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MAGDA 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2007-2010 

 
R$ 4.172.600,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 49.088 litros de leite, no período Jan/2007 a Ago/2009 - Custo: R$ 62 mil, 
beneficiando 104 famílias carentes, no último mês. 

 
CATI - Programa de Microbacias: 

• adequação de 2,8 km de estradas rurais – Microbacia Macaúba / Celestino – Custo R$ 
170 mil. Obra concluída em 10/11/2007. 

 
Programa Melhor Caminho: R$ 909 mil 

• recuperados 5,5 km das estradas rurais MGD-170 e MGD-040 (4ª Fase) – Custo: R$ 
406 mil. Obra concluída em 08/08/2008. 

• Sendo recuperados 6,15 km das estradas rurais - 884/09 (5ª Fase), MGD-441, Bº 
Talhado, MGD-122, Bº Córrego Arribada, BH Baixo Tietê – Custo: R$ 503 mil. Obra 
com término previsto para 24/06/2010. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 4 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 10 
crianças e adolescentes e 120 famílias – R$ 49 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 166 famílias/mês em 2007 – R$ 119 mil; 166 
famílias/mês em 2008 – R$ 119 mil; 166 famílias/mês em 2009 – R$ 119 mil: e está 
atendendo mais 166 famílias/mês em 2010 – R$ 119 mil, já repassados R$ 19 mil em 
Jan e Fev. 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. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007 – Custo R$ 21 mil; 30 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 21 mil; e está atendendo 30 bolsistas/mês em 2009 
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– Custo: R$ 21 mil; e está atendendo 30 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 21 mil, já 
repassados R$ 1 mil em Jan. 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. 

 
Repasse concluído: 

• Associação Comunitária de Desenvolvimento Social (ACODES) - repasse de R$ 30 
mil, pagos em Fev/2008 para aquisição de equipamentos. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: R$ 299 mil 

• construção de uma ponte sobre o afluente do Ribeirão Macaubas - estrada municipal 
MGD-177 – Custo: R$ 97 mil, repassados R$ 38 mil em Dez/2009. Obra com término 
previsto para 16/02/2010. 

 
• construção de uma ponte sobre o córrego Silvinho – estrada municipal MGD177 – 

Custo: R$ 111 mil, repassados R$ 46 mil em Dez/2009. Obra com término previsto 
para 16/02/2010. 

 
• construção de uma ponte sobre o córrego Barreiro estrada municipal MGD-177 – 

Custo: R$ 91 mil, repassados R$ 28 mil em Dez/2009. Obra com término previsto para 
16/02/2010. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP: R$ 485 mil 

• aquisição de uma van para transporte de alunos – Custo: R$ 70 mil, repassados em 
Jul/2008; 

• 9.862,68 m² de recapeamento asfaltico em diversas ruas do CH Pedro Teixeira – 
Custo: R$ 100 mil, repassados em Jul/2008; 

• aquisição de equipamentos para o Grupo da Terceira Idade – Custo: R$ 15 mil, 
repassados em Fev/2008; 
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• reforma e ampliação do prédio da Associação Comunitária de Desenvolvimento Social 
(ACODES) – Custo: R$ 80 mil, repassados em Fev/2008. 

• Aquisição de veículo – Custo: R$ 40 mil, repassados em Set/2009. 

• Construção da Casa do Trabalhador, com área total a ser edificada de 128,17 m², 
situada na Avenida Santa Teresinha – Custo: R$ 60 mil, repassados em Jan/2010; 

• construção e reforma do Prédio da EMEI Dirce de Souza Trindade Lessi, com área a 
ser ampliada de 212,26 m² e sendo de 542,39 m² de área existente, com terreno de 
2.592,69 m².  Localiza-se na Rua Magdalena Navachi Perina nº 1.430 – Custo: R$ 120 
mil, repassados em Out/2009; 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 556 mil 
 
Ampliação de escola concluída: 1 (210 novas vagas) – R$ 262 mil 

• EE Manoel dos Santos – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 262 mil. Obra 
concluída em 30/06/2009. 

 
Reformas de escolas concluídas: 2 - R$ 145 mil 

• EE Manoel dos Santos – Custo: R$ 12 mil, obra concluída em 27/03/2009; 

• EE Waldomiro Lojudice – Custo: R$ 133 mil, obra concluída em 14/05/2009. 
 
Reforma de escola em licitação: 1 - R$ 5 mil 

• EE Manoel dos Santos – Custo: R$ 5 mil. 
 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 – R$ 149 mil 

• EE Waldomiro Lojudice – Custo: R$ 149 mil. Obra concluída em 30/05/2007. 
 
Programa Escola da Família: 

• De 2007 a 2009 foram gastos R$ 108 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE Manoel dos Santos. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos programados: 
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• Serão repassados recursos no valor de R$ 39 mil, para o Projeto Esporte Social. 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
 
Melhorias Habitacionais e Urbanas: R$ 227 mil 

• 5.368,26 m² de recapeamento asfáltico e calçamento no Conjunto Habitacional Pedro 
Texeira - Custo R$ 64 mil, repassados de Out/2008 a Out/2009. Obra concluída em 
10/08/2009; 

• 8.478,46 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em diversas ruas dos Bairros 
Centro, Jardim Soaria, Vila Peixe e outros - Custo R$ 127 mil, repassados de 
Nov/2006 a Jul/2007. Obra concluída em 12/01/2010; 

• construção de praça pública no Conjunto Habitacional Magda B - Custo R$ 36 mil, já 
repassados em Mai a Mai/2009. Obra concluída em 22/05/2009. 

• Programadas obras de infraestrutura e recapeamento no CH Magdalena – Custo: R$ 
120 mil. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SANEBASE: 

• execução de 1.884 m de rede de distribuição de água, 75 ligações de água e 1.986 m 
de rede coletora de esgotos no Distrito Industrial Jose Lois Oureiro – Custo R$ 131 
mil, repassados em Nov/2006, Jan e Jul/2007. Obra concluída em 09/05/2007. 

 
 
SAÚDE: 
 
 
Programa Dose Certa: 

• No período de 2007 a 2009, foram gastos R$ 66 mil em medicamentos. 
 
Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2008) - custeio: R$ 309 
mil 

• Prefeitura – R$ 110 mil. 
 
Controle de Glicemia (custeio): 
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• Prefeitura – R$ 9 mil, repassados de Jul/2006 a Abr/2007. 
 
Repasse concluído para Prefeitura / entidades hospitalares (2008) – equipamentos: R$ 122 
mil 

• Prefeitura – R$ 55 mil, para aquisição de um veículo. 

• Prefeitura – R$ 67 mil, para doação de uma viatura para transporte de pacientes. 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

 
• Entregue em Jul/2009 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 

• construção da sede do 2º grupamento da 5ª Companhia do 16º Batalhão da Policia 
Militar – Custo: R$ 162 mil. Obra concluída em 05/09/2008. 

 
 

OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 6.600.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 204.422 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R$ 145 mil, 
beneficiando 104 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,1 km das estradas MGD-128/040 (1ª e 2ª fase) - Custo: R$ 115 mil. 
Obra concluída em 09/08/1999; 

• recuperados 1,2 km da estrada MGD-177 (3ª fase) - Custo: R$ 59 mil. Obra concluída 
em 02/01/2003. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 

• implantadas 3 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 36 metros 
lineares – Custo: R$ 230 mil: 

1. na estrada MGD-332, sobre o Córrego São Francisco - vão de 12 metros. 
Instalada em 02/12/2003; 
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2. na estrada MGD-040, sobre o Córrego Talhado - vão de 12 metros. Instalada em 
24/03/2003; 

3. na estrada MGD-177, sobre o Córrego Macaúbas - vão de 12 metros. Instalada em 
14/12/2002. 

 
CATI - Programa de Microbacias: 

• recuperados 4,18 km de estradas rurais – Microbacia Córrego Macaúbas – Custo R$ 
150 mil. Obra concluída em 02/03/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 18 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 488 
crianças e adolescentes e 141 famílias – R$ 204 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; 41 
famílias em 2004 – R$ 30 mil; 71 famílias em 2005 – R$ 51 mil e 166 famílias em 2006 
– R$ 119 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: 

• Prefeitura - repasse de R$ 84 mil em Jan/1998 para construção de uma creche. Obra 
concluída em 06/11/1998. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• 4.763,45 m² de recapeamento asfáltico, guias, sarjetas e galerias de águas pluviais em 
vias urbanas – Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 30/12/2006; 
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• 8.334 m² de recapeamento asfáltico – Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 
19/08/2000; 

• implantação, reforma e ampliação da Praça – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 
24/11/1998; 

• 5.001 m² de pavimentação asfáltica em vias do Jardim Brasília – Custo: R$ 40 mil. 
Obra concluída em 16/11/1998; 

• 7.650 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas – Custo: R$ 40 mil. Obra 
concluída em 18/04/1997. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 167 mil 
 
Reformas de escolas: 7- R$ 137 mil 

• 4 na EE Waldomiro Lojudice – Custo: R$ 43 mil. Obras concluídas em 01/11/2005, 
05/06/2002, 26/03/2002 e 14/10/1999; 

• 3 na EE Manoel dos Santos – Custo: R$ 94 mil. Obras concluídas em 29/12/2004, 
17/02/2003 e 10/12/2002. 

 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 – R$ 30 mil 

• EE Manoel dos Santos – Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 13/11/1997. 
 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 210 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 2 escolas do município: EE Waldomiro Lojudice e EE Manoel dos Santos. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 37 unidades habitacionais / 1 conjunto - Custo: R$ 499 mil 

• Conjunto Habitacional Magda B – 37 unidades, beneficiando 185 pessoas, na Rua 
Antônio Leite Cavalcanti construídas pelo Programa Pró-Lar Autoconstrução - Custo: 
R$ 499 mil. Unidades comercializadas em 30/10/2004. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 

• rede de distribuição de água e rede coletora de esgotos no Conjunto Habitacional 
Magda B - Custo R$ 60 mil. Obra concluída em 25/11/2004; 
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• 6.103,50 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas - Custo R$ 80 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 um caminhão compactador de lixo. 

 
FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para galerias de aguas pluviais nas Rua São Paulo, 
Antonio Caludino Damasceno e Ricardo Longo – Custo: R$ 30 mil. Obra concluída 
em 02/02/2005; 

• contrato com a Prefeitura, para barracão para reciclagem – Custo: R$ 18 mil. Obra 
concluída em 02/12/2004. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura - custeio: 

• Prefeitura – R$ 701,82, repassados em Out/2004. 
 
 
Repasses para Prefeitura (1995 a 2006) - obras e equipamentos: 

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

• Prefeitura – R$ 13 mil, repassados em Out/2004 para aquisição de 02 bombas 
dosadoras para fluoretação das águas. 

 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 7 mil, repassados em Ago/2005. 
 
Entrega de Ambulâncias: 3 

• Prefeitura – 3 (entregue em 1998, 2002 e 2006). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
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• Foram entregues 4 viaturas na região: 2 para a Polícia Civil e 2 para a Polícia 
Militar – Custo R$ 82 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• melhoramentos e pavimentação da vicinal Magda – Valentim Gentil, numa extensão de 
19,3 km – Custo: R$ 2.749 mil. Obra concluída em 19/07/2002. 

 
 


