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AMPARO 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 
 

AGRICULTURA:  

Casa da Agricultura:  

• celebrado convênio, relativo a municipalização da Casa da Agricultura, atendendo 
a pequenos e médios agricultores. Vigência: 31/12/2011.  

 

DESEVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 33.360 litros de leite de Jan/2011 a Ago/2011 – Custo: R$ 45 mil, 
beneficiando 278 famílias carentes, no último mês do período.  

 

• celebrados 7 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
291 crianças e adolescentes – Custo: R$ 127 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã - estão sendo atendidas 172 famílias/mês em 2011 – 
Custo: R$ 159 mil, já repassados R$ 131 mil de Jan a Out/2011.  

 

• Projeto Ação Jovem - estão sendo atendidos 83 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
74 mil, já repassados R$ 68 mil de Jan a Nov/2011.  

 

• Repasses concluídos: R$ 55 mil  
• Associação Guarda Mirim de Amparo - R$ 30 mil, repassados R$ 27 mil em 

Jan/2011, para aquisição de equipamentos.  
 

• Movimento de Ação Rural do Bairro Pantaleão – Custo: R$ 30 mil, repassados R$ 
28 mil em Jan/2011, para aquisição de equipamentos.  
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EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 6.039 mil  

Escola nova em execução: 1 – (840 novas vagas) - R$ 4.530 mil  

• EE Bairro das Rosas – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 4.530 mil. A obra 
está com 93% executados e tem término previsto em 30/11/2011.  

 

Reformas de escolas em execução: 2 – R$ 1.509 mil  

• EE Rangel Pestana – Custo: R$ 1.308 mil. A obra está com 14% executados e tem 
término previsto em 19/03/2012.  

 

• EE Dr. Coriolano Burgos – Custo: R$ 201 mil. A obra está com 0,50% executados 
e tem término previsto em 03/10/2012.  

 

Reforma de escola contratada, aguardando OIS: 1 – R$ 68 mil 

• EE Noedir Mazzini – Custo: R$ 68 mil. Obra não iniciada.  
 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Mar a Set/2011, foram concedidas bolsas alfabetização para 14 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 490 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental em 6 escolas da região – Custo: R$ 58 mil.  

 

Repasses para a APAE:  

• De Mar a Set/2011, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 372 
mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 141 alunos.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar a Jun/2011, foram gastos R$ 158 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 8 escolas do município.  
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Distribuição de Material Escolar:  

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de 
cera, caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 12.556 alunos em 
2011 – Custo: R$ 157 mil.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Banco do Povo Paulista:  

• implantada em 30/09/2002 a unidade do Banco do Povo - Rua 13 de Maio, nº 601, 
com disponibilidade de R$ 360 mil para atender o crédito produtivo popular. 
Vigência: 21/10/2012.  

 

GESTÃO PÚBLICA:  

Programa Acessa São Paulo:  

• Em 02/06/2010 foi implantado 1Infocentro Municipal na Praça Nelson José 
Urbano, 11. 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: 03/03/2015.  

 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES:  

DER  

Obra concluída:  

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV:  

• recuperação de 3,10 km da vicinal de ligação de Amparo ao Distrito de Três Pontes 
– Custo no município: R$ 1.151 mil. Obra concluída em Jul/2011 (AMP).  

Obra em execução: 

 

• restauração e recomposição de talude erodido em aterro, na rodovia SP-360, no km 
115+00m, incluindo recomposição da pista e acostamento – Custo: R$ 591 mil. A 
obra está com 7% executados e tem término previsto em 14/01/2012.  
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HABITAÇÃO:  

CDHU: 20 unidades habitacionais concluídas (beneficiando 100 pessoas) / 1 conjunto – 
R$ 944 mil  

• conjuntoAmparo E, com 20 unidades, beneficiando 100 pessoas, construída pelo 
Programa Parceria com Municípios, situado na Rua Maria Pierini Biffer, s/nº - 
Distrito de Arcadas – Custo: R$ 944 mil. Obra concluída em 21/05/2011.  

 

Programa Melhoria Habitacional  

Obra concluída:  

• obras de infra-estrutura (pavimentação asfáltica) em vias do conjunto habitacional 
Dr. Attilio Mazzini – Amparo E (CDHU) – Custo: R$ 22 mil, repassados em Mai, 
Jun e Ago/2011. Obra concluída em 27/07/2011.  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênio SEP: R$ 1.550 mil  

• 12.153,59 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjeta, 2.459,75 m² de pavimento 
em paralelepípedo, sistema de drenagem e 39 rampas de acesso a pessoas com 
mobilidade reduzida, em diversas vias do Bairro Chácara São João – Custo: R$ 
600 mil, já repassados R$ 300 mil em Jun/2010. A obra está com 65% executados e 
tem término previsto em Jul/2012.  

 

• 10.165,04 m² de pavimento em paralelepípedo em vias urbanas do município – 
Custo: R$ 300 mil, repassados em Dez/2009 e Jul/2011. Obra concluída em 
Out/2011.  

 

• 7.047,55 m² de pavimentação asfática, guias, sarjetas e obras de drenagem no 
Conjunto Habitacional Atílio Mazzini e 3.727,94 m² de recapeamento asfáltico em 
vias dos bairros das Arcadas e Pinheirinho – Custo: R$ 450 mil, repassados em 
Dez/2009 e Fev/2011. Obra concluída em Jun/2011.  

 

• construção de ponte mista, sobre o Córrego Jaburu na Estrada Municipal AMP-
254 – Custo: R$ 200 mil, repassados em Mar/2010. Obra concluída em 10/02/2011.  
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SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS:  

FEHIDRO :  

• contrato com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para revisão / readequação do 
programa de controle e redução e perdas de água na área urbana do município – 
Custo: R$ 107 mil. Previsão de término em 19/12/2011.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2011-2014) – custeio: 
(Total: R$ 1.188 mil)  

• Beneficência Portuguesa – R$ 300 mil, repassados em Fev/2011.  
 

• Santa Casa Anna Cintra – R$ 766 mil, repassados de Fev a Ago/2011 do Programa 
Pró Santas Casas.  

 

• Beneficência Portuguesa – R$ 20 mil, repassados em Ago/2011.  
 

• APAE – R$ 20 mil, repassados em Ago/2011.  
 

• Sanatório Ismael – R$ 82 mil, repassados em Ago/2011.  
 

Repasses em andamento para Prefeitura / entidades hospitalares – custeio:  

• Santa Casa Anna Cintra – R$ 766 mil, já repassados R$ 255 mil em Set e Out/2011 
do Programa Pró Santas Casas.  

 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2011-2014) – obras e 
equipamentos: (Total: R$ 930 mil)  

Santa Casa: R$ 400 mil  

R$ 300 mil, repassados em Jan/2011, para reforma e ampliação do Pronto Socorro (em 
licitação, solicitado prorrogação de prazo para 31/12/2012 – em análise).  
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R$ 100 mil, repassados em Jun/2010, para reforma e ampliação (em licitação, solicitado 
prorrogação de prazo para 31/12/2012 – em análise).  

Beneficência Portuguesa: R$ 530 mil  

R$ 250 mil, repassados em Jun/2010, para reforma e ampliação (80% executados e 
previsão de término para Dez/2011).  

R$ 30 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos (entregue em 
04/04/2011).  

R$ 100 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos (entregues entre 
14/09/2010 a 29/06/2011).  

R$ 150 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos para o centro 
cirúrgico (entregues entre 14/09/2010 a 29/05/2011).  

Repasses programados para Prefeitura / entidades hospitalares – equipamentos  

• Santa Casa – R$ 550 mil, para aquisição de equipamentos para maternidade.  
 

Programa Dose Certa:  

• De Jan a Jun/2011 foram repassados para o município R$ 127 mil em 
medicamentos.  

 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 2 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 81 mil.  
 

TURISMO:  

DADE (repasse de recursos): R$ 6.512 mil  

• implantação do Parque Linear ao longo do Rio Camanduca (III Trecho) – Custo: 
R$ 2.152 mil, repassados de Jan/2010 a Set/2011. A obra, sendo realizada com 
recursos do Plano DADE/2009 está com 88% executados e tem término previsto em 
Fev/2012. Aguarda documentação para adequação.  

• reabilitação da Área Central de Amparo – Programa “Caminhos Formadores – 
Trecho V” – Custo: R$ 1.899 mil, já repassados R$ 1.558 mil em Abr/2009 e 
Mar/2011. A obra, sendo realizada com recursos do Plano DADE/2008 está com 
85% executados e tem término previsto em Fev/2012.  
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• reforma e ampliação do Centro Esportivo do Trabalhador, na Avenida Dr. Carlos 
Burgos – Custo: R$ 2.461 mil, já repassados R$ 673 mil em Fev/2011. A obra, 
sendo realizada com recursos do Plano DADE/2010 está com 20% executados e 
tem término previsto em Dez/2012.  
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 182.090 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 234 mil, 
beneficiando 278 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Municipalização da Casa da Agricultura:  

• celebrado convênio, relativo a municipalização da Casa da Agricultura, para 
atender pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 52 mil, repassados em 
Out/2007 e Nov/2007, Jul/2008 e Out/2008.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 5,20 km das estradas AMP-141 e AMP-271 – Bacia Hidrográfica 
Piracicaba/Capivari/Jundiaí (2ª Fase) - Custo: R$ 436 mil. Obra concluída em 
27/10/2010.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 22 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1208 crianças e adolescentes e 360 famílias – Custo: R$ 366 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 110 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 79 mil, 
130 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 93 mil, 130 famílias/mês em 2009 – Custo: 
R$ 93 mil e 133 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 108 mil.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 50 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 36 mil, 50 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 36 mil, 50 bolsistas/mês em 2009 – R$ 36 mil e 
50 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 42 mil.  
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Repasses concluídos: R$ 680 mil  

• Ação Social de Amparo - R$ 50 mil, repassados em Dez/2009, para aquisição de 
equipamentos de informática, móveis e outros.  

 

• Amparo a Cidadania - R$ 50 mil, repassados em Fev/2009, para reforma, 
ampliação, manutenção e melhoria da entidade.  

 

• Associação Franciscanas Missionárias do Coração Imaculado de Mari - R$ 36 mil, 
repassados em Mar/2009, para aquisição de um veículo (Kombi).  

 

• Creche São Cristóvão - R$ 68 mil, repassados em Mar/2009, para aquisição de um 
veículo (saveiro), um veículo (gol), equipamentos de informática e 
eletrodomésticos.  

 

• Educandário Nossa Senhora do Amparo - R$ 35 mil, repassados em Mar/2009, 
para aquisição de equipamentos de segurança, materiais de informática, escritório 
e playground.  

 

• Casa da Amizade de Amparo - R$ 45 mil, repassados em Mar/2009, para aquisição 
de equipamentos e materiais de informática e móveis para sala de aula, escritório e 
informática.  

 

• Creche São Cristóvão - R$ 20 mil, repassados em Fev/2009, para aquisição de um 
playground e materiais esportivos.  

 

• Ação Social de Amparo - R$ 49 mil, repassados em Jan/2009, para aquisição de 
veículo (Kombi).  

 

• Conselho Particular da Sociedade Vicentina - R$ 30 mil, repassados em Nov/2008, 
para aquisição de veículo.  
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• Amparo Cidadania - R$ 43 mil, repassados em Mar/2008, para aquisição de 
equipamentos.  

 

• Educandário Nossa Senhora do Amparo - R$ 24 mil, repassados em Fev/2008, para 
reforma. Obra concluída em 23/10/2008.  

 

• Associação Guarda Mirim de Amparo - R$ 150 mil, repassados em Fev/2008, para 
construção de salas de treinamento.  

 

• Associação Franciscana de Assistência Social Divina Providência - R$ 30 mil, 
repassados em Fev/2008, para aquisição de equipamentos.  

 

• Educandário Nossa Senhora do Amparo - R$ 10 mil, repassados em Jan/2008, para 
aquisição de equipamentos.  

 

• Educandário Nossa Senhora do Amparo - R$ 10 mil, repassados de Dez/2006 a 
Fev/2007, para custeio.  

 

• Lar dos Velhos de Amparo - R$ 10 mil, repassados de Dez/2006 a Fev/2007, para 
custeio.  

 

• Prefeitura - R$ 20 mil, repassados de Jul a Nov/2010, para realização de 5 cursos 
profissionalizantes, beneficiando 63 pessoas, através do Projeto complementando 
Renda..  

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO:  

CEETPS:  

Obra concluída:  
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• obras de reforma e restauro da ETEC João Belarmino – Custo: R$ 1.896 mil, sendo 
R$ 215 mil em equipamentos. Obra concluída em 06/01/2010.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênio SEP: R$ 200 mil  

• aquisição de máquina escavadeira hidráulica – Custo: R$ 200 mil, repassados em 
Dez/2009. Concluída em 13/12/2010.  

 

DADE (repasse de recursos): R$ 6.725 mil  

• revitalização da Av. Bernardino de Campos e Rua 13 de Maio – Custo: R$ 1.138 
mil, repassados em Jun/2006, Dez/2007, Jun/2008, Ago e Set/2010. A obra, 
realizada com recursos do Plano DADE/2004 foi concluída em 15/12/2009.  

 

• 2ª Etapa de obras no Paço Municipal – Custo: R$ 493 mil, repassados em 
Mar/2005, Ago/2005 e Dez/2006. A obra, realizada com recursos do Plano 
DADE/2003 foi concluída em 31/10/2007.  

 

• conclusão das obras do Paço Municipal – Custo: R$ 492 mil, repassados em 
Dez/2006, Dez/2007 e Jun/2008. A obra, realizada com recursos do Plano 
DADE/2004 foi concluída em 17/12/2008.  

 

• 1ª Etapa da implantação do Parque Linear ao longo do Rio Camanducaia – Custo: 
R$ 1.345 mil, repassados de Dez/2006 a Nov/2008. A obra, realizada com recursos 
do Plano DADE/2005 foi concluída em 17/12/2009.  

 

• 2ª Etapa da implantação do Parque Linear – Custo: R$ 1.564 mil, repassados em 
Dez/2006, Jan e Dez/2008. A obra, realizada com recursos do Plano DADE/2006 
foi concluída em 17/12/2009.  

 

• 3ª Etapa da implantação do Parque Linear ao longo do Rio Camanducaia – Custo: 
R$ 1.000 mil, repassados em Jan, Jul/2008 e Abr/2009. A obra, realizada com 
recursos do Plano DADE/2007 foi concluída em 21/09/2010.  
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• 2ª Etapa das obras de qualificação do Centro – Custo: R$ 693 mil, repassados em 
Jan/2008, Abr/2008 e Out/2008. A obra, realizada com recursos do Plano 
DADE/2007 foi concluída em 21/09/2010.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 3.861 mil  

Reformas de escolas concluídas: 33 – R$ 3.200 mil  

Cobertura de quadra de esportes em escolas concluídas: 3 – R$ 661 mil  

• EE Profº Ariosto Ribeiro Persicano – Custo: R$ 277 mil. Obra concluída em 
23/09/2009;  

 

• EE Rangel Pestana – Custo: R$ 234 mil. Obra concluída em 15/06/2009;  
 

• EE DionysiaGerbi Beira – Custo: R$ 150 mil. Obra concluída em 15/04/2007.  
 

Transporte escolar:  

• Em 12/12/2009 foi entregue 1 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 
145 mil.  

 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Set/2009 a Dez/2010, foram concedidas bolsas alfabetização para 5 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 175 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental em 3 escolas da região – Custo: R$ 49 mil.  

 

Repasses para a APAE:  

• De Março/2007 a Set/2010, foram repassados para a APAE, recursos no valor de 
R$ 1.115 mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de 
Educação Especial, para atendimento a 507 alunos.  

 

Distribuição de Material Escolar:  
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• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de 
cera, caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 7.988 alunos em 2007, 
7.859 alunos em 2008, 14.852 alunos em 2009 e 13.872 alunos em 2010 – Custo: 
R$ 631 mil.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010, foram gastos R$ 1.167 mil em atividades desenvolvidas 
aos finais de semana em 8 escolas do município.  

 

JUSTIÇA:  

Fundação CASA:  

• convênio com a Prefeitura, para atendimento a 50 adolescentes em regime de 
liberdade assistida - Custo: R$ 180 mil, já repassados R$ 130 mil de Jun/2007 a 
Mai/2009. Vigência: 01/03/2009 a 28/02/2010.  

 

• convênio com a Ação Social de Amparo, para atendimento a 20 adolescentes em 
regime de semi-liberdade – Custo: R$ 403 mil, repassados de Jan/2000 a Jan/2007. 
O Convênio foi rescindido.  

 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO :  

• contrato com a Fundação de Apoio a Pesquisa Agropecuária, para o sistema de 
suporte a decisão de monitoramento e alerta hidrometeorológico – Custo: R$ 299 
mil. Concluído em 17/07/2009.  

 

• contrato com o Consórcio Intermunicipal de Bacias, para realização do programa 
de controle e redução de perdas – implantação de macromedições nos municípios - 
Custo: R$ 286 mil. Concluído em 22/05/2007.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010)– custeio 
(Total: R$ 5.736 mil)  
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• APAE – R$ 60 mil;  
 

• Prefeitura – R$ 150 mil;  
 

• Beneficência Portuguesa – R$ 1.103 mil.  
 

• Sanatório Ismael – R$ 268 mil.  
 

• Santa Casa Anna Cintra – R$ 4.155 mil (sendo R$ 3.718 mil do Programa Pró 
Santas Casas).  

 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – obras e 
equipamentos (Total: R$ 371 mil)  

Beneficência Portuguesa: R$ 91 mil  

R$ 91 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos.  

Santa Casa: R$ 190 mil  

R$ 80 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos.  

R$ 30 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos.  

R$ 80 mil, repassados em Dez/2007, para aquisição de equipamentos para a UTI.  

Prefeitura: R$ 90 mil 9 

 

R$ 50 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos.  

R$ 40 mil, repassados em Nov/20007, para aquisição de uma ambulância.  

Programa Dose Certa:  

• De 2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 1.310 mil em 
medicamentos.  

 

Programa de Controle de Glicemia (custeio):  



15 
 

• Prefeitura - R$ 317 mil, foram repassados de Jul/2006 a Dez/2010 para custeio.  
 

Entrega de Ambulância: 1 – R$ 55 mil  

• Prefeitura: 1 – entregue em 30/06/2010.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 10 viaturas: 4 para a Polícia Militar e 6 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 369 mil.  

 

Polícia Civil:  

Obra concluída:  

• reforma geral do prédio da Delegacia de Polícia e 1º Distrito Policial, localizado 
na Praça das Bandeiras, nº 55 – Bairro Centro – Custo: R$ 150 mil. Obra 
concluída em 30/10/2010.  

 

 

 

TRANSPORTE:  

DER  

Obras concluídas: R$ 5.074 mil  

• serviços emergenciais de construção de desvio, reconstrução do encontro da Ponte 
e retaludamento no km 148+600 na SP-352– Ponte sobre o Córrego Morro Agudo 
– Custo: R$ 735 mil. Obra concluída em 29/03/2010.  

 

• serviços emergenciais de substituição de tubulação rompida por bueiro em tubos de 
concreto (1,2 m), pelo método destrutível, no km 139,200 da SP-352, recomposição 
do aterro e sua pavimentação – Custo: R$ 482 mil. Obra concluída em 09/03/2010.  
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• recuperação de erosão na SP-123/46 entre o km 136,500 e o km 136,900, incluída a 
execução de escada em tabuleiro de aterro – Custo: R$ 972 mil. Obra concluída em 
28/09/2010.  

 

• serviços emergenciais de recuperação de erosão, reconstrução das pistas e 
acostamentos no km 136 da SP-352, sentido Itapira – Amparo – Custo: R$ 1.456 
mi. Obra concluída em 28/04/2010.  

 

• serviços emergenciais de contenção e reconstrução da pista no km 136 da SP-360 – 
Custo: R$ 1.429 mil. Obra concluída em 05/05/2010.  
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BRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 29.760.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 623.347 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 464 mil, 
beneficiando 287 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 6 km da Estrada Boa Vereda - Custo: R$ 77 mil. Obra concluída em 
03/09/2001. 

 
 
Programa de Pontes Metálicas: 
 

• implantadas 5 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 42 
metros lineares – Custo: R$ 268 mil: 

 
1. estrada da Varginha - AMP-372 - vão de 8 metros. Instalada em 10/07/2002; 
 
2. estrada do Barreiro (Bianchi) - vão de 6 metros. Instalada em 10/07/2002; 

 
3. estrada da Boa Vereda - B. Aparecidinha - AMP-141, sobre o Córrego Vermelho – 

vão de 8 metros. Instalada em 10/07/2002; 
 

4. estrada da Dobrada / Jaborandi / Duas Pontes - AMP-175, sobre o Córrego do 
Lago - vão de 10 metros. Instalada em 10/06/2002; 

 
5. estrada do Barreiro -  B. da Cruz Coberta - AMP-347, sobre o Córrego do 

Mosquito – vão de 10 metros. Instalada em 10/06/2002. 
 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 41 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
2.727 crianças e adolescentes, 148 portadores de deficiências e 613 famílias – 
Custo: R$ 947 mil. 
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• Projeto Ação Jovem – atendeu 50 bolsistas/mês em 2005 e 30 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 – 90 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 154 mil; 

90 famílias/mês em 2004 – R$ 65 mil; 90 famílias em 2005 – R$ 64 mil e 110 
famílias em 2006 – R$ 79 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 sócioeducativas 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 de recursos: 
 

• repassados R$ 40 mil em Set/2004, para reparos e adequações do Lar Escola da 
Divina Providência; 

 
• repassados R$ 10 mil em Mar/1998, para custeio da Prefeitura. 

 
 
 
CULTURA: 
 

• restauração de prédio do museu -  Custo: R$ 30 mil; 
 
• realização do projeto "preservação e revitalização dos espaços culturais negros – 

Custo: R$ 40 mil. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
CEETPS: 

 
• reformas diversas na ETEC João Belarmino – Custo: R$ 156 mil. Obras concluídas 

entre 1996 e 2004. 
 
 

IPT- Programa de Assistência aos Municípios: 
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• apoio tecnológico na melhoria das estradas vicinais do município – Custo: 44 mil. 

Concluído em 05/12/2006. 
 

 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasse de recursos): 
 

• aquisição de ônibus para transporte de alunos – Custo: R$ 20 mil repassados em 
Mar/2000. Entregue em 28/10/1998; 

 
• extensão de rede de energia elétrica / iluminação pública - colocação de postes – 

R$ 100 mil repassados em Mar/2000. Concluída em 12/09/1998. 
 
 
DADE (repasse de verba): 
 

• implantação da terceira faixa na SP-360, recapeamento, canaletas, sinalização e 
paisagismo – Custo: R$ 190 mil repassados em Dez/2001e Mar/2006. A obra, 
realizada com recursos do Plano DADE/2001, foi concluída em 09/11/2006; 

 
• recuperação do edifício da Rádio Cultural Municipal – Custo: R$ 311 mil 

repassados em Nov/2001, Out/2003 e Mar/2005. A obra, realizada com recursos do 
Plano DADE/2001, foi concluída em 02/12/2005; 

 
• obras no Paço Municipal – Custo: R$ 902 mil repassados em Jun/2002, Abr e 

Nov/2004 e Mar/2005. A obra, realizada com recursos do Plano DADE/2002, foi 
concluída em 26/07/2005; 

 
• reforma da estação rodoviária: dependências internas, cobertura, instalações 

elétricas e hidráulicas, pintura, pavimentação externa – Custo: R$ 288 mil, 
repassados em Dez/2001, Ago/2003 e Abr/2004. A obra, realizada com recursos do 
Plano DADE/2001, foi concluída em 09/04/2005; 

 
• duplicação da SP-95 entre a Praça Paulo Harris e a Química Amparo – Custo: R$ 

233 mil, repassados em Dez/1999 e Set/2000. A obra, realizada com recursos do 
Plano DADE/1999, foi concluída em 31/12/2000; 

 
• aquisição do Balneário da Bocaína - Custo: R$ 302 mil repassados em Dez/2000. A 

obra, realizada com recursos do Plano DADE/2000, foi concluída em 28/12/2000; 
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• obras conclusivas do Centro de Esportes Olympio Geraldino – Custo: R$ 212 mil 
repassados em Dez/1999 e Jul/2000. A obra, realizada com recursos do Plano 
DADE/1999, foi concluída em 24/10/2000; 

 
• conclusão das obras de reurbanização da Praça Virgilio Araújo – Custo: R$ 106 

mil repassados em Dez/1999. A obra, realizada com recursos do Plano 
DADE/1999, foi concluída em 24/10/2000; 

 
• conclusão do Parque Alonso F. de Camargo – Custo: R$ 170 mil repassados em 

Mar e Jun/2000. A obra, realizada com recursos do Plano DADE/1999, foi 
concluída em 22/09/2000; 

 
• obras na ponte Vecchio – Custo: R$ 178 mil repassados em Mar/2000. A obra, 

realizada com recursos do Plano DADE/1996, foi concluída em 30/10/1998; 
 

• obras conclusivas do Ginásio Poliesportivo – Custo: R$ 137 mil repassados em 
Mar/2000. A obra, realizada com recursos do Plano DADE/1997, foi concluída em 
27/10/1998; 

 
• eventos turísticos – R$ 65 mil repassados em Dez/1998. Eventos realizados com 

recursos do Plano DADE/1997. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 1.876 mil 
 
Escola Construída:1 (630 novas vagas)– R$ 225 mil 
 

• EMEF Profª Clarinda de Almeida Mello – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 
225 mil. Obra concluída em 25/04/2001. 

 
Ampliação de escolas:2 (420 novas vagas) – R$ 81 mil 
 

• EE Dr. Nelson Alves de Godoy – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 41 mil. 
Obra concluída em 29/07/2003; 

 
• EE DionysiaGerbi Beira – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 40 mil. Obra 

concluída em 12/06/2001. 
 
 
Reformas em Escolas: 32 – R$ 1.359 mil 
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Coberturas de quadras de esportes em escolas: 5 – Custo: R$ 211 mil 
 

• EE Dr. Coriolano Burgos 
• EE Francisco da Silveira Franco 
• EE Profª Maria Aparecida dos Santos Castro 
• EE NoedirMazzini 
• EE Profº José Scalvi de Oliveira 
 
 

Repasses para a APAE: 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 1.255 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 1.009 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar 
classes regulares de ensino fundamental. 

 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 1.260 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 12 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
 

• Em 30/09/2002 foi implantado em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista, na rua 13 de Maio, nº 601 – Custo: R$ 360 mil do Estado e R$ 40 mil da 
Prefeitura, para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 
 

• repasse de R$ 6 mil em Jun/2002, para realização do 14º Campeonato Estadual de 
Bandas e Fanfarras; 

 
• repasse de R$ 87 mil em Jul/2002, para realização dos Jogos Universitários do 

Estado de São Paulo; 
 

• repasse de R$ 120 mil em Dez/1998, para conclusão do Ginásio de Esportes junto 
ao Centro Esportivo. Concluído em 03/06/1998. 
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HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 83 unidades habitacionais / 1 conjunto – Custo: R$ 1.086 mil 
 

• conjunto habitacional Amparo C – 83 unidades, beneficiando 415 pessoas, 
construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional na rua Maria Pierini 
Biffer, s/nº - Distrito de Arcadas - Custo: R$ 1.086 mil. A obra foi concluída em 
30/11/2000. 

 
 
Loteria da Habitação: 
 

• repasse de R$ 37 mil em Dez/1995, para instalação de reservatório de água e obras 
complementares no conjunto habitacional Hermínio Gerbi. Concluído em 
20/10/1995. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 210 mil em Jan/2003 em recursos do FECOP – Fundo de Controle 
da Poluição, para aquisição de 1 retroescavadeira e 1 caminhão coletor e 
compactador de lixo. 

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

• Beneficência Portuguesa de Amparo – R$ 30 mil, repassados em Out/2006 para 
aquisição de equipamentos; 

 
• Beneficência Portuguesa deAmparo – R$ 100 mil, repassados em Jul/2004 para 

reforma do Centro Cirúrgico, Pronto Socorro, Raio X, lavanderia, alas de 
internação;  

 
• Prefeitura – R$ 25 mil, repassados em Mar/2000 para reforma do Centro de 

Saúde; 
 

• Prefeitura – R$ 57 mil, repassados em Abr/1996 para aquisição de equipamentos 
para o Centro de Saúde; 
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• Santa Casa – R$ 40 mil, repassados em Nov/2006 para reforma da ala de 
internação e aquisição de equipamentos; 

 
• SantaCasa – R$ 20 mil, repassados em Mar/2000 para aquisição de equipamentos 

para UTI; 
 

• SantaCasa – R$ 57 mil, repassados em Dez/1998, para reforma e aquisição de 
equipamentos para UTI. 

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

• Prefeitura – R$ 100 mil; 
• Santa Casa – R$ 314 mil; 
• APAE – R$ 60 mil; 
• Beneficência Portuguesa – R$ 298 mil; 
• Sanatório Ismael – R$ 317 mil. 
 
 

Programa de Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura - R$ 192 mil repassados em Ago/2005. 
 

 
Entrega de Ambulâncias: 2 – R$ 85 mil 
 

• Corpo de Bombeiros – 1 (entregue em 2002); 
• Prefeitura – 1 (entregue em 2004). 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 19 viaturas, sendo: 14 para a Polícia Militar, 5 para a Polícia Civil - 
Custo: R$ 449 mil. 

 
 
Corpo de Bombeiros: 
 

• Em 25/07/2006, foi entregue 1 viatura – Custo: R$ 50 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
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• conservação de rotina especial nas SP-105, SP-107, SP-147, SP-167, SP-352 e SP-

360, numa extensão de 171,33 km – Custo: R$ 3.460 mil. Obras concluídas em 
09/05/2006; 

 
• implantação da terceira faixa e recapeamento da pista existente da SP-095 do km 

43 ao km 70, trecho Amparo-Pedreira-Jaguariúna, incluí dispositivo, numa 
extensão de 27,6 km – Custo: R$ 4.561 mil. Obra concluída em 27/12/2000; 

 
• melhoramentos e regularização na SP-360, do k 133,8 ao 149,8, inclusive faixas 

adicionais – Amparo / Serra Negra, numa extensão de 16 km – Custo: R$ 466 mil. 
Obra concluída em 18/01/1999; 

 
• restauração e tapa buracos na SP-352. trechoAmparo-Itapira, do km 133,4 ao 

185,15, numa extensão de 6 km – Custo: R$ 117 mil. Obra concluída em 
11/12/1997. 

 


