelo Desenvolvimento Social,

foram arrecadas mais de quatro toneladas de alimentos e
produtos de higiene, que foram destinadas às pessoas

em vulnerabilidade social.

Outro local pavimentado foi a travessa Giácomo Armelin, no São
José. Mais uma reivindicação antiga e que foi atendida neste ano
Foram investidos 150 mil reais, com recurso conquistado junto ao

Governo do Estado. A travessa será uma importante via para
desvio do fluxo e fluidez do trânsito.

A Rodoviária de Capivari recebeu reformas. A medida teve
o intuito de reparar o telhado, danificado pela tempestade
em novembro de 2020. Cerca de R$90 mil foram investidos

Outros locais da cidade também vão receber reparos.

Os Ecopontos estão melhores: receberam a limpeza do entulho e dos resíduos
de madeira, estão com novos dias e horários de atendimento, placas de

orientação e sistema de monitoramento para evitar descartes irregulares.

A Prefeitura, com recursos próprios, investiu na aquisição de novas máquinas pensando na melhor entrega dos serviços públicos, com 
a compra de roçadeiras costais para limpeza, máquina compactadora de asfalto e motopoda. 

LIMPEZA

CASTELANI LIMPEZA

DEMÉTRIO GIRARDI

A Prefeitura de Capivari assinou o convênio para a abertura de uma agência do Poupatempo na cidade. A previsão de 
inauguração, é para o início de 2022. 

02 03

Desenvolvimento Econômico e Emprego 

Desenvolvimento Urbano 

Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida Desenvolvimento Social

E uma importante conquista foi a “Carteirinha para Identificação 
do Autistas”, cuja finalidade é garantir prioridade no atendimento 
dos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de 
Saúde, Educação e Assistência Social
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