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ICÉM 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA:  

• construção do centro de detenção penitenciária de Icém – Custo: R$ 35.368 mil. Inicio 

de ordem de serviço em 28/12/2011 e previsão de termino em 22/12/2012. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 24.272 litros de leite, no período de Jan/2011 a Nov/2011 – Custo: R$ 33 

mil, beneficiando 148 famílias carentes, no último mês. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 128 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 118 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 71 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 66 mil. 

Repasses de recursos para Prefeitura: 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Jul/2010, para aquisição de equipamentos. 

CULTURA: 

Pólo do Projeto Guri: 

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

música como agente transformador. 

• Pólo – Rua Irineu de Barros - S/N - Jerônimo Machado - ICEM - em andamento 2 

cursos (violão e percussão), para 42 crianças e adolescentes. Foram repassados R$ 

169 mil pagos de Out/2006 a Nov/2011, para pagamento de despesas de manutenção 

do Pólo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O pólo iniciou as suas 

atividades em 11/10/2006. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: 

• construção de Ginásio Poliesportivo, localizado no Centro Recreativo dos 

Trabalhadores (1º etapa) – Custo: R$ 150 mil, repassados em Dez/2009. Obra 

concluída em 18/05/2011. 

• construção de escola municipal, situada Av. Balbina Ribeiro da Silveira, s/n (2º etapa) 

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

• construção de Ginásio Poliesportivo, localizado no Centro Recreativo dos 

Trabalhadores (2º etapa) – Custo: R$ 150 mil repassados em Nov/2010. 

• ampliação da creche municipal Aparecido Tomé de Rezende – Custo: R$ 140 mil, 

repassados em Out/2009. Obra concluída em 27/10/2011. 

• conclusão da construção do centro de convivência do idoso – Custo: R$ 50 mil, 

repassados em Jul/2010. 

• construção de um Centro de Convivência do Idoso – Custo: R$ 100 mil, repassados em 

Set/2008. Obra concluída em 27/10/2011. 

• obras de Galeria pluviais, rede de água e sistema de adutora no Distrito Industrial – 

Custo: R$ 340 mil repassados em Nov/2010. 

• 7.692,31 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 100 

mil, repassados em Nov/2007 e Mai/2008. 

• 2.220,00m² de pavimentação asfáltica e 457,00m de guias e sarjetas em vias do 

Município – Custo: R$ 100 mil, repassados em Dez/2009. Obra concluída em 

18/05/2011. 

• 5.000,00m² de recapeamento asfáltico em vias do Município – Custo: R$ 100 mil, 

repassados em Dez/2009. Obra concluída em 27/10/2011. 

• 6.821,28 m² de recapeamento asfáltico, em vias do Município – Custo: R$ 150 mil, 

repassados em Abr/2010. Obra concluída em 27/10/2011. 
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• 6.821,28 m² de recapeamento asfáltico, em vias do Município – Custo: R$ 150 mil 

repassados em Nov/2010. Obra concluída em 27/10/2011. 

• 5.476,45 m² de recapeamento asfáltico, tipo CBUQ, em vias do Municipio – Custo: R$ 

150 mil repassados em Set/2011. 

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 Ribeiro da Silveira. 

EMPREGO E TRABALHO: 

Banco do Povo: 

• Em 29/06/06 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua Prefeito João Ribeiro 

da Silveira, nº 450– Custo: R$ 45 mil para atender o crédito produtivo popular. 

Vigência até 04/09/2016. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 238 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – R$ 9.754 mil 

• Conjunto habitacional Icém D - 238 unidades, beneficiando 1.190 pessoas, na Rua 

Ovídio Custódio Moreira - Vila Jerônimo sendo construídas pelo Programa Parceria 

com o Município - Custo: R$ 9.754 mil. Obra concluída em 12/08/2011. 

Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

Obra em execução: 

• construção de centro comunitário no Conjunto Habitacional Jerônimo Machado – 

Custo: R$ 170 mil repassados R$ 136 mil em 08/2011 e 12/2011. A obra está com 

39,80% executados e previsão de termino em 27/12/2012. 
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MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repasse de R$ 110 mil pagos em Abr/2011 de recursos do FECOP – Fundo de 

Controle da Poluição, para aquisição de 1 caminhão para coleta seletiva. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

FEHIDRO: 

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

urbana – Custo: R$ 53 mil. Com 15% executados e término previsto para 30/05/2012. 

SAÚDE: 

Repasse programado para Prefeitura - custeio: 

• Prefeitura – R$ 4 mil, para o Programa Saúde da Família. 
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 105.080 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 

131 mil, beneficiando 148 famílias carentes, no último mês. 

Casa da Agricultura: 

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

agricultores - Custo: R$ 26 mil. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,30 km de estrada municipal ICM-102, bairro fazenda reunida, BH baixo 

pardo grande – 2ª Fase – Custo: R$ 421 mil. A obra foi concluída em 10/08/2009. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrado 1 convênio com a Prefeitura para atendimento a 295 famílias – Custo: R$ 

53 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 50 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 36 mil; 50 

famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 36 mil; 50 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 36 mil 

e 100 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 53 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 21 mil; 30 

bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 21 mil; 30 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 21 

mil e 30 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 25 mil. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 150 mil 

• 8.050 m² de pavimentação asfáltica – Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 

23/07/2007; 
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• 3.997,94 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 50 

mil, repassados em Fev/2007. Obra concluída em 23/07/2007. 

EDUCAÇÃO: 

Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 214 mil 

• EE João Ribeiro da Silveira – Custo: R$ 57 mil. A obra foi concluída em 30/06/2009. 

• EE João Ribeiro da Silveira – Custo: R$ 7 mil. A obra foi concluída em 08/04/2010. 

• EMEF Antonio Pereira – Custo: R$ 150 mil. A obra foi concluída em 27/07/2010. 

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 Ribeiro da Silveira. 

Transporte Escolar: 

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

mil. 

HABITAÇÃO: 

Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

Obras concluídas: 

• 12.231 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas do Conjunto Habitacional Icem 

B – Custo: R$ 111 mil, repassados de Jul/2008 a Jun/2009. A obra foi concluída em 

01/06/2009. 

• 7.368,41m² de recapeamento asfáltico no Conjunto Habitacional Vila Irmãos Terrugi 

(CDHU A e B) – Custo: R$ 139 mil repassados de Mai/2010 a Out/2010. A obra foi 

concluída em 08/06/2010. 
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SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010 foram repassados para o município R$ 195 mil em medicamentos. 

Repasse concluído para Prefeitura - custeio: 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Jan/2008. 

Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) –equipamentos (Total: R$ 95 mil): 

Prefeitura – R$ 95 mil, sendo: 

• R$ 55 mil, repassados em Jun/2008 para aquisição de um veículo para transporte de 

pacientes. 

• R$ 40 mil, repassados em Nov/2007 para aquisição de uma ambulância. 

Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 16 mil, repassados de Jul/2006 a Abr/2007. 

Entrega de Ambulância: 1 

• Prefeitura – 1 – Custo: 67 mil 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 2 viaturas, sendo: 1 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 

R$ 73 mil. 

DER: 

• restauração da pista e acostamentos da SP-322 (Rodovia Armando Salles de Oliveira), 

do km 500,4 ao km 523,12, numa extensão 22,72 km – Custo: R$ 15.085 mil. A obra 

foi concluída em 25/06/2010. A obra abrange também o município de Orindiúva. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 9.400.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 277.804 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 196 mil 
beneficiando 148 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,15 km de estrada rural ICM-239 (1ª Fase) – Custo: R$ 77 mil. Obra 
concluída em 04/12/2000. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 1 

• implantada 1 ponte metálica na estrada ICM-254, sobre o Córrego Taboca – vão de 6 
metros, em convênio com o município, a quem coube a construção das cabeceiras. O 
Estado doou as superestruturas – Custo: R$ 38 mil. Instalada em 22/11/2000. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 22 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 730 
crianças e adolescentes, 430 idosos, 330 famílias e 15 pessoas de outros seguimentos 
da população – Custo: R$ 509 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 
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 50 famílias em 
2006 – R$ 36 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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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• obras de infra-estrutura em calçadas, mureta e guarda corpo na Avenida Jorge 
Salustiano de Jesus – Custo: R$ 60 mil. Obra concluída em 10/01/2005; 

• construção e ampliação de edificações no clube dos trabalhadores do município – 
Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 24/05/1997; 

• obra de infra-estrutura urbana em vias urbanas do município – Custo: R$ 50 mil. 
Obra concluída em 16/03/1997; 

• obra de infra-estrutura urbana em vias urbanas do município – Custo: R$ 50 mil. 
Obra concluída em 16/03/1997. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Reformas de escolas: 3 – R$ 18 mil. 

• 3 na EE João Ribeiro da Silveira – Custo: R$ 18 mil. Obras concluídas em 
30/01/2006, 17/02/2000 e 01/01/1999; 

 
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: EE João Ribeiro da Silveira. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 

• ampliação da Sede Social do Clube Recreativo dos Trabalhadores – Custo: R$ 90 mil. 
Obra concluída em 20/12/2004. 

 
Banco do Povo: 

• Em 29/06/06 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua Prefeito João Ribeiro 
da Silveira, nº 450– Custo: R$ 45 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

• conclusão das obras do campo de futebol e quadra poliesportiva no centro esportivo 
do trabalhador – Custo: R$ 140 mil. A obra foi concluída em 24/07/1997. 
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• repasse de R$ 8 mil, pagos em Dez/1998 para a realização das festividades de 
aniversario emancipação político administrativa.  

• repasse de R$ 50 mil, pagos em Jan/1999 para realização do II campeonato municipal 
de futebol de campo.  

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 168 unidades habitacionais / 2 conjuntos - R$ 1.382 mil 

• conjunto Habitacional Icém C1 – 162 unidades, beneficiando 810 pessoas, na Rua 
Ovídio Custodio Moreira construídas pelo sistema Empreitada Global, em parceria 
com a Prefeitura – Custo: R$ 1.357 mil. Unidades comercializadas em 31/01/1997. 

• conjunto Habitacional Icém C2 – 6 unidades, beneficiando 30 pessoas, na Rua Ovídio 
Custódio Moreira construídas pelo Sistema Habiteto, em parceria com a Prefeitura – 
Custo: R$ 25 mil. Unidades comercializadas em 30/06/2000. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 

• 12.489 m² de recapemaneto asfáltico em diversas ruas do município – Custo: R$ 148 
mil. Obra concluída em 13/01/2006; 

• obras de infra-estrutura na praça Vereadora Sonia Maria Silveira Esmael no 
Conjunto Habitacional Irmão Teruggi (CDHU) – Custo: R$ 60 mil. Obra concluída 
em 30/09/2003. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 90 mil em Set/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de uma pá carregadeira. 

 
FEHIDRO : 

• contratos com a Prefeitura, para construção de galeria coletora de águas pluviais da 
Avenida Balbina Ribeiro da Silva – Custo: R$ 97 mil. Obra concluída em 01/09/2003; 

• contratos com a SABESP, para estação de tratamento de esgotos – Custo: R$ 97 mil. 
Obra concluída em 01/09/2003; 

• contratos com a Prefeitura, para limpeza do Córrego Cabeceirinha – Custo: R$ 20 
mil. Obra concluída em 26/04/2000. 
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SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
CPOS: 

• construção de uma ponte de concreto armado sobre o Córrego Água Doce – Custo: R$ 
41 mil. Obra concluída em 29/06/2002. 

 
SABESP: 

• remanejamento de 782 m de rede coletora que se encontra irregular por estar em 
baixo de residências, na Vila Furnas – Custo: R$ 19 mil. Obra concluída em 
24/04/2001; 

• confecção de acessórios ETA de flotação - produção de água – Custo: R$ 25 mil. Obra 
concluída em 02/05/2002; 

• distribuição e remanejamento de rede de água em diversas ruas da Vila de Furnas e 
remanejamento de rede de descarga – Custo: R$ 16 mil. Obra concluída em 
23/11/2001; 

• tratamento de esgoto e remanejamento do emissário e construção do sistema de 
gradeamento e caixa de areia – Custo: R$ 18 mil. Obra concluída em 30/11/2001; 

• rede de esgotos da Av: Jorge Salustiano de Jesus – Custo: R$ 24 mil. Obra concluída 
em 20/10/2005; 

• execução de prolongamento  remanejamento de rede  de água em diversas ruas do 
município – Custo: R$ 26 mil. Obra concluída em 30/11/2005; 

• estação de tratamento de esgoto, estação elevatória de esgoto e linha de recalque – 
Custo: R$ 259 mil. Obra concluída em 16/06/1998; 

• sistemas de água e esgoto no conjunto habitacional Icém C1 – Custo: R$ 88 mil. Obra 
concluída em 03/12/1996. 

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

• Prefeitura – R$ 14 mil. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 14 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de um veículo para 
combate a dengue; 
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• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Ago/2005 para reforma da unidade mista de 
saúde; 

• Prefeitura – R$ 18 mil, repassados em Mai/2006, para aquisição de equipamentos. 
 
Entrega de Ambulância: 3 

• Prefeitura – 3 (entregues em 2000, 2002 e 2005). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 4 viaturas, sendo: 2 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 71 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• recuperação da ponte no km 523,12 da SP-322, acesso a Orindiúva - Custo: R$ 47 mil. 
Obra concluída em 21/10/1997. 

 

 

 

 


