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CRISTAIS PAULISTA 

OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 2.820 litros de leite em Jan/2011 – Custo: R$ 4 mil, beneficiando 188 

famílias carentes, no último mês do período. 

Programa de Ponte Metálica: 

• será implantada 1 ponte metálica sobre a estrada CRP-208 – sobre o Ribeirão da 

Onça, em convênio com o município, a quem caberá a construção das cabeceiras. O 

Estado doará as superestruturas, num total de 6 metros lineares – Custo: R$ 38 mil. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• celebrados 2 convênios com a Prefeitura para atendimento a 40 crianças e 

adolescentes e 28 famílias – Custo: R$ 33 mil. 

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidos 148 famílias/mês em 2011 – Custo: 

R$ 142 mil, já repassados R$ 24 mil em Jan e Fev. 

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 68 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 65 

mil, já repassados R$ 10 mil em Jan e Fev. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

• construção de piscina de hidroginástica coberta e suas dependências na clínica de 

reabilitação – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jun/2008 e Nov/2010. A obra está 

com 33% executados e tem término previsto em 30/06/2011. 
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HABITAÇÃO: 

Programa Especial de Melhoria: 

• recapeamento em ruas do Bairro Jardim São José e Jardim Nossa Senhora Aparecida 

obras de infraestrutura - Custo R$ 142 mil, já repassados R$ 42 mil em Fev/2011. A 

obra está com 30% executados e tem término previsto em 28/12/2011. 

LOGISTICA E TRANSPORTES: 

DER: 

Obra em andamento: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV: 

• sendo recuperados 6 km da vicinal trecho da SP-334 em direção a Ribeirão Corrente – 

Custo: R$ 1.239 mil. A obra está com 23% executados e tem término previsto em 

26/07/2011. (RFN) 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura para elaboração de cadastro técnico da rede de 

abastecimento publico de água – Custo: R$ 20 mil. Término previsto em 27/08/2011. 

• contrato com a Prefeitura para estudo geoambiental – Custo: R$ 56 mil. Com 38,84% 

executados e tem término previsto em 03/06/2012. 

• contrato com a Prefeitura para plano diretor de macro drenagem e controle de erosão 

– Custo: R$ 34 mil. Com 58,61% executados e tem término previsto em 19/08/2011. 

• contrato com a Prefeitura para produção de mudas nativas e revegetação do rio 

canoas – Custo: R$ 127 mil. Com 90% executados e tem término previsto em 

29/12/2012. 
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PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 400 mil 

• reforma do ginásio de esportes Antonio Nunes Branquinho – Custo: R$ 150 mil, 

repassados em Mai/2010. 

• construção de quadra poliesportiva na Rua dos Gerânios no Jardim Guapuã – Custo: 

R$ 50 mil, repassados em Fev e Dez/2007. 

• aquisicão de micro-ônibus para transporte de alunos – Custo: R$ 100 mil, repassados 

em Jul/2009. 

• cobertura de quadra de esportes na escola municipal EMEB Jarcy Aracy de Mattos, 

situada na Avenida Antonio Prado nº 3.240 – Custo: R$ 100 mil, repassados em 

Jan/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4   

GESTÃO 2007-2010 

 

 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 132.164 litros de leite, de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 167 mil, 

beneficiando 188 famílias carentes, no último mês. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 3 km de estradas rurais – 3ª Fase - CRP-369, Bº Faz Jaborandi, Bh 

Sapucaí/Grande – Custo R$ 234 mil. Obra concluída em 15/10/2009. 

CATI – Programa de Microbacias: 

• recuperados 4,60 km de estrada rural - Ribeirão da Onça – Custo: R$ 153 mil. A obra 

foi concluída em 15/11/2007. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 9 convênios com a Prefeitura para atendimento a 362 crianças e 

adolescentes e 53 famílias – Custo: R$ 132 mil. 

• Programa Renda Cidadã – 109 famílias/mês em 2007 – R$ 78 mil. 129 famílias/mês 

em 2008 – R$ 92 mil; 129 famílias/mês em 2009 – R$ 92 mil; e 148 famílias/mês em 

2010 – R$ 116 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2007 – R$ 21 mil; 68 

bolsistas/mês em 2008 – R$ 48 mil; 68 bolsistas/mês em 2009 – R$ 48 mil; e 68 

bolsistas/mês em 2010 – R$ 57 mil. 

Repasse concluído: 

• Creche Cantinho da Amizade – repassados R$ 30 mil em Dez/2008, para aquisição de 

equipamentos. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 430 mil 

• 11.133,06 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Bairro Jardim das Acácias 

– Custo: R$ 380 mil, repassados em Jul/2008 e Dez/2009. Obra concluída em 

21/09/2010. 

• construção pista de skate no Jardim Guapuã – Custo: R$ 50 mil, repassados em 

Nov/2009. Obra concluída em 29/12/2010. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 227 mil 

Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 227 mil 

• 3 na EE/EMEF João de Faria – Custo: R$ 227 mil. Obras concluídas em 18/05/2009, 

18/12/2009 e 23/09/2010. 

Transporte Escolar: 

• Foi entregue em Jan/2010 um micro-ônibus, para transporte de estudantes, no valor de 

R$ 145 mil. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos 

finais de semana em 1 escola do município. EE/EMEF João de Faria. 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura para recuperação da estação de tratamento de água – 

Custo: R$ 328 mil. Obra concluída em 19/08/2007. 

• contrato com a Prefeitura para recuperação do reservatório elevado de água – Custo: 

R$ 26 mil. Obra concluída em 16/05/2007. 

• contrato com a Prefeitura para projeto de educação ambiental – Custo: R$ 26 mil. 

Projeto concluído em 30/06/2009. 
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SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura – obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 80 mil repassados em Out/2009, para ampliação da UBS João Carlos 

Garcia (obra concluída em 31/12/2009). 

• Prefeitura – R$ 2 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de bombas dosadoras. 

Programa Dose Certa: 

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 216 mil em 

medicamentos. 

Programa Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 18 mil foram repassados de 2007 a 2010. 

 

 

 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 2 viaturas, sendo: 1 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – 

Custo: R$ 81 mil. 

TRANSPORTES: 

DER: 

Programa Pró-vicinais III: 

• recuperados 28,90 km da vicinal Cristais Paulista - Águas Quentes - Divisa MG - 

Custo: R$ 10.469 mil. Obra concluída em 30/06/2010. 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 

R$ 6.523.600,00 

 

 

AGRICULTURA: 

 

Distribuição de Leite: 

 

• distribuídos 338.744 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

253 mil beneficiando 188 famílias carentes, no último mês do período. 

 

Casa da Agricultura: 

 

• celebrados 6 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 233 

mil. 

 

Programa Melhor Caminho: 

 

• recuperados 3,60 km de estrada rural das Angolas – 1ª Fase – Custo: R$ 75 mil. A 

obra foi concluída em 07/02/2000. 

 

• recuperados 4 km de estrada rural CRP-264 - Rodovia Argemiro Leonardo – 2ª Fase – 

Custo: R$ 257 mil. A obra foi concluída em 27/12/2006. 
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Programa de Pontes Metálicas: 8 

• implantadas 8 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 

construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 76 metros 

lineares – Custo: R$ 486 mil: 

 

1. sobre a estrada CRP-369 - Córrego Onça – vão de 10 metros. Instalada em 

30/06/2002; 

 

2. sobre a estrada CRP-330 - Ribeirão da Mococa - Ponte 1 – vão de 12 metros. 

Instalada em 20/07/2002; 

 

3. sobre a estrada CRP-330 - Córrego Ribeirão da Mocóca - Ponte 2 – vão de 8 metros. 

Instalada em 20/07/2002; 

 

4. sobre a estrada CRP-178 - Córrego São José – vão de 8 metros. Instalada em 

20/07/2002; 

 

5. sobre a estrada CRP-208 - Ribeirão da Onça – vão de 6 metros. Instalada em 

20/07/2002; 

 

6. sobre a estrada CRP-001 - Córrego Santana – vão de 12 metros. Instalada em 

20/07/2002; 

 

7. sobre a estrada CPR-330 - Ribeirão da Jaguará – vão de 8 metros. Instalada em 

20/07/2002; 

 

8. sobre a estrada CPR-347 - Ribeirão dos Cristais – vão de 12 metros. Instalada em 

06/12/2002. 
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Geração de Empregos e Renda: 

 

• implantação de 1 Galpão de Agronegócios – Custo: R$ 269 mil. Obra concluída em 

08/03/05.  

 

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

 

 

• celebrados 29 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 

1.036 crianças e adolescentes, 40 idosos, 105 portadores de deficiência, 349 famílias e 

50 pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 465 mil. 

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 30 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 mil em 2005 e R$ 21 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 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 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, 
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mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá ser desvinculada ou 

permanecer no Programa. 

 

Repasse de recursos: 

 

• Prefeitura – R$ 30 mil repassados em 07/2002, para construção do Centro de 

Convivência do Idoso. Obra concluída em 25/05/2003. 

 

 

DEFESA CIVIL: 

 

Repasse de recursos:  

 

• construção de ponte em concreto na estrada municipal CRP-369 Ribeirão da Prata – 

Custo: R$ 31 mil. Obra concluída em 19/03/1999. 

 

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

 

• construção de cozinha piloto na Av. Alexandre Vilela de Andrade s/n – Custo: R$ 80 

mil. A obra foi concluída em 11/01/2000. 

 

• obras de pavimentação em vias no bairro Jardim Nossa Senhora – Custo: R$ 100 mil. 

A obra foi concluída em 12/10/1997. 

 

• obras de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas nos Jardim Guapuã e Jardim Belo 

Horizonte II – Custo: R$ 200 mil. A obra foi concluída em 12/01/2001. 
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• obras de pavimentação asfáltica – Custo: R$ 144 mil. A obra foi concluída em 

15/03/2004. 

 

• obras de recapeamento asfáltico em vias do centro da cidade – Custo: R$ 100 mil. A 

obra foi concluída em 29/12/2004. 

 

 

EDUCAÇÃO: 

 

Escolas ampliadas: 3 (840 novas vagas) – R$ 203 mil 

 

• EMEF Profª Jarcy Araci de Mattos - 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 83 mil. 

Obra concluída em 18/09/2003. 

 

• EMEF Profa Jarcy Araci de Mattos – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 60 mil. 

Obra concluída em 17/06/1998. 

 

• EE/EMEF João de Faria/Cristais Paulista – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 60 

mil. Obra concluída em 19/04/2000. 

 

Reformas em Escolas: 4 – R$ 200 mil. 

 

• EE/EMEF João de Faria/Cristais Paulista – Custo: R$ 62 mil. A obra foi concluída 

em 01/11/2002; 

 

• EMEF Profa Jarcy Araci de Mattos – Custo: R$ 104 mil. A obra foi concluída em 

30/04/1998. 
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• EMEF Profª Jarcy Araci de Mattos – Custo: R$ 8 mil. A obra foi concluída em 

17/12/1998. 

 

• EMEF Profª Jarcy Araci de Mattos – Custo: R$ 24 mil. A obra foi concluída em 

15/01/1999. 

 

Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 2 – R$ 70 mil 

 

 

• EE/EMEF João de Faria/Cristais Paulista – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída 

em 28/06/2001. 

 

• EE/EMEF João de Faria/Cristais Paulista – Custo: R$ 30 mil. A obra foi concluída 

em 09/10/2002. 

 

Programa Escola da Família: 

 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 3.800 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 

semana em 36 escolas do município. 

 

 

EMPREGO E TRABALHO: 

 

• construção do Centro de Lazer do Trabalhador – Custo: R$ 200 mil. A obra foi 

concluída em 30/04/2004. 
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GESTÃO PÚBLICA: 

 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Avenida Antonio 

Prado 3120. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 

microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 

município – Custo: R$ 18 mil. 

 

 

MEIO AMBIENTE: 

 

CETESB: 

 

• repasse de R$ 90 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 

aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

 

FEHIDRO : 

 

• contratos com a Prefeitura para ampliação da estação de tratamento de esgotos – 

Custo: R$ 388 mil. Concluído em 21/02/2005. 

 

• contratos com a Prefeitura para elaboração de projeto de drenagem urbana – Custo: 

R$ 16 mil. Paralisada. 

 

• contratos com a Prefeitura para elaboração de projeto de emissário de esgoto – 

Custo: R$ 8 mil. Concluído em 05/07/2001. 

 

• contratos com a Prefeitura para elaboração do projeto de recuperação da estação de 

tratamento de água – Custo: R$ 17 mil. Concluído em 24/05/2002. 
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• contratos com a Prefeitura para execução dos serviços de otimização da rede de água 

- 2a fase – Custo: R$ 158 mil. Concluído em 14/02/2002. 

 

• contratos com a Prefeitura para implantação de aterro sanitário em valas – Custo: R$ 

90 mil. Concluído em 26/03/2002. 

 

• contratos com a Prefeitura para implantação de emissário de esgotos sanitários – 

Custo: R$ 19 mil. Concluído em 06/10/2004. 

 

• contratos com a Prefeitura para levantamento e diagnostico das captações de água 

destinadas ao abastecimento publico dos municípios – Custo: R$ 35 mil. Concluído em 

01/11/2006. 

 

• contratos com a Prefeitura para levantamento e diagnostico das otimização da rede de 

água – Custo: R$ 39 mil. Concluído em 15/09/2000. 

 

• contratos com a Prefeitura para piscicultura nativa que consiste num programa de 

repeixamento dos córregos e rios da bacia SMG – Custo: R$ 60 mil. Concluído em 

20/03/2001. 

 

• contratos com a Prefeitura para produção de mudas nativas – Custo: R$ 52 mil. 

Concluído em 25/05/2001. 

 

• contratos com a Prefeitura para projeto de ampliação da estação de tratamento de 

esgotos – Custo: R$ 22 mil. Concluído em 29/06/2005. 

 

• contratos com a Prefeitura para reflorestamento e recomposição da vegetação ciliar e 

áreas degradadas – Custo: R$ 12 mil. Concluído em 09/03/2000. 
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• contratos com a Prefeitura para relatório de situação dos recursos hídricos da bacia 

hidrográfica do Sapucaí Mirim / Grande  2 – Custo: R$ 84 mil. Concluído em 

27/05/2005. 

 

• contratos com a Prefeitura para revegetação da mata ciliar do ribeirão dos cristais – 

Custo: R$ 49 mil. Concluído em 01/07/1999. 

 

 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

 

SANEBASE: 

 

• execução de reservatório apoiado de 500 M3 na avenida Alexandre Vilela Andrade – 

Custo: R$ 70 mil. A obra foi concluída em 11/03/1999. 

 

 

SAÚDE: 

 

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

 

• Prefeitura – R$ 79 mil, repassados em 10/2005 para reforma do centro de saúde; 

 

• Prefeitura – R$ 10 mil, repassados em 09/2006, para aquisição de equipamentos 

(Programa Sorria São Paulo); 

 

• Prefeitura – R$ 13 mil, repassados em 11/2004, para aquisição 02 bombas dosadoras; 
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• Centro de Saúde de Cristais Paulista – R$ 14 mil, repassados em 12/1998, para 

aquisição de equipamentos; 

 

• Clinica de reabilitação do excepcional infantil e adulto - CREIA – R$ 35 mil, 

repassados em 12/1998, para reforma e ampliação da fisioterapia; 

 

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

 

• Prefeitura – R$ 10 mil. 

 

• Prefeitura – R$ 26 mil para o Programa Sorria São Paulo. 

 

Entrega de Ambulância: 4 

 

• Prefeitura – 4 

 

Veículos para o combate à dengue - SUCEN: 1 

 

• Prefeitura – 1 (entregue em 1998) 

 

 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

 

• Entrega de 2 viaturas para a Polícia Civil – Custo: R$ 44 mil. 
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TRANSPORTES: 

 

 

DER: 

 

• reforma do terminal rodoviário de passageiros - Custo: R$ 21 mil. Obra concluída em 

07/09/2001. 


