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GUARACI 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 4.050 litros de leite em Jan/2011 – Custo: R$ 5 mil, beneficiando 246 

famílias carentes, no último mês do período. 

Repasse de recursos: 

• aquisição de extratora de suco – Custo: R$ 25 mil repassados em Dez/2010. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidos 247 famílias/mês em 2011 – Custo: 

R$ 237 mil, já repassados R$ 50 mil de Jan a Mar. 

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 50 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 48 

mil, já repassados R$ 8 mil em Jan e Fev. 

Repasses concluídos: 

• APAE – repasse de R$ 60 mil em Jan/2011, para aquisição de equipamentos. 

EDUCAÇÃO: 

Reforma de escola em licitação: 1 – R$ 6 mil 

• 2 na EE/EMEB Jose Antonio Santana / Profª Mercia Julia Barbosa Velho – Custo: R$ 

6 mil. 

ESPORTE E LAZER: 

Obras: 

• adequação de quadra poliesportiva – Custo: R$ 65 mil. A obra está em execução e tem 

término previsto em 22/06/2011. 

HABITAÇÃO: 

Programa Especial de Melhoria: 

Obra em andamento: 
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• reforma no conjunto habitacional COHAB 1 – Custo: R$ 79 mil, já repassados R$ 23 

mil em Mar/2011. A obra está com 30% executados e tem término previsto 

em13/12/2011. 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para estudo de macrodrenagem na bacia do baixo pardo - 

Custo: R$ 45 mil. Término previsto em 22/05/2011. 

• contrato com a Prefeitura, para projeto executivo do sistema de esgotamento sanitário 

do vale do turismo - Custo: R$ 58 mil. Término previsto em 25/11/2011. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 780 mil 

• reforma e ampliação da casa do trabalhador, localizado na Rua Firmino Ferreira Luz 

nº 890 – Custo: R$ 50 mil repassados em Mai/2010. 

• reforma e adequação do galpão de agronegócios para instalação de micro-empresas, 

localizada na Rua Casemiro Cesar, s/nº – Custo: R$ 140 mil repassados em Abr/2010. 

• construção de piscina no Centro de Convivência do Idoso, localizado na Rua Prefeito 

Edmundo Nicolau Mauad – Custo: R$ 140 mil repassados em Nov/2010. Obra não 

iniciada. 

• reforma e ampliação do velório municipal, localizado na Avenida da Saudade, s/nº – 

Custo: R$ 150 mil, repassados em Mai/2010. A obra está com 85% executados. 

• 3.625,92 m² de passeios públicos, guias e sarjetas em vias do município – Custo: R$ 

150 mil repassados em Abr/2010. Obra concluída em 07/02/2011. 

• obras de galerias de águas pluviais – Custo: R$ 150 mil repassados em Abr/2010. 

Obra concluída em 07/02/2011. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura – equipamentos: 

• Prefeitura - R$ 50 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos. 
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GESTÃO 2007 – 2010 

 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 186.750 litros de leite, no período Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 234 

mil, beneficiando 246 famílias carentes, no último mês. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 52 mil. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,30 km de estrada Municipal G - 01, no Bairro Vertente – 2ª Fase – 

Custo: R$ 342 mil. A obra foi concluída em 31/12/2008. 

• recuperados 5,80 km de estrada Municipal G - 01, no Bairro Vertente – 4ª Fase – 

Custo: R$ 366 mil. A obra foi concluída em 31/12/2008. 

Repasse de recursos: 

• aquisição de mini usina de leite – Custo: R$ 70 mil repassados em Dez/2007. 

• aquisição de trator e implementos – Custo: R$ 150 mil repassados em Dez/2009. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 13 convênios com a Prefeitura para atendimento a 465 crianças e 

adolescentes, 129 idosos, 50 portadores de deficiência e 400 famílias – R$ 210 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 183 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 132 mil; 

183 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 132 mil; 183 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 

132 mil; e 190 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 153 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 – Custo: R$ 36 

mil; e 50 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 42 mil. 

Repasses concluídos: 
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• Prefeitura – repasse de R$ 40 mil em Fev/2007, para aquisição de equipamentos para 

Creche Municipal. 

• Assistência Vicentina de Guaraci - R$ 10 mil repassados em Jan/2007 e Abr/2007, 

para custeio da entidade. 

• Assistência Vicentina de Guaraci - R$ 58 mil repassados em Jan/2008 e Fev/2009, 

para aquisição de equipamentos. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 2.483 mil 

• 3.137,67 m² de pavimentação asfaltica, guias e sarjetas em vias urbanas do município 

– Custo: R$ 150 mil repassados em Abr/2010. Obra concluída em 04/11/2010. 

• 7.500 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 150 mil 

repassados em Abr/2010. Obra concluída em 04/11/2010. 

• construção da portaria e campo de malha no Centro do Trabalhador, localizado na 

Avenida da Saudade – Custo: R$ 60 mil repassados em Dez/2009. Obra concluída em 

15/06/2010. 

• reforma e iluminação do estádio municipal, localizado na Avenida da Saudade, s/nº – 

Custo: R$ 80 mil repassados em Dez/2009. Obra concluída em 04/05/2010. 

• reforma da escola municipal de ensino infantil Nayde Tojera Romer – Custo: R$ 140 

mil repassados em Set/2009. Obra concluída em 28/04/2010. 

• 9.959,20 m² de pavimentação asfáltica no Jardim do Bosque – Custo: R$ 170 mil 

repassados em Nov/2007 e Jun/2008. Obra concluída em 01/02/2010. 

• 7.615,40 m² recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 135 mil 

repassados em Out/2009. Obra concluída em 14/01/2010. 

• 6.061,80 m² recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 120 mil 

repassados em Out/2009. Obra concluída em 14/01/2010. 

• 6.319,43 m² de recapeamento asfáltico, em vias urbanas município – Custo: R$ 125 

mil repassados em Dez/2009. Obra concluída em 14/01/2010. 
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• 6.942,20 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas do município – Custo: R$ 125 

mil repassados em Ago/2009. Obra concluída em 22/10/2009. 

• 5.595,78 m² de recapeamento asfáltico – Custo: R$ 50 mil repassados em Fev/2008. 

Obra concluída em16/09/2009. 

• 6.585,00 m² de pavimentação asfáltica – Custo: R$ 90 mil repassados em Jun/2008. 

Obra concluída em 24/03/2009. 

• 10.893,35 m² de pavimentação asfáltica nas ruas do Jardim Acapulco – Custo: R$ 200 

mil repassados em Jun/2008. Obra concluída em 09/02/2009. 

• 9.501,21 m² de recapeamento asfáltico, 2.233 m² de pavimentação asfáltica, guias e 

sarjetas em vias do município – Custo: R$ 150 mil repassados em Jul/2008. Obra 

concluída em 19/01/2009. 

• 14.125,59 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 146 mil, 

repassados em Jul/2008. Obra concluída em 19/01/2009. 

• 6.707,32 m² de recapeamento asfáltico na av. Natal Pastrez – Custo: R$ 100 mil 

repassados em Jun/2008. Obra concluída em 19/01/2009. 

• 13.001,53 m² de recapeamento asfáltico – Custo: R$ 122 mil, repassados em Fev/2008. 

Obra concluída em 24/10/2008. 

• 4.156,50 m² de recapeamento asfáltico, em vias do município - Custo: R$ 30 mil 

repassados em Jul/2008. Obra concluída em 08/10/2008. 

• 1.746,31 m² de pavimentação asfáltico, guias e sarjetas em vias do município – Custo: 

R$ 60 mil repassados em Out/2008. Obra concluída em 08/10/2008. 

• 11.363,64 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 100 mil 

repassados em Mar/2007 e Jul/2007. Obra concluída em 18/10/2007. 

• obras de infra-estrutura em vias urbanas – Custo: R$ 60 mil repassados em Fev/2007 

e Jul/2007. Obra concluída em 20/08/2007. 

• guias e sarjetas no Bairro Jardim do Bosque – Custo: R$ 120 mil repassados em 

Fev/2007 e Jul/2008. Obra concluída em 20/04/2007. 
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EDUCAÇÃO: 

Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 51 mil 

• 2 na EE/EMEB Jose Antonio Santana / Profª Mercia Julia Barbosa Velho – Custo: R$ 

67 mil. Obras concluídas em 11/08/2009 e 27/01/2010. 

Repasses para APAE: 

• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 228 

mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 

para atendimento a 112 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar 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 na escola EE José Antônio Santana. 

Transporte Escolar: 

• Em 11/01/2010 foi entregue 1 microônibus para o transporte escolar – Custo: R$ 145 

mil. 

ESPORTE E LAZER: 

• 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$ 78 mil, repassados em Jul/2006 e Jan/2010, são 

para despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e 

didático-pedagógicos. 

Obras: 

• reforma e adequação do ginásio de esportes Francisco de Assis ventura e infra-

estrutura do Centro do Trabalhador – Custo: R$ 100 mil repassados em Nov/2008 e 

Nov/2009. Obra concluída em 30/11/2009. 

• reforma do estádio municipal e recuperação da piscina do complexo – Custo: R$ 120 

mil repassados de Dez/2006 a Nov/2008. Obra concluída em 30/06/2010. 
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GESTÃO PÚBLICA: 

Programa Acessa São Paulo: 

• Em 05/03/2010 foi implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Abilio Oliveira da Silva, 

nº 3 - Praça do Conjunto Habitacional. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o 

Estado instalou 10 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet à 

população do município – Custo: R$ 63 mil. 

HABITAÇÃO: 

Programa Melhoria Habitacional: 

Concluídos: 

• construção de praça no conjunto habitacional Roberto Azeda Ribeiro de Aguiar - 

custo: R$ 73 mil, repassados de Mar/2008 a Dez/2008. Obra concluída em 

12/06/2009. 

• 9.616,20 m² de recapeamento asfáltico no conjunto habitacional Guaraci III em 

diversas ruas – Custo: R$ 80 mil repassados de Dez/2008 a Jul/2009. Obra concluída 

em 10/11/2009. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SANEBASE: 

• execução de adutora e reservatório de água metálico de 250 m³ - Custo: R$ 80 mil 

repassados de Mar/2007 a Out/2007. A obra foi concluída em 28/08/2007. 

• execução de emissário de esgoto sanitário - 2.341,42 m Ø 300 mm e execução de rede 

coletora de esgoto - Custo: R$ 267 mil, repassados de Dez/2007 a Mai/2008. A obra 

foi concluída em 31/05/2008. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura – equipamentos: 

• Prefeitura - R$ 2 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de bomba dosadora 

(fluoretação das águas de abastecimento público - 2ª etapa). 

Entrega de ambulâncias: 2 – R$ 97 mil 

• Prefeitura – 2 (entregue em 2008 e 2010) 



 

8 

Programa Dose Certa: 

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 278 mil em 

medicamentos.  

Programa Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 28 mil foram repassados de 2007 a 2010. 

 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 14 viaturas, sendo: 13 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil 

– Custo: R$ 82 mil. 

TRANSPORTES: 

DER: 

Obra concluída: 

• melhoramentos e pavimentação da Vicinal Guaraci – Altair – Usina Vertende, numa 

extensão de 19,20 km – Custo: R$ 2.498 mil. A obra foi concluída em 30/08/2007. 

• reforma e ampliação do terminal rodoviário – Custo: R$ 70 mil. A obra foi concluída 

em 30/06/2009. 

• recapeamento de 0,57 km pista dupla e de 8,95 km de pista simples na SPA-462/322, 

numa extensão de 9,52 km – Custo: R$ 2.841 mil. A obra foi concluída em 30/10/2009. 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I: 

• recuperação de 8,70 km da vicinal Ibitu, trecho Guaraci - ponte do tanque - Custo: R$ 

1.633 mil. A obra foi concluída em 28/10/2008. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
R$ 6.600.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 477.003 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 347 mil, 
beneficiando 246 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4,90 km da estrada rurais – 3ª fase na estrada do Boiadeira - Custo: R$ 
133 mil. Obra concluída em 21/06/2005; 

 
• recuperados 5,00 km da estrada rurais – 2ª fase na estrada da Posse – Custo: R$ 112 

mil. Obra concluída em 13/01/2003; 
 

• recuperados 4,90 km de estradas rurais – 1ª fase na estrada G-060/060 - Custo: R$ 79 
mil. Obra concluída em 05/11/2001. 

 
Galpão Metálico: 
 

• implantado 1 galpão metálico para agronegócios - Custo: R$ 269 mil. 
 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 48 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.041 crianças e adolescentes, 361 idosos, 279 famílias e 120 migrantes – R$ 524 mil. 

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

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 – 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 183 famílias em 
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2006 – R$ 131 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. 

 
Repasse de recursos: 
 

• Assistência Vicentina – R$ 52 mil repassados em 08/2005, para reforma e adequação 
do Abrigo São João – Associação Vicentina do município. Concluída em 19/07/2006; 

 
• Prefeitura – Custo: R$ 100 mil em Out/2004, para construção de uma creche. 

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

• 16.000,00 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 80 mil. Obra 
concluída em 20/12/1998; 

 
• aquisição e reforma de máquinas e equipamentos – Custo: R$ 70 mil. Concluída em 

11/05/1999. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Escola Ampliada: 1 (210 novas vagas) – R$ 73 mil 
 

• EE José Antônio Santana – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 73 mil. Obra 
concluída em 25/07/2003. 

 
Reformas em Escolas: 4 – R$ 395 mil 
 

• EE/EMEB José Antônio Santana/Profª Mércia Julia Barbosa Velho – Custo: R$ 7 mil. 
Obra concluída em 03/03/2006; 

• 2 na EE José Antônio Santana – Custos: R$ 253 mil. Obras concluídas em 17/12/2002 
e 30/09/1999; 

 
• EMEF Antônio Zuquim – Custo: R$ 135 mil. Obra concluída em 17/12/1997. 
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Repasses para APAE`s: 
 

• De 2003 a 2006, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 165 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 50 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006, foram gastos R$ 96 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE José Antônio Santana. 

 
Entrega de veículos: 
 

• Foram entregues 2 veículos para transporte escolar  – Custo R$ 164 mil (Nov/2005 e 
Jun/2002). 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 26/06/2006 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua José Correia da 
Silva, 773, com recursos de R$ 45 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
Programa Melhoria Habitacional: 
 

• 2.395,00 m² de obras de infra-estrutura em diversas ruas do Bairro Fazenda Bocaina 
– COHAB I – Custo: R$ 49 mil. Obra concluída em 14/08/2006. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• 5.784,00 m² de obras de infra-estrutura, recapeamento asfáltico no Bairro São João – 
Custo: R$ 80 mil, repassados em Nov/2004. Obra concluída em 28/11/2004; 
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• 8.519,83 m² de obras de infra-estrutura, pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no 
Conjunto Habitacional Roberto Azeda Ribeiro de Aguiar – Custo: R$ 138 mil, 
repassados em Out/2002. Obra concluída em 31/12/2002. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 110 mil em Jun/2006, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo; 

 
• repasse de R$ 90 mil em Set/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 

Poluição, para aquisição de 1 retroescavadeira. 
 
FEHIDRO : 
 

• contrato com a Prefeitura, para aquisição de picador e triturador de galhos de árvores 
- Custo: R$ 46 mil. 

 
 

SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 
 

• construção de 1.560 m de galerias de águas pluviais no Conjunto Habitacional 
Guaraci II em Guaraci – Custo: R$ 80 mil. A obra foi realizada em parceria com a 
Prefeitura a quem coube mais R$ 127 mil e concluída em 01/12/1996. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeituras (1995-2006) - obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 35 mil em Dez/2004, para aquisição de equipamentos médicos; 
 
• Prefeitura – R$ 65 mil em Jun/2004, para construção, reforma e adequação do Centro 

de Saúde; 
 

• Prefeitura – R$ 13 mil em Dez/2004, para aquisição de duas bombas dosadoras de 
fluoretação das águas; 
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• Prefeitura – R$ 15 mil em Dez/1998, para construção da sala para instalação de 

equipamento de Raio X; 
 

• Prefeitura – R$ 10 mil em Nov/1998, para aquisição de Raio X 100 MA 
(transportável); 

 
• Prefeitura – R$ 14 mil em Dez/1998, para aquisição de um veículo para combate a 

dengue; 
 

• Prefeitura – R$ 20 mil em Dez/1997, para término da reforma (troca de piso, pintura 
das paredes, recuperação de telhado) na Clínica de Recuperação e Reabilitação. 

 
• Prefeitura – R$ 10 mil em Set/2006, para investimentos do Programa Sorria São 

Paulo. 
 
Repasses para Prefeitura (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 2 mil repassados em Out/2004. 
 
Programa Sorria São Paulo (custeio): 
 

• Prefeitura – R$ 26 mil repassados em Set/2006. 
 
Entrega de Ambulâncias: 2 
 

• Prefeitura – R$ 57 mil - (entregues em Fev/2002 e Abr/1998). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Foram entregues 5 viaturas na região: 2 para a Polícia Civil e 3 para a Polícia 
Militar – Custo R$ 116 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 
Obras concluídas: 
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• melhoramentos e pavimentação da Vicinal Guaraci – Altair, numa extensão de 10,98 
km, em convênio com a Prefeitura, a quem coube mais R$ 720 mil – Custo: R$ 461 
mil. A obra foi concluída em 30/06/2000; 

 
• melhoramentos e pavimentação da Vicinal Ibitu - Guaraci, numa extensão de 1,70 km, 

em convênio com a Prefeitura, a quem coube mais R$ 140 mil – Custo: R$ 78 mil. A 
obra foi concluída em 03/10/1999. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


