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JÚLIO MESQUITA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 2007-2010

 
R$ 7.124.800,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 184.482 litros de leite, de Jan/2007 a Mai/2010 – Custo: R$ 232 mil, 

beneficiando 308 famílias carentes, no último mês. 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• foram recuperados 5 km de Estrada rural, 1ª fase - estrada JLM-030 e Estrada JLM-
343, Bº Ilha, Bacia Hidr. Aguapeí – Custo: R$ 344 mil. 

 
• sendo recuperados 4,71 km de Estrada rural, 2ª fase - estrada JLM-430 – Custo: R$ 

346 mil. 
 
Programa de Pontes Metálicas: 1 
 

• sendo implantada 1 ponte metálica, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doará as superestruturas, num total de 10 metros 
lineares – Custo: R$ 64 mil: 

 
1. sobre o Córrego da Figueira -  Estrada - JLM-430 – Bairro Sol Nascente – vão de 10 

metros. 
 
CATI: 
 

• recuperados 4,15 km de estrada rural - Córrego Figueira – Custo: R$ 182 mil. A obra 
foi concluída em 19/11/2007, dentro do Programa de Microbacias. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 9 convênios com a Prefeitura para atendimento a 57 crianças e 
adolescentes e 150 famílias – Custo: R$ 113 mil. 
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• Programa Renda Cidadã – 39 famílias/mês em 2007 – R$ 28 mil; 39 famílias/mês em 
2008 – R$ 28 mil; 39 famílias/mês em 2009 – R$ 28 mil; Sendo atendidos 39 
famílias/mês em 2010 – R$ 28 mil, repassados - R$ 16 mil de Jan a Jul. 

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

bolsistas/mês em 2008 – R$ 21 mil; 30 bolsistas/mês em 2009 – R$ 21 mil; Sendo 
atendidos mais 30 bolsistas/mês – R$ 21 mil, repassados R$ 12 mil de Jan a Jul. 

 
Repasses concluídos para entidades: 
 

• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – R$ 10 mil repassados em 04/2007, 
para aquisição de equipamentos para a entidade. 

 
• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – R$ 10 mil repassados em 03/2007 e 

04/2007, para custeio da entidade. 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP (repasse de recursos) - R$ 1.751 mil 
 

• aquisição de veículo para APAE – Custo: R$ 29 mil, repassados em 12/2006.  
Entregue em 07/03/2007. 

 
• 3.332 m² de infraestrutura urbana e pavimentação asfáltica – Custo: R$ 49 mil, 

repassados R$ 24 mil em 11/2006, com 50% executados. 
 

• 7.003 m² de pavimentação tipo TSD, guias e sarjetas extrusadas nas Ruas do Bairro 
Ouro Branco e Nova Júlio – Custo: R$ 149 mil, repassados R$ 96 mil em 11/2006, 
com 50% executados. 

 
• 1.333 m² de Pavimentação asfáltico tipo TSD com 2,8 cm, em ruas do Município – 

Custo: R$ 19 mil. 
 

• Construção de galerias de águas pluviais no Bairro Nova Júlio Mesquita III – Custo: 
R$ 60 mil, pagos em Jun/2008, obra concluída em 01/01/2010.  

 
• 8.205,5 m² de recapeamento asfáltico em PMF – Pré mistura a Frio com espessura de 

3 cm – Custo: R$ 100 mil, pagos em Jun/2008. Concluído em 15/07/2009. 
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• 4.016 m² de infraestrutura urbana no Bairro Nova Julio Mesquita III – Custo: R$ 80 
mil, pagos em Mai/2008, obra concluída em 14/01/2010.  

 
• Pavimentação de 2.000 m² de vias públicas, com a utilização de revestimento 

Asfaltico. – Custo: R$ 30 mil, pagos em Dez/2007, obra concluída 14/01/2010.  
 
• 114,5 m² de Reforma e construção de vestiário do Estádio Wilson Januário – Custo: 

R$ 40 mil, obra concluída em 14/01/2010. 
 
• 2.202 m² Pavimentação Asfáltica tipo T.D.S. com 2,80 cm de espessura e 566,20 ml de 

Guias e Sarjetas tipo extrusada, modelo GS 12 - nas ruas do Município – Custo: R$ 50 
mil, pagos em Jul/2008, obra concluída em 14/01/2010. 

 
• Construção de rede de esgotos no bairro Ouro Branco – Custo: R$ 100 mil, pagos em 

Ago/2008.  
 

• Ampliação e reforma do centro Comunitário Infantil Mesquitense – Custo: R$ 150 mil, 
pagos em Out/2009, com término previsto para 25/09/2010. 

 
• obras de construção do Centro de Múltiplo Uso, localizado na Avenida Dr. Horácio 

Sabino, esquina com a Rua Lindolfo Fernandes – Custo: R$ 150 mil, com término 
previsto para 28/12/2010. 

 
• aquisição de um caminhão basculante, zero kilômetro – Custo: R$ 149 mil em 

Jun/2010, com término previsto para 11/12/2010. 
 
 

• Aquisição de uma pá carregadeira sobre pneus – Custo: R$ 200 mil em Mai/2010, com 
término previsto para 25/10/2010. 

 
• 7.700 m² de recapeamento asfáltico, com 3 cm de espessura, em diversas ruas 

localizadas no perímetro urbano do Município – Custo: R$ 150 mil, com término 
previsto para 29/12/2010. 

 
• reforma no Terminal Rodoviário de Júlio Mesquita - SP – Custo: R$ 150 mil em 

Jun/2010, com término previsto para 11/12/2010. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
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Total de investimentos em obras – R$ 331 mil 
 
Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 331 mil 
 

• EE Julio Mesquita – Custo: R$ 307 mil. A obra foi concluída em 04/03/2007. 
 

• EE José Carlos Monteiro – Custo: R$ 17 mil. Obra concluída em 30/08/2009. 
 

• EE José Carlos Monteiro – Custo: R$ 7 mil. Obra concluída em 15/03/2010. 
 
Reforma de escola programada: 1 
 

• EE José Carlos Monteiro – Custo não orçado. 
 
Repasses para APAE:  
 

• De 2007 a 2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 146 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 83 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2007 a 2010 foram gastos R$ 122 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município. EE Julio Mesquita. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

 
• R$ 39 mil, repassados em Mai/2008 para a implantação do Projeto Esporte Social. 

Vigência de 26/06/2006 a 08/07/2009. 
 
• R$ 39 mil, repassados em Ago/2006 para a realização do Projeto Esporte Social. 

Vigência de 26/06/2006 a 31/07/2007. 
 
 
HABITAÇÃO: 
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CDHU: 100 unidades habitacionais programadas / 1 conjunto - Custo: R$ 6.000 mil 
 

• Conjunto Julio Mesquita com 100 unidades, beneficiará 500 pessoas, será construída 
pelo Programa Parceria com os Municípios – Custo: R$ 6.000 mil. 

 
Programa Melhoria Habitacional: 
 

• obras de infraestrutura, recapeamento asfáltico no CH. Júlio Mesquita "A e B" – 
Custo: R$ 78 mil repassados de Jan a Ago/2009. Obra concluída em 06/04/2009. 

 
• 4.087,50 m² para recapeamento asfáltico nas diversas Ruas do C. Hab. Júlio Mesquita 

"A" e "C" – Custo: R$ 40 mil repassados de Jun/2008 a Jun/2009. Obra concluída em 
30/12/2008. 

 
• 4.087,50 m² para pavimentação asfáltica nas Ruas do C. Hab. Júlio Mesquita "A" e 

"C" – Custo: R$ 40 mil repassados R$ 24 mil de Jun/2008 a Dez/2008. Obra com 60% 
executados. 

 
• Programada a perfuração poço, reservatório no C. Hab. Júlio Mesquita "A" e "C" – 

Custo: R$ 200 mil. 
 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 110 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 caminhão compactador de lixo. 

 
• repasse de R$ 179 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 

aquisição de 1 retroescavadeira. 
 
 
FEHIDRO: 
 

• contratos com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais – Custo: 
R$ 79 mil. A obra concluída em 02/12/2007.  

 
• contratos com a Prefeitura, para galeria de águas – Custo: R$ 58 mil. A obra 

concluída em 05/03/2008. 
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SAÚDE: 
 
 
Repasse concluído para Prefeitura (2008-2009) – custeio: 

 
• Prefeitura – R$ 104 mil. 
 

Repasse concluído para Prefeitura – investimentos – R$ 89 mil: 
 

• R$ 15 mil, pagos em Jun/2010, para aquisição de 1 ambulância. 
 
• R$ 40 mil, pagos em Jan/2008, para aquisição de 1 veículo. 

 
• R$ 34 mil, pagos em Dez/2007, para aquisição de 1 ambulância. 

 
Programa Saúde da Família: 
 

• Prefeitura - R$ 8 mil, repassados em 2008/2009. 
 
Programa Dose Certa: 
 

• De 2007 a 2009, foram repassados para o município R$ 101 mil em medicamentos e 
mais R$ 28 mil estão sendo repassados em 2010. 

 
Programa de Controle de Glicemia: 
 

• Prefeitura - R$ 12 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2009 e mais R$ 2 mil estão 
sendo repassados em 2010. 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

PROGRAMA "PRO VICINAL 2” 
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Concluída a recuperação de 9,50 km de vicinal - Custo: R$ 1.958 mil. Obra concluída em 
30/08/2009. 

• Vicinal que liga Julio de Mesquita até a Divisa de Guaimbé com 9,5 km (100% 
executados). 

 
DER: 
 

• Está Suspenso o fornecimento de materiais para as obras e serviços de 
rejuvenescimento da vicinal Júlio Mesquita-Guaimbê, numa extensão de 12 km – 
Custo: R$ 410 mil. A obra está com 65% executados. 

 

OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 4.200.000,00 
 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 602.444 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

428 mil beneficiando 308 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrados 8 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 146 
mil. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 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: 

 
2. sobre a Estrada da Ilha - Bairro Íris - JLM-343 - Córrego São João de Inhema – vão 

de 8 metros. Instalada em 21/06/2006. 
 

Programa de Microbacias: 
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• recuperados 4,20 km de estrada rural - Córrego São João do Inhema – Custo: R$ 159 
mil. A obra foi concluída em 02/03/2006. 

 
Repasse de recursos: 
 

• aquisição de equipamentos para viveiro de mudas – Custo: R$ 10 mil repassados em 
09/2000.  

 
• construção casa do trabalhador rural – Custo: R$ 23 mil pagos na gestão PSDB. Obra 

concluída em 26/05/1997. 
 
• construção do matadouro municipal – Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 

31/07/1998. 
 
 
 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 22 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 415 
crianças e adolescentes, 200 idosos, 172 famílias e 20 pessoas de outros seguimentos 
da população – Custo: R$ 336 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 39 famílias em 
2006 – R$ 28 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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Repasses concluídos: 
 

• Prefeitura – R$ 15 mil repassados em 01/1998, para reforma do prédio da Prefeitura, 
onde está instalado o berçário. 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 

• implantação de usina de lixo - Custo: R$ 140 mil. A obra foi concluída em 28/07/1998. 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 

• obras de infraestrutura urbana – Custo: R$ 80 mil. A obra foi concluída em 
17/09/2000. 

 
• obras de pavimentação na Av. Harácio Sabino – Custo: R$ 48 mil. A obra foi 

concluída em 08/11/1996. 
 

• obras de pavimentação asfáltica em vias do Bairro Ouro Branco – Custo: R$ 50 mil. A 
obra foi concluída em 27/02/2005. 

 
• obras de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em Vias urbanas do município – 

Custo: R$ 70 mil. A obra foi concluída em 26/12/2000. 
 

• obras de pavimentação asfáltica, na Av. Porfírio Barros Cavalcante e nas Ruas São 
Paulo e Jorge Moraes Bar – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 10/05/2006. 

 
• obras de pavimentação, guias e sarjetas em vias urbanas do município – Custo: R$ 40 

mil. A obra foi concluída em 22/03/1997. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Reformas em Escolas: 4 – R$ 123 mil. 
 

• 3 na EMEF Joaquim Boica – Custo: R$ 66 mil. Obras concluídas em 07/03/1995,  
08/04/1997 e 20/02/1998.  

 
• EE Julio Mesquita – Custo: R$ 55 mil. A obra foi concluída em 22/11/2002. 
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Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 1 – R$ 40 mil 
 

• EE Julio Mesquita – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 28/03/2002. 
 
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. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Sete de 
Setembro 645. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 21 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• obras de infra estrutura, iluminação publica no Loteamento Nova Júlio de Mesquita 
III – Custo: R$ 79 mil repassados em 09/2004. A obra foi concluída em 03/01/2005. 

 
 

MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 90 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 retroescavadeira. 

 
FEHIDRO: 
 

• contratos com a Prefeitura, para combate a erosão urbana com construção de galerias 
de águas pluviais na zona urbana – Custo: R$ 63 mil. A obra concluída em 
24/02/2000.  

 
• contratos com a Prefeitura, para implantação da estação de tratamento de esgoto – 

Custo: R$ 183 mil. A obra concluída em 03/01/2006.  
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• contratos com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais – Custo: 

R$ 65 mil. A obra concluída em 01/12/1998.  
 

• contratos com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais nas bacias 
– Custo: R$ 46 mil. A obra concluída em 28/03/2002.  

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SANEBASE: 
 

• construção de rede coletora de esgoto de 2366 m, sendo 1.199 m no Bairro Júlio 
Mesquita III e 1.167 m no Jd. Ouro – Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 
02/08/2006 

 
• construção de rede coletora de esgotos e construção de Estação Elevatória de Esgotos 

Tipo A1 – Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 03/04/2003. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 25 mil, repassados em 08/2002 para conclusão de obra; 
 

• Prefeitura – R$ 20 mil, repassados em 12/1998, para aquisição de equipamentos para 
o laboratório de analises clinicas; 

 
• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em 01/2006, para aquisição de equipamentos para 

unidade básica de saúde; 
 
• Prefeitura – R$ 274 mil, repassados em 11/2005 e 12/2005, para obras do Projeto 

Água Limpa; 
 
• Prefeitura – R$ 10 mil, repassados em 09/2006, para investimentos do Programa 

Sorria São Paulo; 
 
• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em 01/2002, para reforma e ampliação do centro 

de saúde; 
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• Centro de Saúde de Julio Mesquita – R$ 8 mil, repassados em 12/1998, para 
ampliação da sala de raio X. 

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

 
• Prefeitura – R$ 10 mil. 

 
• Prefeitura – R$ 26 mil para o Programa Sorria São Paulo. 
 
• Prefeitura – R$ 8 mil para o Programa Controle de Glicemia. 
 

Entrega de Ambulância: 3 
 

• Prefeitura - 3 
 
Veículos para o combate à dengue - SUCEN: 1 

• Prefeitura – 1 (entregue em 1998). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 6 viaturas, sendo: 4 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 134 mil. 
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