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GUARÁ 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 
AGRICULTURA: 

Distribuição de leite:  

• distribuídos 8.370 litros de leite em Jan/2011 – Custo: R$ 11 mil, beneficiando 558 
famílias carentes, no último mês do período. 

Programa Melhor Caminho:  

• sendo recuperados 2,49 km de estradas rurais GUR-177 (3ª Fase) – Custo R$ 199 mil. 
A obra está com 41% executados e tem término previsto em 31/12/2011. 

Programa de Ponte Metálica: 1  

• será implantada 1 ponte metálica na Estrada GUR-020 sobre o Córrego da Bocaína 
ou aterro, em convênio com o município, a quem caberá a construção das cabeceiras. 
O Estado fará a doação das superestruturas, totalizando 6 metros lineares – Custo: R$ 
38 mil. Aguardando construção de cabeceira por parte da Prefeitura. 

CULTURA: 

Polo do Projeto Guri (em andamento): 1 

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

• Polo de Guará – Praça Nove de Julho, 28 - Centro, com 4 cursos (violão, percussão, 
bateria e canto coral), beneficiando 144 crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 173 
mil de Ago/2006 a Set/2010 para pagamento de despesas de manutenção do Polo, 
recursos humanos, visitas de supervisão, etc. Este Polo iniciou suas atividades em 
14/08/2006. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

• celebrados 5 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 822 
crianças e adolescentes, 160 idosos, 90 portadores de deficiência e 200 famílias – R$ 
80 mil.  

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidos 439 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 421 mil, já repassados R$ 70 mil em Jan e Fev.  
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• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 130 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
124 mil, já repassados R$ 20 mil em Jan e Fev. 

 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE:  

• construção de pista de Skate – Custo: R$ 60 mil, repassados em Abr/2008 e Dez/2010. 
A obra está com 80% executados e tem término previsto em 30/06/2011. 

HABITAÇÃO: 

Programa Melhoria Habitacional e Urbanas: 

Obra programada:  

• asfalto, guias e sarjetas no Conjunto Habitacional Guará B – Custo: R$ 72 mil. 
PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênio SEP: R$ 2.425 mil  

• cobertura de quadras na Rua Amador Bueno s/nº – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Nov/2010.  

• vestiários, quadra coberta e iluminada situada na Rua Amador Bueno, 35 - centro – 
Custo: R$ 155 mil, repassados em Mai/2010.  

• construção de Centro Esportivo (quadra coberta , sanitários e totens) situado na Rua 
Adolfo Pereira de Souza s/nº – Custo: R$ 300 mil, já repassados R$ 200 mil em 
Jun/2010.  

• construção de praça esportiva, situada a Rua Norival Teodoro Martins Silva s/nº – 
Custo: R$ 350 mil, já repassados R$ 200 mil em Mai/2010.  

• reforma do Ginásio de Esportes Américo Migliori – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Fev/2008 e Ago/2009.  

• 9.359,90 m² de recapeamento asfáltico em diversas vias do Município – Custo: R$ 100 
mil, repassados em Fev/2008.  

• 6.950 m² de recapeamento asfáltico, 5.200 m² de pavimentação asfáltica, guias e 
sarjetas em vias urbanas do município – Custo: R$ 150 mil, já repassados R$ 42 mil 
em Jul/2010.  

• 3.329,04 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do município – Custo: 
R$ 150 mil, repassados em Mai/2010.  

• rede de iluminação pública na Av. Tancredo Neves – Custo: R$ 150 mil, repassados 
em Jul/2010.  
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• 2.247,60 m² de pavimentação asfaltica, guias e sarjetas na Avenida Marginal 
Voluntarios de Guará e na Rua José Junqueira Meireles – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Dez/2009.  

• 2.827,04 m² de pavimentação asfaltica, guias e sarjetas em vias do município – Custo: 
R$ 150 mil, repassados em Abr/2010.  

• 7.181,41 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas do município – Custo: R$ 150 
mil, repassados em Mar/2010.  

• construção de uma quadra poliesportiva no centro esportivo no Conjunto Habitacional 
Dib Chaud – Custo: R$ 70 mil, repassados em Set/2009. Obra concluída em 
05/01/2011.  

• construção de um Centro Esportivo no Conjunto Habitacional Dib Chaud – Custo: R$ 
150 mil. Obra concluída em 05/01/2011.  

• rede de energia e iluminação pública na Rua Voluntários de Guará – Custo: R$ 150 
mil, repassados em Set/2009. Obra concluída em 05/01/2011. 
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 393.174 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 
497 mil, beneficiando 558 famílias carentes, no mês. 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 5,50 km de estradas rurais – 2ª Fase - GUR-177, Bº Fazenda do Córrego 
Fundo, Bh Sapucaí/Grande – Custo R$ 431 mil. Obra concluída em 11/09/2009. 

Programa de Ponte Metálica: 1 

• implantada 1 ponte metálica na estrada GUR-347 (Estrada do Pari), sobre o Ribeirão 
da Estiva, a quem coube a construção das cabeceiras. O Estado fez a doação das 
superestruturas, vão de 12 metros lineares – Custo: R$ 76 mil. Implantada em 
11/12/2008. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 18 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 700 
crianças e adolescentes, 580 idosos, 180 portadores de deficiência e 160 famílias – R$ 
300 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 304 famílias/mês em 2007 - R$ 218 mil; 300 
famílias/mês em 2008 - R$ 216 mil; 300 famílias/mês em 2009 - R$ 216 mil; e 439 
famílias/mês em 2010 - R$ 318 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 50 bolsistas/mês em 2007 – R$ 36 mil; 50 
bolsistas/mês em 2008 – R$ 36 mil; 80 bolsistas/mês em 2009 – R$ 57 mil; e 130 
bolsistas/mês em 2010 – R$ 94 mil. 

Repasses concluídos: R$ 315 mil 

• Casa da Criança – repassados R$ 45 mil em Jan/2010, para aquisição de veículo. 

• Casa da Criança – repassados R$ 50 mil em Nov/2007 e Set/2010, para aquisição de 
equipamentos. 

• Casa da Criança – repassados R$ 20 mil em Ago/2007, para reforma. 

• Casa da Criança – repassados R$ 10 mil de Jan a Mai/2007, para custeio. 

• APAE - repassados R$ 40 mil em Jan/2008, para reforma. Obra concluída em 
24/07/2008. 
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• APAE – repassados R$ 150 mil em Out/2007, Jul/2008 e Mai/2010, para aquisição de 
equipamentos. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras - R$ 643 mil 

Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 1.024 mil 

• 3 na EE Mal Rondon – Custo: R$ 1.024 mil. Obras concluídas em 30/07/2008, 
18/12/2009 e 29/03/2010. 

Transporte Escolar:  

• Foram entregues 2 micro-ônibus, para o transporte escolar, no valor de R$ 291 mil. 
Repasses para APAE:  

• De Mar/2007 a Out/2010, foram repassados para as APAE, recursos no valor de R$ 
563 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 256 alunos com deficiências que impossibilitam 
frequentar classes regulares de ensino fundamental. 

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 Mal Rondon. 

ESPORTE E LAZER: 

• construção de quadra poliesportiva – Custo: R$ 35 mil repassados em Jul/2005 e 
Ago/2006. Obra concluída em 30/12/2007. 

• construção de um Centro Social Esportivo no Bairro Itapema – Custo: R$ 90 mil, já 
repassados de Nov/2006 a Set/2008. Obra concluída em 31/07/2009. 

• cobertura da quadra de esportes do Centro de Lazer dos Idosos – Custo: R$ 50 mil, 
repassados de Nov/2006 a Set/2008. Obra concluída em 09/02/2009. 

HABITAÇÃO: 

Programa Melhoria Habitacional e Urbanas: 

• construção de Praça no Conjunto Habitacional Guará E – Custo: R$ 92 mil, 
repassados de Nov/2008 a Mar/2010. Obra concluída em 04/12/2009. 
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MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• Foram repassados R$ 88 mil em Dez/2008, recursos do FECOP – Fundo de Controle 
da Poluição, para aquisição de 1 caminhão para coleta seletiva. 

FEHIDRO:   

• formalizou contrato com a Prefeitura, para estudo e projetos de drenagem urbana no 
município – Custo: R$ 32 mil. Concluído em 18/10/2007. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para entidades hospitalares – custeio: 

• APAE – R$ 145 mil. 

• Santa Casa – R$ 193 mil. 
Repasses concluídos para Prefeituras / entidades hospitalares – obras e equipamentos: 

• APAE – R$ 40 mil repassados em Jan/2008 e Fev/2010, para aquisição de 
equipamentos. 

• Santa Casa – R$ 80 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos. 

• Prefeitura – R$ 80 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos. 
Programa Dose Certa:  

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 483 mil em 
medicamentos. 

Programa Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 75 mil foram repassados de 2007 a 2010. 
Entrega de ambulância: 1 – R$ 50 mil  

• Prefeitura – 1 (entregue em 01/07/2010). 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 3 viaturas, sendo: 1 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 109 mil. 
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TRANSPORTES: 

DER: 

• restauração e recapeamento da vicinal Guará (3,5 km) e Ituverava (6,5 km), numa 
extensão de 10 km – Custo: R$ 2.005 mil. A obra foi concluída em 28/02/2007. 

Programa Pró-vicinais III:  

• recuperados 23,50 km da vicinal Guará – Ribeirão Corrente - Custo: R$ 8.783 mil. 
Obra concluída em 16/07/2010. 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 12.386.200,00 

 
 

 
AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de Leite: 
 

• Distribuídos 1.052.364 litros de leite, no período de 1.995 a 2.006 – Custo: R$ 764 
mil, beneficiando 558 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4,40 km da Estrada Rural do 1ª Fase (PSAA-186/00) - Custo: R$ 79 mil,  
concluído em 01/10/2001. 

 
Programa de Ponte Metálica: 1 
 

• implantada 1 ponte metálica, 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: 

 
1. Ribeirão do Cortado - GUR-146 – vão de 8 metros. Instalada em 02/04/2003. 
 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 38 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 1212 
crianças e adolescentes, 634 idosos, 257 famílias e 20 pessoas de outros segmentos da 
população – R$ 927 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 50 bolsistas/mês em 2005, 50 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 36 mil em 2005, 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 
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. 
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• Programa Renda Cidadã – 60 famílias/mês 2003 – R$ 103 mil; 60 famílias/mês /2004 
– R$ 43 mil; 60 famílias/mês/2005 – R$ 43 mil e 320 famílias em 2006 – R$ 230 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. 

 
Repasse para a Apae: 
 

• De 1996 a 1997 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 172 mil, 
para atendimento a 430 portadores de deficiência. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: (repasse de recursos): R$ 872 mil 
 

• repasse de recursos no valor de R$ 872 mil no período de 1995 a 2006 para obras de 
infra-estrutura urbana e aquisição de veículos para o município. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Escola construída: 1 (630 novas vagas) – R$ 534 mil 
 

• EEPG Profª Adelaide Garnica – 6 salas com 630 novas vagas – Custo: R$ 534 mil. 
Obra concluída em 13/07/1995; 

 
Ampliação de escola: 1 (420 novas vagas) - R$ 80 mil. 

• EE Mal Rondon – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 80 mil. Obra concluída em 
15/06/1998; 

 
Reformas em Escolas: 4 – Custo: R$ 325 mil. 

• EE Mal Rondon – Custo: R$ 2 mil. Obra concluída em 10/03/2000; 

• EEPG(A)  Diamantino Ribeiro Pereira – Custo: R$ 37 mil. Obra concluída em 
31/01/1996; 
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• EEPG(A) Profa Adelaide Garnica – Custo: R$ 3 mil. Obra concluída em 09/05/1997; 

• EEPSG Mal Rondon – Custo: R$ 281 mil. Obra concluída em 19/02/1998; 
 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1  
 

• EE Mal Rondon – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 05/06/2001; 

 
Transporte escolar: 
 

• Foram gastos R$ 309 mil em 4 veículos para o transporte escolar no Município. 
 
Repasses para APAE: 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para as APAE, recursos no valor de R$ 536 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 396 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
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. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 
 

• repasse de R$ 50 mil para a realização de obras e eventos esportivos no município. 
 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantados 1 Infocentro. A Prefeitura cedeu sala e 
monitores e o Estado instalou 7 microcomputadores – Custo: R$ 21 mil, 
proporcionando acesso gratuito à Internet: Rua Deputado João de Faria, 150; 
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HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 363 unidades habitacionais em execução / 4 conjuntos – Custo: R$ 3.880 mil 

• Conjunto Guara E2 - 11 unidades, beneficiando 55 pessoas, em construção pelo 
Programa Habiteto – Custo: R$ 72 mil. Em início de obras com término previsto para 
06/11/2002; 

• Conjunto Guara D - 27 unidades, beneficiando 135 pessoas, em construção pelo 
Programa Empreitada Global Convencional – Custo: R$ 317 mil. Em início de obras 
com término previsto para 05/07/2001; 

• Conjunto Guara E - 200 unidades, beneficiando 1000 pessoas, em construção pelo 
Programa Empreitada Global Convencional – Custo: R$ 2.542 mil. Em início de obras 
com término previsto para 21/12/1997; 

• Conjunto Guara A - 125 unidades, beneficiando 625 pessoas, em construção pelo 
Programa Empreitada Global Convencional – Custo: R$ 947 mil. Em início de obras 
com término previsto para 02/06/1995; 

 
 
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. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 
 

• repasse de recursos no valor de R$ 75 mil para execução de galerias de águas pluviais 
e canalização de trecho do Córrego da Santa Casa. 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 
Foram gastos R$ 654 mil no período de 28/02/2001 a Dez/2006 em medicamentos 
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Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 

• APAE – R$ 65 mil. 

• Prefeitura – R$ 51 mil. 

• Santa Casa – R$ 408 mil. 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras / equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 16 mil, repassados em Dez/1996 para aquisição de equipamentos para 
o Centro de Saúde; 

 
• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em Ago/2002 para aquisição de aparelho de 

ultrasonografia; 

• Santa Casa - R$ 40 mil, repassados em Jan/2002 para aquisição de aparelho de 
ultrasonografia; 

• Prefeitura - R$ 50 mil, repassados em Mar/2004 para construção de Unidade Básica 
de Saúde; 

• Santa Casa - R$ 24 mil, repassados em Dez/1997 para aquisição de equipamentos; 

• Prefeitura - R$ 100 mil, repassados em Jun/2004 para construção de Unidade Básica 
de Saúde; 

 
Controle de Glicemia (custeio): 

 
• Prefeitura – R$ 24 mil (Ago/2005); 

 
Programa Sorria São Paulo (Custeio/Investimento): 
 

• Prefeitura – R$ 36 mil (Set/2006); 
 
Entrega de Ambulância: 2 
 

• Prefeitura – 2 (entregues em: 2005 e 1997) 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 8 viaturas, sendo: 5 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 176 mil. 
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TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• SP-345 km 78,6 ao km 82,04 – recapeamento, com 3,44 km – Custo: R$ 147 mil. A 
obra foi concluída em 01/09/2002; 

 
CONCESSIONÁRIA AUTOBAN: OBRAS CONCLUIDAS 
 

1. SP330 - Passarela - Implantação km 396+930 - Projeção de Guará  LOTE 1 - Custo: 
R$ 1.354 mil. Obra concluída em 07/06/2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


