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CÂNDIDO RODRIGUES 

OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 
 
 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO: 

Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 20 mil. 

Programa de Ponte Metálica: 

• será implantada 1 ponte metálica na estrada municipal CR29 - Córrego Taquari, em 
convênio com o município, a quem coubera a construção das cabeceiras. O Estado 
doara as superestruturas, num total de 6 metros lineares – Custo: R$ 38 mil. 
Aguardando construção das cabeceiras 

Repasse de recursos: 

• ampliação do galpão agrícola – Custo: R$ 140 mil repassados em Dez/2009. Obra 
concluída em 25/08/2011. 

CULTURA: 

Pólos do Projeto Guri (em andamento): 1 

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

• Pólo de Cândido Rodrigues – Rua Bahia, 12 - Centro - em andamento 3 cursos 
(violão, canto coral, percussão e bateria), para 66 crianças e adolescentes. Foram 
gastos R$ 186 mil pagos de Out/2006 a Dez/2011, para pagamento de despesas de 
manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 22.800 litros de leite, no período de Jan/2011 a Fev/2012 – Custo: R$ 32 
mil, beneficiando 128 famílias carentes, no mês. 

• Celebrado 1 convênio com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 149 
famílias – R$ 17 mil. 
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• Programa Renda Cidadã – atendeu no município 136 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 127 mil e estão sendo atendidos 136 famílias/mês em 2012 – Custo: R$ 130 mil, 
repassados R$ 43 mil de Jan a Abr. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 42 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 36 
mil e estão sendo atendidos 42 bolsistas/mês em 2012 – Custo: R$ 40 mil, repassados 
R$ 13 mil de Jan a Abr. 

EDUCAÇÃO: 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2011 a Dez/2011, foram gastos R$ 39 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na escola do município EE Rizzieri Poletti. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

Repasse de recursos: 

• Projeto Esporte Social – Trata-se de Projeto de inclusão social, através do Esporte. O 
Projeto é voltado para o atendimento a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, idosos 
acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais que estejam em situação de 
risco. Os recursos no montante de R$ 39 mil, repassados em Jan/2010, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos. Atividades iniciadas em 01/03/10 e termino em 28/02/11. 

• construção de quadra de bocha na avenida Saulo Borghi – Custo: R$ 50 mil, 
repassados em Jul/2008. 

HABITAÇÃO: 

Pró - Lar - Convênio Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• 3.076,25 m² para construção de praça e reforma de quadra em vias do conjunto 
habitacional Cândido Rodrigues A – Custo: R$ 57 mil, já repassados R$ 54 mil de 
Mai/2008 a Abr/2011. Obra está com 82,84% executados. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL 

Convênios SEP: R$ 1.630 mil 

• obras do galpão de emprego e renda (2ª etapa)– Custo: R$ 180 mil, repassados em 
Nov/2009. 

• construção do galpão de geração de emprego e renda (3ª fase) – Custo: R$ 170 mil 
repassados em Mar/2010. 
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• conclusão do galpão para geração de emprego e renda, na Rua sem denominação, lote 
A8, Distrito Industrial – Custo: R$ 150 mil repassados em Jun/2010. 

• 752,05 m² para construção da 2ª Fase do galpão para geração de emprego e renda – 
Custo: R$ 100 mil, já repassados R$ 53 mil em Fev/2007. 

• 924,00 m² para construção de galpão para geração de emprego e renda – Custo: R$ 
50 mil, já repassados R$ 37 mil em Dez/2006 e Out/2007. 

• 1.458,77 m² para construção de galpão para geração de renda, localizado na Estrada 
Municipal CR-25 – Custo: R$ 480 mil, repassados em Jun/2008 e Fev/2009. 

• 2º Etapa da construção do 4º Galpão, para Geração de Emprego e Renda, com 
600,00m² de área construída, localizado à Rua Olívio José dos Santos, nº 175, no 
Distrito Industrial – Custo: R$ 130 mil, repassados em Dez/2010. 

• 1.616,38m de guias e sarjetas pré-moldadas de concreto, 4.032,21m² de calçadas com 
espessura de 5,00cm e largura de 1,80m, 02 canaletas em meio tubo de concreto de 
467,00m e 72,00m de galerias de águas pluviais, no Distrito de Icoarana – Custo: R$ 
150 mil, repassados em Jun/2010. 

• 5.312,73 m² para obras de recapeamentos asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 100, 
repassados em Set/2009. 

• Reforma e iluminação do cemitério municipal – Custo: R$ 120, repassados em 
Abr/2010. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• Em 2011, foram gastos R$ 8 mil em medicamentos. 
Programa Sorria São Paulo: 

• Prefeitura - R$ 26 mil, para custeio. Não repassados 
Programa Saúde da Família: 

• Prefeitura - R$ 48 mil repassados de Ago/2011 a Dez/2011, para custeio. 

• Prefeitura - R$ 48 mil repassados R$ 18 mil de Jul/2010 a Ago/2010, para custeio. 
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GESTÃO 2007 – 2010 

 

AGRICULTURA: 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 90.240 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 115 
mil, beneficiando 128 famílias carentes, no mês. 

Casa da Agricultura: 

• Foi celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 26 mil, repassados, em Out/2007, Nov/2007, Jul/2008 e 
Dez/2008. 

Programa de Ponte Metálica: 

• implantada 1 ponte metálica na estrada municipal CR-12 – Zona Rural, em convênio 
com o município, a quem coube a construção das cabeceiras. O Estado doou as 
superestruturas, num total de 8 metros lineares – Custo: R$ 51 mil. Concluído em 
09/11/2007; 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 6,40 km da Estrada Rural CR-3 Bairro Córrego Santo Antônio e CR-9 
Bairro Taquari – Bacia Hidrográfica Turvo Grande – 2ª Fase - Custo: R$ 514 mil. 
Concluído em 08/10/2009. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 4 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 80 
crianças e adolescentes e 218 famílias – R$ 35 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu no município 109 famílias/mês em 2007 – Custo: 
R$ 78 mil, 109 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 78 mil, 109 famílias/mês em 2009 – 
Custo: R$ 78 mil e 109 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 89 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 20 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 14 
mil, 20 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 14 mil, 20 bolsistas/mês em 2009 – Custo: 
R$ 14 mil, e 20 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 16 mil. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 1.495 mil 

• aquisição de veículo – Custo: R$ 80 mil, repassados em 11/2009; 

• aquisição de 1 veículo para transporte escolar – Custo: R$ 50 mil, repassados em 
Jul/2008; 

• aquisição de 2 veículos para o transporte escolar – Custo: R$ 80 mil, repassados em 
Jun/2008; 

• aquisição e instalação de balança rodoviária – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
Ago/2008. Obra concluída em 25/06/2009. 

• aquisição de 5 máquinas de costura para o Projeto de Geração de Emprego e Renda – 
Custo: R$ 50 mil repassados em Set/2008; 

• conclusão de galpão de geração de emprego e renda, situado na Rua Benedito Antonio 
dos Santos – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 
29/03/2009. 

• construção da 1º fase de um galpão, para Geração de Emprego e Renda, na Rua 
Olívio José dos Santos, nº 175, no Distrito Industrial – Custo: R$ 150 mil, repassados 
em Abr/2010. Obra concluída em 06/10/2010. 

• construção um galpão para geração de emprego e renda, com 700,00m2 de área 
construída, localizado na Rua sem denominação- lote A-8, no Distrito Industrial (1ª 
fase) – Custo: R$ 80 mil, repassados em Dez/2009. Obra concluída em 25/11/2010. 

• construção de duas praças públicas, denominadas "Área Verde 1" e "Área Verde 2", 
na Avenida Geraldo Frare, s/nº, no Loteamento Arca da Aliança – Custo: R$ 80 mil, 
repassados em Dez/2009. Obra concluída em 04/12/2010. 

• 7.853,50 m² para obras de infra-estrutura em vias urbanas – Custo: R$ 130 mil, 
repassados em Jun/2008. Obra concluída em 10/12/2009; 

• 8.000,00 m² para obras de infra-estrutura em vias urbanas – Custo: R$ 130 mil, 
repassados em Jun/2008. Obra concluída em 10/12/2009; 

• 1.827,01 m² para obras de infra-estrutura urbana na Região Central e Urbana – 
Custo: R$ 80 mil, repassados em Dez/2008. Obra concluída em 12/12/2009 

• 1.900,10 m² para obras de pavimentação de rua do acesso ao Parque de Eventos, 
situado na Av. Saule Borghi – Custo: R$ 50 mil, repassados em Mai/2006 e Set/2006. 
Concluída em 10/01/2007. 



6   

• 4.735,25 m² para obras de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e calçada em 
concreto no Loteamento Residencial Popular Arco da Aliança e Povoado Icoarana – 
Custo: R$ 150 mil, repassados em Nov/2006 e Mai/2007. Concluída em 30/06/2007; 

• 128,04 m² de reforma do Centro Comunitário da Cohab II – Antônio Antonietto – 
Custo: R$ 35 mil, repassados em Nov/2006 e Set/2007. Concluída em 10/06/2007; 

• reforma do Estádio Municipal Ítalo Ferreti – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
Ago/2008. Concluída em 10/06/2009; 

• reforma do velório municipal, localizado na Rua Oscar Balduíno – Custo: R$ 50 mil, 
repassados em Ago/2008. Concluída em 01/06/2009; 

EDUCAÇÃO: 

Reforma de escola concluída: 3 – R$ 264 mil 

• EE Rizzieri Poletti – Custo: R$ 15 mil. Concluída em 01/01/2010; 

• EE Rizzieri Poletti - Custo: R$ 51 mil. Concluída em 26/07/2007. 

• EE Rizzieri Poletti - Custo: R$ 198 mil. Concluída em 24/09/2010. 
Programa Escola da Família: 

• De 2007 a 2010, foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana na escola do município EE Rizzieri Poletti. 

Transporte Escolar: 

• Em 15/01/2010 foi entregue 1 microônibus para o transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 79 unidades habitacionais concluídos / 1 conjunto – R$ 3.683 mil 

• Conjunto Candido Rodrigues B – 79 unidades, beneficiando 395 pessoas, em 
construção através do Programa Parceria com Municípios, situado na Av. Geraldo 
Frare – saída para Fernando Prestes - Custo: R$ 3.683 mil. Obra concluída em 
16/12/2010. 

Pró - Lar - Convênio Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

Repasses de recursos: R$ 171 mil 

• 2.122,42 m² para obras de infra-estrutura urbana em vias do conjunto habitacional 
Antônio Antonietto – Custo: R$ 71 mil, repassados em Jun/2008, Jul/2009 e Nov/2009. 
Obra concluída em 19/11/2009; 
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• 6.859,55 m² de obras de infra-estrutura urbana em diversas ruas do conjunto 
habitacional Corônio Civolari – Malha Viária Urbana - COHAB – Custo: R$ 100 mil, 
repassados de Mai/2008 a Nov/2010. Obra concluída em 29/06/2009. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repasse de R$ 180 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 retroescavadeira. 

• repasse de R$ 200 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de Caminhão Coletor e Compactador de Lixo. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram gastos R$ 85 mil em medicamentos. 
Repasses concluídos para Prefeitura – custeio: 

• Prefeitura - R$ 15 mil, repassados em Mai/2009; 
Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades hospitalares – investimento: 

• Prefeitura - R$ 30 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos; 

• Prefeitura - R$ 50 mil, repassados em Jun/2008, para conclusão de obras da Unidade 
Básica de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 67 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de veículo para 
transporte de pacientes. 

Programa Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 11 mil, repassados de 2007 a 2010. 

• Programa de Saúde da Família: 

• Prefeitura - R$ 68 mil, repassados de Dez/2008 a Nov/2009. 
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SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Em 24/07/2009 foi entregue 1 viatura para Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 
TRANSPORTES: 

DER: 

Obra concluída: 

• melhoramento e recapeamento de acesso a Cândido Rodrigues na SPA-341/310, numa 
extensão de 11,50 km – Custo: R$ 1.999 mil. A obra foi concluída em 30/06/2008. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
 

R$ 5.879.500,00 
 

 
AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de Leite: 
 

• Distribuídos 211.904 litros de leite, no período de 1.995 a 2.006 – Custo: R$ 160 mil, 
beneficiando 128 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• Foi celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 13 mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 3,80 km da Estrada Rural do 1ª Fase (PSAA-165/00) - Estr. Bairro 
Mendes  - Custo: R$ 84 mil. concluído em 03/07/2000. 

 
 
Programa de Ponte Metálica: 2 
 

• implantadas 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 20 metros 
lineares – Custo: R$ 128 mil. 

 
1. Estrada municipal CR 11 – vão de 8 metros; 
2. Estrada municipal CR 12 – vão de 12 metros; 

 

 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 6 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 171 
crianças e adolescentes e 60 famílias – R$ 82 mil. 
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• Projeto Ação Jovem atendeu no município 20 bolsistas/mês em 2005, 20 bolsistas/mês 
em 2006 – Custo: R$ 14 mil em 2005, R$ 14 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 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 2003 – 22 mil; 30 famílias/mês /2004 – R$ 

52 mil; 30 famílias/mês/2005 – R$ 22 mil e 109 famílias em 2006 – R$ 78 mil. O 
Programa objetiva conceder subsídio financeiro de R$ 60,00/mês para famílias em 
situação de pobreza, com renda mensal “per capita” de até R$ 100,00, priorizando 
mulheres chefes de família e integrando estes subsídios a ações sócio educativas e de 
geração de renda. Após o recebimento da 12ª parcela a família, mediante avaliação 
técnica das condições de subsistência, poderá ser desvinculada ou permanecer no 
Programa. 

 
Repasses de recursos concluídos: 
 

• foram repassados recursos no valor de R$ 45 mil, para reforma e ampliação de 
Creche. 

 

• foram repassados recursos no valor de R$ 60 mil, para reforma do Centro 
Comunitário. 

 

• foram repassados recursos no valor de R$ 50 mil, para ampliação do Centro 
Comunitário Guerin Zacarin. 

 

• foram repassados recursos no valor de R$ 90 mil, para construção de galpão e 
reforma do CCI. 

 

• foram repassados recursos no valor de R$ 45 mil, para reforma e ampliação da creche 
Anjo da Guarda. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: (repasse de recursos): R$ R$ 782 mil 
 

� repasse de recursos no valor de R$ 782 mil; no período de 1995 a 2006 para 
aquisição de um caminhão coletor de lixo, reforma de veículos, recuperação de 
pontes e viadutos, infra-estrutura urbana, pavimentação, aquisição de 
equipamentos para laboratório de informática e construção e instalação do parque 
de eventos.  

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 437 mil 
 
Reformas em Escola: 6 – Custo: R$ 397 mil. 
 

EE Rizzieri Poletti: 
 
• Custo: R$ 7 mil, concluída em 05/07/2004; 
• Custo: R$ 7 mil concluída em 15/02/2002; 
• Custo: R$ 154 mil concluída em 07/10/1998; 
• Custo: R$ 120 mil concluída em 30/07/2003; 
• Custo: R$ 61 mil concluída em 15/08/2004 
• Custo: R$ 48 mil concluída em 28/06/2006 

 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 – Custo: R$ 40 mil  
 

• EE Rizzieri Poletti – Custo: R$ 40 mil concluída em 20/09/2002. 
 
Transporte escolar: 
 

• Foram gastos R$ 193 mil em 3 veículos para o transporte escolar no Município. 
 
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. 
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ESPORTE E LAZER: 

• repasse de R$ 221 mil para eventos e obras esportivas nos municípios da região: 
 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 200 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 caminhão coletor compactador de lixo e 1 retroescavadeira. 

 
FEHIDRO : 
 

• formalizou contratos com a Prefeitura Municipal, para aterro sanitário e implantação 
de galerias de águas pluviais, no valor de R$ 103 mil. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• melhoria do sistema de distribuição de água (execução de pressurizadora, redes, 
interligações e ramais) – Custo: R$ 23 mil. A obra foi concluída em 07/04/2002; 

• Aquisição de 1142,60 metros de tubo PVC Rígido PB JEI DN 150 para execução de 
adutora de reforço – Custo: R$ 27 mil. A obra foi concluída em 19/07/2003; 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 

• Foram gastos R$ 152 mil no período de 28/02/2001 a Dez/2006 em medicamentos 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras / equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 72 mil em Set/2005 para aquisição de veículos; 

• Prefeitura – R$ 40 mil em Out/2004 para equipamentos para Centro de Saúde III; 

• Prefeitura – R$ 50 mil em Jun/2001 para aquisição equipamentos e ambulância; 

• Prefeitura – R$ 21 mil em Set/1997 para equipamentos odontológicos; 
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• Prefeitura – R$ 35 mil em Set/1997 para ampliação Centro de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 10 mil em Abr/1996 para aquisição equipamentos; 
 
 
Entrega de Ambulância: 4 
 

• Prefeitura – (entregues em: 2004, 2002, 1997 e 1996) 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 2 viaturas para a Polícia Civil – Custo: R$ 46 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• melhoramentos de alargamento da ponte sobre o Córrego Tangerina – ligação do 
município à SP 323 – Custo: R$ 196 mil. Obra concluída em 29/10/2006. 

 
• Lama Asfaltica Sp 310-Candido Rodrigues, Sp 341/310 – Custo: R$ 146 mil. Obra 

concluída em 28/12/1997. 
 
• Melhor.Pavimentação Vicinal Icoarama-Jurupema – Custo: R$ 610 mil. Obra 

concluída em 01/08/1999. 
 

• Recapeamento Vicinal Candido Rodrigues a Distr. Icoarana – Custo: R$ 148 mil. 
Obra concluída em 05/08/2000. 

 

 

 

 

 

 

 


