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IBIRÁ  
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 

CULTURA: 

Polo do Projeto Guri: 1 (em andamento) 

O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando a 

música como agente transformador. 

• Polo Ibirá – Rua Lins, 635 - em andamento 5 cursos (violino, viola, violoncello, 

contrabaixo, saxofone, clarinete, flauta, trompete, trombone, bombardino, percussão, 

canto e coral), para 160 crianças e adolescentes. Foram repassados R$ 87 mil pagos 

de Set/2010 a Nov/2011, para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, 

recursos humanos, visitas de supervisão, etc. 

AGRICULTURA: 

Repasse de recursos: 

• aquisição de tanque de resfriamento de leite – Custo: R$ 35 mil repassados em 

Dez/2010. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 59.100 litros de leite, no período de Jan/2011 a Out/2011 - Custo: R$ 81 

mil, beneficiando 394 famílias carentes, no último mês do período. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 78 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 72 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 29 bolsistas/mês em 2011 – Custo R$ 28 mil. 

Repasses de recursos para entidades: R$ 100 mil 

• Asilo São Vicente de Paulo - R$ 50 mil, repassados em Mar/2011, para obras na 

entidade; 

• Serviço de Assistência Social – Sasi - R$ 50 mil, repassados em Nov/2010, para 

aquisição de um veículo Kombi; 
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Programado: 

• Asilo São Vicente de Paulo - R$ 40 mil, para obras na entidade. 

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 1.354 mil 

• 6.536 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 100 mil, 

repassados em Jul/2008. Obra concluída em 19/10/2011. 

• 6.669,70 m² de recapeamento asfáltico em vias do Município – Custo: R$ 125 mil 

repassados em Set/2009. Obra concluída em 24/02/2011. 

• construção de cobertura da quadra de esporte, no Bairro São Benedito – Custo: R$ 

150 mil repassados em Jun/2010. Obra concluída em 15/07/2011 

• execução de galerias de águas pluviais na rua João Batista – Custo: R$ 150 mil 

repassados em Abr/2010. Obra com 95,21% executados 

• Iluminação da Av. de entrada, fachada e demais atrativos do Balneário Evaristo 

Mendes – Custo: R$ 150 mil repassados em Jun/2010. 

• execução de galerias de águas pluviais na Rua João Batista Fernandes – Custo: R$ 

150 mil repassados em Mai/2010. Obra com 50,36% executados 

• 6.863,83m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 150 mil 

repassados em Ago/2011. 

• 6.605,81m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 149 mil 

repassados em Jan/2012. 

• reforma do balneário Evaristo Seixas – Custo: R$ 50 mil repassados em Jan/2012 

• reforma e ampliação da EMEI Vera Lucia Durante, no Bairro São Benedito – Custo: 

R$ 180 mil repassados em Mar/2010. Obra concluída em 15/07/2011 
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DEFESA CIVI:  

• construção de ponte sobre o córrego olaria, Rua Félix H. J. Gattaz – Custo: R$ 269 

mil repassados R$ 17 mil em Jun/2011. A obra está com 2% executados e previsão de 

termino em 09/06/2012. 

EDUCAÇÃO: 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2011 a Set/2011 foram gastos R$ 30 mil em atividades desenvolvidas aos 

finais de semana em 1 escola do município: EE João Pedro Ferraz. 

 

EMPREGO E TRABALHO: 

Banco do Povo: 

• Em 29/06/2006 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua João Batista 

Fernandes, nº 749 – Custo: R$ 72 mil para atender o crédito produtivo popular. 

Vigência até 04/08/2016. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 16 unidades habitacionais em licitação / 1 conjunto – R$ 858 mil 

• Conjunto habitacional Ibira VI F - 16 unidades, beneficiando 80 pessoas, sendo 

construídas pelo sistema Reassentamento Habitacional - Custo: R$ 858 mil. 

Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

Obra em execução: 

• pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Conjunto Habitacional André Colombo – 

Custo: R$ 248 mil, já repassados R$ 232 mil de Jun/2008 a Set/2011. A obra está com 

79,20% executados e tem término previsto para 25/05/2012; 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• programado repasse de R$ 156 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 

Poluição, para Centro de Triagem de Resíduos Sólidos. 
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SANEAMENTO E ENERGIA: 

FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para o plano diretor de drenagem urbana – Custo: R$ 70 

mil. Previsão de término em 14/07/2011. 

SABESP: 

Obra em execução: 

• obras do sistema de abastecimento de água e sistema de esgoto sanitário de ibirá, 

compreendendo: redes coletoras, ligações e emissário, redes distribuidoras e ligações 

– Custo: R$ 681 mil. A obra está com 95% executados. 

Obra em licitação: 

• rede coletora de esgotos, linha de recalque e estação de tratamento de esgotos da 

Coloninha no Distrito das Thermas – Custo previsto: R$ 76 mil. 

Obra programada: 

• construção de estação elevatória de esgotos, 150 m de linha de recalque e 150 m de 

rede coletora de esgotos para prolongamento na Rua João B. Fernandes – Custo 

previsto: R$ 17 mil. 

SAÚDE: 

Repasse concluído para entidade hospitalar (2011-2014) – Custeio: 

• Santa Casa – R$ 20 mil repassados Ago/2011. 

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2011-2014) – equipamentos: 

• Santa Casa – R$ 40 mil repassados Jan/2012, para aquisição 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

• construção do prédio da Delegacia de Polícia de Ibirá – Custo: R$ 446 mil. A obra 

está em execução; 

TRANSPORTES: 

DER: 

• reforma e ampliação do Terminal Rodoviário de Passageiros – Custo: R$ 75 mil. Obra 

concluída em 07/09/2011. 
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PROGRAMA - PRO VICINAL IV: 

• recuperados 7,80 km da estrada vicinal Ibirá - Termas de Ibirá – Custo: R$ 1.816 mil. 

Obra concluída em Set/2011. 

• recuperados 3,70 km da estrada vicinal Ibirá (SP-379) - Vila Nova – Custo: R$ 861 

mil. Obra concluída em Set/2011. 

TURISMO: 

DADE (repasse de verba): R$ 4.663 mil 

• construção da avenida em frente ao balneário Evaristo Mendes – Custo: R$ 600 mil, 

repassados R$ 450 mil em Set/2011. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, com 

recursos do Plano DADE/2011; 

• construção de 02 Quadras poliesportivas, 01 Quadra de Grama e Estacionamento no 

Balneário Evaristo Mendes, no Distrito de Termas de Ibirá – Custo: R$ 403 mil, 

repassados em Ago/2010 e Set/2011. A obra sendo realizada pela Prefeitura, com 

recursos do Plano DADE/2010; 

• construção do jardim das águas no balneário Evaristo Mendes, no Distrito de Termas 

de Ibirá – Custo: R$ 417 mil, repassados em Ago/2010 e Set/2011. A obra sendo 

realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2010 e com 40% executados 

e previsão de termino em 09/11/2012; 

• iluminação do jardim das águas e fonte Carlos Gomes no Balneário Evaristo Mendes, 

no Distrito de Termas de Ibirá – Custo: R$ 150 mil repassados em Dez/2010. A obra 

sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2010 e com 80% 

executados e previsão de termino em 22/06/2012; 

• obras de infra-estrutura turística e paisagismo no Parque das Águas de Thermas de 

Ibirá – Custo: R$ 260 mil, repassados em Dez/2009 e Mai/2011. A obra sendo 

realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2009 e com 61,06% 

executados e previsão de termino em 13/05/2013; 

• pintura e tratamento das fachadas do antigo balneário, no complexo Balneário 

Evaristo Mendes Seixas - Distrito de Thermas de Ibirá – Custo: R$ 230 mil, 
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repassados em Jan/2010. A obra sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do 

Plano DADE/2009 e com 90,16% executados e previsão de termino em 22/12/2012; 

• prolongamento da Avenida Mário Carvalho Silva, com execução do canteiro central, 

iluminação e paisagismo do município – Custo: R$ 348 mil, repassados em Ago/2008 e 

Mar/2010. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 

DADE/2008; 

• prolongamento da pista de cooper na Avenida Mario Carvalho Filho – Custo: R$ 369 

mil, repassados em Jul/2008 e Mar/2010. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, com 

recursos do Plano DADE/2008; 

• reforma da fonte, construção de portal, praça e ponte ornamental no Balneário 

Evaristo Mendes, no Distrito de Termas de Ibirá – Custo: R$ 421 mil, repassados R$ 

351 mil em Jul/2010. A obra sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 

DADE/2010 e com 90% executados e previsão de termino em 02/02/2012; 

• reforma de quiosques e execução de posteamento no complexo Balneário – Custo: R$ 

355 mil, repassados em Jan/2010 e Dez/2010. A obra sendo realizada pela Prefeitura, 

com recursos do Plano DADE/2009; 

• reforma de sanitários e remodelação da Praça Enestor Bernardo da Silva – Custo: R$ 

300 mil, repassados em Dez/2009 e Nov/2010. A obra foi realizada pela Prefeitura, 

com recursos do Plano DADE/2009 e concluído em 12/04/2011; 

• revitalização da praça da matriz – Custo: R$ 1.131 mil, repassados R$ 709 mil em 

Dez/2011. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 

DADE/2011; 

• revitalização geral e reforma de sanitários às margens do lago, no complexo 

Balneário – Custo: R$ 200 mil, repassados em Jan/2010. A obra foi realizada pela 

Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2009 e concluída em 12/04/2011 

• Paralisada: 
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• construção dos pisos nas vias de acesso interno do Balneário Evaristo Mendes – 

Custo: R$ 119 mil, repassados em Out/2007 e Mai/2008. A obra, sendo realizada pela 

Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2007. 
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 277.770 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2011 - Custo: R$ 

345 mil, beneficiando 394 famílias carentes, no último mês do período. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 

agricultores - Custo: R$ 26 mil. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 1,5 km das estradas rurais IBR-020/356 (3ª fase) - Custo: R$ 100 mil. 

Obra concluída em 08/09/2008. 

• recuperados 6,02 km das estradas rurais IBR-070 - Bairro Água Sumida e IBR-040, 

Bairro Cateto, BH Tietê/Batalha (4ª fase) - Custo: R$ 519 mil. Obra concluída em 

17/12/2009. 

Repasse de recursos: 

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

em 12/07/2010. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrado 1 convênio com a Prefeitura para atendimento a 217 famílias – R$ 81 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 60 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 43 mil; 60 

famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 43 mil; 60 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 43 mil 

e 60 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 49 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 11 bolsistas/mês em 2007 – Custo R$ 7 mil e 30 

famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 16 mil. 

Repasses de recursos para entidades: R$ 65 mil 
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• Asilo São Vicente de Paulo - repasse de R$ 20 mil, pagos em Set/2008 para aquisição 

de equipamentos;  

• Asilo São Vicente de Paulo - repasse de R$ 10 mil, pagos em Abr/2008 para reforma e 

ampliação de prédio. Obra concluída em 28/03/2008; 

• Grupo de Apoio ao Deficiente - repasse de R$ 5 mil, pagos em Fev/2008 para 

aquisição de equipamentos; 

• Lar da Criança - repasse de R$ 20 mil, pagos em Out/2007 para aquisição de 

equipamentos e materiais; 

• Serviço de Assistência Social – repasse de R$ 10 mil, pagos em Mar e Abr/2007, para 

custeio. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 1.320 mil 

• aquisição de caminhão basculante – Custo: R$ 120 mil, repassados em Set/2009. 

• aquisição de ônibus para transporte de alunos – Custo: R$ 100 mil repassados em 

Dez/2009. 

• 3.014,62m² de recapeamento asfáltico, em vias urbanas do município – Custo: R$ 60 

mil repassados em Jan/2010. Obra concluída em 28/10/2010. 

• modernização e ampliação do Cemitério Municipal – Custo: R$ 50 mil, repassados em 

Fev/2008. A obra foi concluída em 20/01/2010. 

• 7.500,00m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 150 mil 

repassados em Mai/2010. Obra concluída em 26/10/2010. 

• 7.500,00m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 150 mil 

repassados em Abr/2010. Obra concluída em 08/10/2010. 

• 7.500,00m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 150 mil 

repassados em Abr/2010. Obra concluída em 08/10/2010. 

• 7.500,00m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 150 mil 

repassados em Abr/2010. Obra concluída em 28/10/2010. 
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• 6.365,47m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 140 mil 

repassados em Abr/2010. Obra concluída em 28/10/2010. 

• 6.269,42m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 125 mil 

repassados em Set/2009. Obra concluída em 28/10/2010. 

• 6.315,07m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 125 mil 

repassados em Jan/2010. Obra concluída em 28/10/2010. 

DADE (repasse de verba): R$ 1.739 mil 

• adequação da entrada da Estância Municipal de Ibirá – Custo: R$ 196 mil, 

repassados em Ago/2008. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 

DADE/2008. Obra concluída em 13/07/2010; 

• adequação da fonte jorrante no Distrito de Termas de Ibirá – Custo: R$ 16 mil, 

repassados em Out/2007 e Mai/2008. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, com 

recursos do Plano DADE/2007. Obra concluída em 22/04/2009. 

• aquisição e instalação de um aquecedor solar no Balneário Evaristo Mendes, no 

Distrito de Termas de Ibirá – Custo: R$ 150 mil. A obra, foi realizada pela Prefeitura, 

com recursos do Plano DADE/2010. Concluída em 08/10/2010.  

• colocação de alambrados e iluminação da área do complexo Balneário Evaristo 

Mendes – Custo: R$ 117 mil, repassados em Out/2007 e Jun/2008. A obra, sendo 

realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2007. Obra concluída em 

13/07/2010. 

• construção de guias e sarjetas, pavimentação asfáltica em ruas e avenida do Bairro 

São Benedito – Custo: R$ 215 mil, repassados Dez/2007 e Dez/2009. A obra realizada 

pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2007. Obra concluída em 30/09/2009; 

• construção de pista de skate dentro do Complexo do Balneário Evaristo Mendes – 

Custo: R$ 50 mil, repassados em Out/2007 e Mai/2008. A obra, sendo realizada pela 

Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2007. Obra concluída em 29/04/2009. 
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• construção de quadra poliesportiva com iluminação do Balneário Evaristo Mendes – 

Custo: R$ 124 mil, repassados em Out/2007 e Mai/2008. A obra realizada pela 

Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2007. Obra concluída em 20/01/2010; 

• construção de um portal acesso ao lagos e paisagismo de entrada no Parque das 

Águas no Distrito Termas de Ibirá – Custo: R$ 50 mil, repassados em Out/2007 e 

Ago/2008. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 

DADE/2007. Obra concluída em 08/12/2008. 

• construção de uma pista de cooper em volta dos lagos do Balneário Evaristo Mendes – 

Custo: R$ 100 mil, repassados em Out/2007 e Mai/2008. A obra, sendo realizada pela 

Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2007. Obra concluída em 22/04/2009. 

• iluminação e paisagismo na Fonte Jorrante – Custo: R$ 24 mil em Mar/2006. A obra, 

sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2004. Obra concluída 

em 30/11/2007. 

• paisagismo da Avenida de entrada e nos dois Lagos do Balneário – Custo: R$ 66 mil, 

repassados em Out/2007e Mai/2008. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, com 

recursos do Plano DADE/2007. Obra concluída em 22/04/2009. 

• reforma da piscina olímpica, vestiários, ala masculina e toboágua – Custo: R$ 211 

mil, repassados de Dez/2005 a Set/2006. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, com 

recursos do Plano DADE/2004. Obra concluída em 30/11/2007. 

• reforma da fonte de entrada do Balneário de Termas de Ibirá – Custo: R$ 46 mil, 

repassados em Set/2007 e Jun/2008. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, com 

recursos do Plano DADE/2007. Obra concluída em 22/04/2009. 

• reforma do complexo Esportivo Savério Zito e Ivone Fio – Custo: R$ 166 mil, 

repassados em Jul/2008. A obra realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 

DADE/2008. Obra concluída em 22/04/2010; 

• reforma dos alambrados do Parque Balneário Evaristo Mendes – Custo: R$ 145 mil, 

repassados de Jul/2006 a Abr/2007. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, com 

recursos do Plano DADE/2005. Obra concluída em 30/11/2007. 
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• reforma e adequação dos sanitários dos Lagos Evaristo Mendes – Custo: R$ 36 mil, 

repassados em Out/2007 e Jun/2008. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, com 

recursos do Plano DADE/2004. Obra concluída em 22/04/2009. 

• reforma e paisagismo da Fonte Saracura no Distrito de Termas de Ibirá – Custo: R$ 

27 mil, repassados em Out/2007 e Jul/2008. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, 

com recursos do Plano DADE/2007. Obra concluída em 22/04/2009. 

EDUCAÇÃO: 

Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 655 mil 

• EE João Pedro Ferraz – Custo: R$ 603 mil. A obra foi concluída em 14/07/2010. 

• EE João Pedro Ferraz – Custo: R$ 43 mil. A obra foi concluída em 30/07/2009. 

• EE João Pedro Ferraz – Custo: R$ 9 mil. A obra foi concluída em 04/03/2010. 

Programa Escola da Família: 

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

de semana em 1 escola do município: EE João Pedro Ferraz. 

Transporte Escolar: 

• Em 01/03/2010 foi entregue 1 microônibus para o transporte escolar – Custo: R$ 145 

mil. 

GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal no município, na 

Rua Ibirá, nº 896 – Custo R$ 56 mil. O Estado instalou 7 microcomputadores, 

proporcionando acesso gratuito à Internet.  

HABITAÇÃO: 

Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

Obra concluída: 

• 880 m² de pavimentação asfáltica e galerias de águas pluviais no Bairro Centro – 

Custo: R$ 49 mil, repassados de Nov/2006 a Nov/2008. Obra concluída em 

28/11/2008. 
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MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

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

aquisição de 1 retroescavadeira. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP: 

Obra concluída: 

• implantação de sistema de redução de volume de lodo da estação de tratamento de 

Ibirá com utilização de leito de drenagem – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 

30/03/2008. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010 foram repassados para o município R$ 245 mil em medicamentos. 

Repasse concluído para entidade hospitalar (2007-2010) – Custeio: 

• Santa Casa – R$ 147 mil. 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – obras e 

equipamentos (Total: R$ 260 mil): 

Prefeitura – R$ 100 mil, sendo: 

• R$ 60 mil repassados em Jun/2010, para reforma e ampliação da unidade básica 

saúde. 

• R$ 40 mil repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos para fisioterapia. 

• Santa Casa – R$ 160 mil, sendo: 

• R$ 60 mil repassados em Dez/2007, para aquisição de equipamentos hospitalares; 

• R$ 50 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos hospitalares; 

• R$ 50 mil repassados em Nov/2007, para reforma do Centro Cirúrgico (concluída em 

31/12/2007). 
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Programa Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 22 mil, repassados de Jul/2006 a Abr/2007. 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 

TRANSPORTES: 

DER: 

• recapeamento dos acessos das SPA-402/310, SPA-364/310, SPA-424/310, SPA-

411/310 e SPA-038/387 – Custo: R$ 4.484 mil. A obra foi concluída em 30/04/2009. 

PROGRAMA - PRO VICINAL I: 

• recuperados 6,70 km da vicinal Potirendaba - Ibirá – Custo: R$ 1.923 mil. Obras 

concluídas em 28/09/2008. 

• recuperados 5,50 km da vicinal Thermas do Ibirá - Elisiário – Custo: R$ 1.579 mil. 

Obras concluídas em 28/09/2008. 

• recuperados 4,70 km da vicinal Urupês (14,2KM) – Ibirá (4,7KM) – Elisiário (9,5 KM) 

– Catanduva (3,6KM) – Custo: R$ 1.636 mil. Obras concluídas em 28/10/2008. 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 14.300.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 662.272 litros de leite, no período de Jul/1995 a Dez/2006 - Custo: R$ 478 
mil, beneficiando 394 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 6,9 km de estradas rurais – Custo: R$ 134 mil. Obras concluídas em 
09/08/1999 e 02/01/2003. 

 
Programa de Pontes Metálicas:  

• implantadas 2 pontes metálicas prolongamento da Av. da Saudade, sobre o Córrego 
Olaria (trecho 1 e 2) - com vão de 24 metros, em convênio com o município, a quem 
coube a construção das cabeceiras. O Estado fez a doação das superestruturas – 
Custo: R$ 153 mil. Instaladas em 02/12/2003. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 41 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
2.231 crianças e adolescentes, 299 idosos e 150 famílias – R$ 753 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 11 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 mil em 2005 e R$ 7 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 – atendeu 30 famílias/mês em 2003 – R$ 52 mil; 30 
famílias/mês em 2004 – R$ 21 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 21 mil e 60 famílias em 
2006 – R$ 43 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. 
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Repasse de recursos: 

• Prefeitura – repasse de R$ 25 mil, pagos em Jul/2000 para construção da casa do 
idoso. Obra concluída em 29/06/2001. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 

• construção de pontes de concreto armado sobre os Córregos da Mandioca e Taperao 
– Custo: R$ 58 mil. Obra concluída em 08/10/1998; 

• construção de muro de arrimo – Custo: R$ 13 mil. Obra concluída em 09/09/1996; 

• construção de ponte de concreto armado – Custo: R$ 73 mil. Obra concluída em 
08/07/1996. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• 340 m de rede de energia elétrica no conjunto habitacional Ibirá A-2 – Custo: R$ 10 
mil. Obra concluída em 27/09/2000; 

• obras de infra-estrutura – Custo: R$ 96 mil. Obra concluída em 30/12/2000; 

• obras de infra-estrutura – Custo: R$ 60 mil. Obra concluída em 26/06/1998; 

• 92.033 m² de recapeamento asfáltico – Custo: R$ 199 mil. Obra concluída em 
29/06/1998; 

• conclusão do velório municipal – Custo: R$ 75 mil. Obra concluída em 18/03/2002. 
 
DADE: 

• repassados recursos no valor de R$ 2.741 mil para a realização de eventos e obras de 
infra-estrutura turística. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 600 mil 
 
Construção de escola: 1 (525 novas vagas) – R$ 280 mil 
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• EMEF Vereador José Lopes de Souza – 5 salas (525 novas vagas) – Custo: R$ 280 
mil. Obra concluída em 13/01/1999. 

 
Ampliação de escola: 1 (210 novas vagas) – R$ 79 mil 

• EE João Pedro Ferraz – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 79 mil. Obra 
concluída em 30/06/1999. 

 
Reformas de escolas: 3 – R$ 211 mil 

• EMEF Perciliano José Bueno – Custo: R$ 51 mil. Obra concluída em 31/12/1996; 

• EMEF Verginio Dallafini - Custo: R$ 84 mil. Obra concluída em 09/10/1996; 

• EE João Pedro Ferraz – Custo: R$ 76 mil. Obra concluída em 02/02/2001. 
 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 – R$ 30 mil 

• EE João Pedro Ferraz – Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 20/10/1998. 
 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana na EE João Pedro Ferraz. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 

• Em 29/06/2006 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua João Batista 
Fernandes, nº 749 – Custo: R$ 72 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

• realização do 1º Festival de Samba e Axé – Custo: R$ 30 mil repassados em Dez/1998; 

• realização da Jornada Esportiva – Custo: R$ 12 mil repassados em R$ Jan/1999; 

• realização do Toerneio da Integração – Custeio: R$ 5 mil repassados em Mar/2000; 

• conclusão e adequação do ginásio de esportes – Custo: R$ 35 mil repassados em 
Jan/2001. A obra foi concluída em 01/08/2001; 

• realização da Jornada de Ibirá – Custo: R$ 10 mil repassados em Jul/2002. 
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HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 118 unidades habitacionais / 4 conjuntos - R$ 294 mil 

• Conjunto Habitacional Ibirá A2 – 20 unidades, beneficiando 100 pessoas, construídas 
pelo Programa Habiteto na rua Félix Hafid José Gataz, s/nº - Custo: R$ 85 mil. 
Unidades comercializadas em 30/11/2000; 

• Conjunto Habitacional Ibirá B  – 64 unidades, beneficiando 320 pessoas, construídas 
pelo Programa Empreitada Global na avenida José Bueno Cavalheiro, nº 801 - Custo: 
R$ 44 mil. Unidades comercializadas em 30/04/1995; 

• Conjunto Habitacional Ibirá C – 16 unidades, beneficiando 80 pessoas, construídas 
pelo Programa Empreitada Global na avenida Adriano Pinho Maia, nº 6991 - Custo: 
R$ 11 mil. Unidades comercializadas em 30/04/1995; 

• Conjunto Habitacional Ibirá E  – 18 unidades, beneficiando 90 pessoas, construídas 
pelo Programa Habiteto na rua Rio Claro / avenida da Saudade - Custo: R$ 154 mil. 
Unidades comercializadas em 18/04/2002. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 90 mil em Out/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de um caminhão coletor e compactador.de lixo. 

• repasse de R$ 64 mil em Jun/2006, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de um triturador de galhos. 

 
FEHIDRO : 

• contratos com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais – Custo: 
R$ 105 mil. As obras foram concluídas em 22/12/2000 e 14/02/2006. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• construção do 2º módulo da estação de tratamento de água  - Custo: R$ 103 mil. A 
obra foi concluída em 04/08/1997; 
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• recuperação dos taludes da lagoa facultativa de Thermas de Ibirá – Custo: R$ 43 mil. 
A obra foi concluída em 08/01/1997; 

• adequação e serviços complementares da barragem de captação de água bruta – 
Custo: R$ 242 mil. As obras foram concluídas em 16/05/1996 e 16/02/1998; 

• prolongamento de rede de distribuição de água e setorização  – Custo: R$ 20 mil. A 
obra foi concluída em 21/12/2004; 

• execução de estação elevatória de esgotos e linha de recalque – Custo: R$ 18 mil. A 
obra foi concluída em 30/11/2005; 

• remanejamento da linha de recalque da estação elevatória de água tratada – Custo: 
R$ 6 mil. A obra foi concluída em 30/12/2006. 

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

• Prefeitura – R$ 50 mil 

• Santa Casa – R$ 241 mil 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares –obras e equipamentos (1995-2006): 

• Prefeitura - R$ 14 mil, repassados em Dez/1998, para aquisição de um veículo para 
combate a dengue; 

• Prefeitura - R$ 6 mil repassados em Dez/1998, para aquisição de equipamentos para 
o Centro de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 69 mil repassados em Mar/2002, para reforma e ampliação da 
Unidade Básica de Saúde Drº Raul Tarsitano; 

• Prefeitura – R$ 50 mil repassados em Jan/2006, para aquisição de equipamentos 
hospitalares; 

• Prefeitura – R$ 35 mil repassados em Dez/2006, para aquisição de uma van para a 
área da Saúde. 

 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 14 mil repassados em Ago/2005. 
 
Entrega de Ambulâncias: 3 – R$ 104 mil 

• Prefeitura – 3 (entregues em 1998, 2002 e 2004). 
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SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entregues 4 viaturas, sendo: 2 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 98 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• construção do terminal de passageiros – Custo: R$ 105 mil. A obra foi concluída em 
30/12/1996; 

• melhoramentos e pavimentação da vicinal Ibirá (SP-379) – Bairro Vila Nova, numa 
extensão de 4,5 km – Custo: R$ 923 mil. A obra foi concluída em 15/10/2000; 

• pavimentação da vicinal Termas Ibirá-Elisiário, numa extensão de 5,77 km – Custo: 
R$ 239 mil. A obra foi concluída em 03/08/1997. 

 
 


