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MONTE MOR 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 
 

CULTURA:  

Pólo do Projeto Guri: 1 (em andamento)  

O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando a 
música como agente transformador:  

• Pólo de Monte Mor – Rua Dr. Carlos Campos, 141 - Centro - em andamento 6 cursos 
(madeiras, metais, percussão/bateria, violino/viola, violoncelo/contrabaixo e canto 
coral), para 206 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 424 mil de Jul/2006 a 
Nov/2011 para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, 
visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 02/08/2006.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 45.500 litros de leite de Jan a Nov/2011 – Custo: R$ 69 mil, beneficiando 
300 famílias carentes, no último mês do período.  

 

• celebrados 4 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 454 
famílias – Custo: R$ 136 mil.  

 

• Projeto Ação Jovem – foram atendidos 86 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 77 mil, 
repassados de Jan a Dez/2011.  

 

• Programa Renda Cidadã – foram atendidas 218 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 
202 mil, repassados de Jan a Dez/2011.  

 

Repasse concluído: R$ 39 mil  
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• Prefeitura – R$ 39 mil, repassados em Mar/2011, para aquisição de equipamentos.  
 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 118 mil  

Reforma de escola concluída: 1 – R$ 14 mil  

• EE Profª. Joana de Aguirre Marins Peixoto - Custo: R$ 14 mil. Obra concluída em 
12/09/2011.  

 

Reforma de escola em execução: 1 – R$ 104 mil  

• EE Dr. Elias Massud - Custo: R$ 104 mil. A obra está com 40% executados e tem 
término previsto em 20/01/2012.  

 

Reforma de escola contratada, aguardando OIS: 1 – R$ 27 mil  

• EE/EM CEL Laurindo Gomes Carneiro/SAN REMO - Custo: R$ 27 mil. Obra não 
iniciada.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Jan a Set/2011, foram gastos R$ 135 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 4 escolas do município.  

 

Distribuição de Material Escolar:  

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 9.684 alunos em 2011 - Custos: 
R$ 134 mil.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Banco do Povo Paulista:  
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• Em 24/03/2006 foi implantado em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na Rua Siqueira Campos, nº 65 - Custo: R$ 90 mil, para atender o crédito 
produtivo popular. Vigência: 09/06/2016.  

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE:  

• construção de praça esportiva e de lazer, com 217,24 m² de área, localizada na Praça 
3, entre as ruas 20 e 21 – Jardim Paulista – Custo: R$ 95 mil. Em 18/08/2011 a 
Prefeitura enviou Oficio de nº 194/2011, solicitando a rescisão do convênio 300/2007, 
alegando que os recursos são insuficientes para a execução da obra. Em 29/12/2011 a 
Consultoria Jurídica analisou o pedido e enviou para assinatura do Secretário, ainda 
não efetuado.  

 

GESTÃO PÚBLICA:  

Programa Acessa São Paulo:  

• Em 19/01/2010 foi implantado 1 Infocentro Municipal na Rua AntonioEunis Martins, 
735 - Jardim Paulista. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 9 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 61 mil. Vigência: 22/12/2013.  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 3.900 mil  

• 15.232,56 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e 1.556 m de galeria de águas 
pluviais no Jardim Paviote – Custo: R$ 900 mil, já repassados R$ 630 mil em 
Jan/2010 e Mai/2011. Obra concluída em Ago/2011.  

 

• 10.291,65 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e sistema de drenagem de 
águas pluviais no Loteamento Residencial Parque Bela Vista (Fase II) – Custo: R$ 
700 mil, repassados em Jun/2010 e Mai/2011. Obra concluída em Jun/2011.  

 

• 7.547,80 m² de pavimentação asfáltica, 1.798,80 m² de recapeamento asfáltico e 
serviços de terraplanagem na Avenida Beira Rio – Custo: R$ 500 mil, repassados em 
Nov/2010 e Abr/2011. Obra concluída em Mai/2011.  
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• construção de 918 m de galeria de águas pluviais no loteamento denominado 
Chácaras Meu Cantinho – Custo: R$ 150 mil, repassados em Mar/2010. Obra 
concluída em 30/09/2010 e vistoriada em 18/02/2011.  

 

• 40.000 m² de pavimentação asfáltica e 8.650 m de galerias de águas pluviais, guias e 
sarjetas em vias do loteamento da Rodovia SP 101 - km 16,5 no Jardim Nova Alvorada 
– Custo: R$ 1.500 mil, repassados em Jul/2008 a Out/2009. Obra concluída em 
Ago/2010 e vistoriada em 05/09/2011.  

 

• 2.616,79 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Bairro Parque do Café I 
(Ruas 11 e 12) – Custo: R$ 150 mil, repassados em Out/2009. Obra concluída em 
Jul/2010 e vistoriada em 10/01/2011.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obras em execução: R$ 18.812 mil  

• execução das obras do Sistema de Esgotos Sanitários Monte Mor, compreendendo: 
EEE e Linha de Recalque para os bairros Jardim Daniela e Jardim Colorado e 
Coletor Tronco - Água Choca – Custo: R$ 1.518 mil. A obra está com 60,70% 
executados e tem término previsto para 31/03/2012.  

 

• execução de estação de tratamento de esgotos, coletores troncos, estação elevatória de 
esgotos, linha de recalque e emissários – Bairros Centrais da cidade e ao longo da 
Rodovia SP-101 - Custo: R$ 17.294 mil. A obra está com 99% executados e tem 
término previsto para 24/05/2012. Em 29/10/2010 foi concluída a Estação de 
Tratamento de Esgotos.  

 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 36 mil.  
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 205.200 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 
259 mil, beneficiando 300 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 5,25 km da estrada NOR-040, no bairro dos Lobos e Sta Cruz – Bacia 
Hidrográfica Piracicaba/Capivari/Jundiaí (2ª Fase) – Custo: R$ 456 mil. Obra 
concluída em 23/12/2010.  

 

CATI - Programa de Microbacias:  

• adequação de 4,08 km de estradas rurais - Microbacia Ribeirão da Caninana - Custo: 
R$ 173 mil. Obra concluída em 29/03/2007.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 5 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 561 
famílias – Custo: R$ 182 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, 50 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 42 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 113 famílias em 2007 – Custo: R$ 81 mil, 150 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 92 mil, 150 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 108 
mil, 169 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 132 mil.  

 

Repasses concluídos: R$ 120 mil  
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• Associação Assistencial Montemorense– R$ 30 mil repassados em Mai/2009, para 
aquisição de equipamentos para lavar, secar e passar roupas.  

 

• Associação Assistencial Montemorense– R$ 30 mil repassados em Mar/2009, para 
aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha.  

 

• Prefeitura - R$ 60 mil repassados em Out/2007, para reforma Centro do Idoso. 
Concluída em 06/08/2008.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

• ETEC de Monte Mor – celebrado convênio entre CEETPS e município para 
implantação da ETEC na Av. Benedito Lázaro Vieira – Sítio Santo Antônio, Bairro 
Aterrado. Coube ao município alugar o prédio e reformar e ao Estado, a aquisição de 
equipamentos e mobiliários – Custo: R$ 409 mil. As aulas foram iniciadas em 
Fev/2009 e a unidades oferece os cursos técnicos de Informática com 40 vagas no 
período da tarde e 40 vagas no período da noite, Administração com 40 vagas no 
período da tarde, Logística com 40 vagas no período da noite. Em Fev/2009 iniciou o 
Ensino médio com 80 vagas no período Manhã. (Decreto de Criação nº 54.049 de 
20/02/2009).  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 125 mil  

• 5.045,23 m² de pavimentação asfáltica em vias do município – Custo: R$ 125 mil, 
repassados em Jul/2008. Obra concluída em 07/09/2008.  

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 3.324 mil  

Escola nova construída: 1 (630 novas vagas) – R$ 1.416 mil  

• EE Governador Mário Covas – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 1.416 mil. Obra 
concluída em 06/04/2009.  
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Reformas de escolas concluídas: 16 – R$ 864 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 4 – R$ 1.044 mil  

• EE Profº Antônio Sproesse – Custo: R$ 312 mil. Obra concluída em 30/09/2009.  
 

• EE/EMEF ProfºFauze Calil Canfur/ Capuavinha – R$ 292 mil. Obra concluída em 
22/07/2009.  

 

• EE Carmela Chiara Ginefra – Custo: R$ 274 mil. Obra concluída em 14/08/2009.  
 

• EE Drº Elias Massud – Custo: R$ 166 mil. Obra concluída em 15/07/2007.  
 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010, foram gastos R$ 697 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 4 escolas do município.  

 

Distribuição de Material Escolar:  

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 6.556 alunos em 2007, 6.700 
alunos em 2008, 12.060 alunos em 2009 e 10.848 alunos em 2010 - Custo: R$ 562 mil.  

 

Transporte escolar:  

• Foram entregues 2 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 291 mil. 
Entregues em 30/06/2010 e 02/07/2010.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 298 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – Custo: R$ 13.253 mil  

• conjunto habitacional Monte Mor C - 298 unidades, beneficiando 1.490 pessoas, 
construídas pelo Programa Parceria com Municípios, localizado na Rua José 
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CreuneresGiatti s/nº - Jardim Vitória - Custo: R$ 13.253 mil. Unidades 
comercializadas em 05/03/2010.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obras concluídas: R$ 1.745 mil  

• implantação dos sistemas de remoção de Iodo da Estação de Tratamento de Água – 
Custo: R$ 118 mil. Obra concluída em 31/10/2010.  

 

• construção do dique de contenção de produto químico da Estação de Tratamento de 
Água – Custo: R$ 60 mil. Obra concluída em 28/02/2010.  

 

• construção da estação primária água tratada, casa de química e fechamento de área 
do Poço P.2 na Chácara Planalto – Custo: R$ 29 mil. Obra concluída em 30/08/2009.  

 

• contenção provisória da barragem de captação de Monte Mor – Custo: R$ 15 mil. 
Obra concluída em 22/01/2009.  

 

• construção do vestiário para os funcionários do setor – Custo: R$ 45 mil. Obra 
concluída em 15/09/2008.  

• execução dos coletores troncos dos Jardins Paviotti e Nova Alvorada – Custo: R$ 913 
mil. Obra concluída em 21/05/2008.  

 

• serviços de otimização operacional e controle de pressão de rede de distribuição de 
água – Custo: R$ 144 mil. Obra concluída em 29/12/2007.  

 

• reservatório de 1.000 m³ no Jardim Vista Alegre – Custo: R$ 392 mil. Obra concluída 
em 21/04/2007.  
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• adequação dos sistemas de automação das Estações de Tratamento de Água – Custo: 
R$ 29 mil. Obra concluída em 17/01/2007.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura – equipamentos:  

• Prefeitura – R$ 30 mil repassados em Mai/2008, para aquisição de equipamentos 
para Associação Hospitalar Beneficente Sagrado Coração de Jesus (entregues de 
28/10/2008 a 28/11/2008).  

 

Entrega de Ambulância: 1 – R$ 50 mil  

• Prefeitura – 1 (entregue em 01/07/2010).  
 

Programa Dose Certa:  

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 952 mil em 
medicamentos.  

 

Programa de Controle de Glicemia:  

• Prefeitura – R$ 81 mil foram repassados de 2007 a 2010 para custeio.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 6 viaturas: 3 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 221 mil.  

 

Polícia Civil:  

• reforma no prédio da Cadeia Pública, localizada na Rua Francisco Glicério, nº 287 – 
Bairro Centro – Custo: R$ 149 mil. Obra concluída em 31/03/2009.  

 

TRANSPORTES:  
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DER:  

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II:  

• recuperação de 10 km da vicinal IDT-040, que liga Monte Mor e Indaiatuba – Custo 
no município: R$ 3.087 mil. Obra concluída em 30/04/2009.  
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 24.200.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 557.850 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

401 mil beneficiando 300 famílias carentes, no último mês do período. 
 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4 km das estradas rurais Santa Bárbara - MOR-040 e Roseiral MOR-
352– Custo: R$ 71 mil. As obras foram concluídas em 03/09/2001. 

 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 17 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 605 
crianças e adolescentes e 542 famílias – Custo: R$ 637 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 – 90 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 154 mil; 90 

famílias/mês em 2004 – R$ 65 mil; 90 famílias em 2005 – R$ 64 mil e 120 famílias em 
2006 – R$ 86 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. 

 
EDUCAÇÃO: 
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Total de investimentos em obras – R$ 1.631 mil 
 
Escola construída:1 (630 novas vagas) – R$ 489 mil 
 

• EE Carmela Chiara Ginefra – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 489 mil. Obra 
concluída em 04/11/2006. 

 
Escola ampliada:1 (840 novas vagas) – R$ 185 mil 
 

• EE Cônego CyriacoScaranello Pires – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 185 mil. 
Obra concluída em 30/05/2001. 

 
Reformas em Escolas: 37 – R$ 849 mil 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 2 – R$ 108 mil 
 

• EE Cônego CyriacoScaranello Pires – Custo: R$ 39 mil. A obra foi concluída em 
20/06/2001; 

 
• EE Coronel Laurindo Gomes Carneiro, custo: R$ 69 mil.A obra foi concluída em 

29/06/2001. 
 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 1.211 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 6 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 24/03/2006 foi implantado em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na rua Siqueira Campos, nº 65 - Custo: R$ 90 mil do Estado e R$ 10 mil da 
Prefeitura para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
HABITAÇÃO: 
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Programa Melhorias Habitacionais e Urbanas: 
 

• 5.208 m² de pavimentação asfáltica no Parque Said Jorge – Custo: R$ 115 mil 
repassados em Fev e Dez/2004 e Fev/2005. Obras concluídas em 22/02/2005. 

 
 
Programa Academia Cidadã: 
 

• construção de quadra de esportes no conjunto habitacional Monte Mor B - Custo: R$ 
41 mil. A obra foi concluída em 25/10/2002. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 101 mil em Out/2002 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de retroescavadeira. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• aquisição de tubos de pvc para obras do sistema de abastecimento de água e esgotos - 
Custo: R$ 87 mil; 

 
• execução de sub-adutora de Água Tratada-Integração R2 - Custo: R$ 18 mil. Obra 

concluída em 30/06/2005; 
 

• 221 ligações domiciliares de água e 87 ligações de esgotos - Custo: R$ 12 mil. Obra 
concluída em 21/10/2004; 

 
• execução de 1.250 m de sub-adutora de água tratada no Loteamento Estância das 

Águas - Custo: R$ 6 mil. A obra foi concluída em 12/02/2003; 
 

• 300 m de distribuição de água, 173 ligações domiciliares, 264 m de rede coletora e 67 
ligações domiciliares de esgotos - Custo: R$ 29 mil. A obra foi concluída em 
21/01/2002; 
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• 6.223 m de rede de distribuição de água, 130 ligações de água e unidade de 
hipocloração - Custo: R$ 56 mil. A obra foi concluída em 13/04/2002; 

 
• 5.057 m de rede de distribuição de água, 945 ligações domiciliares de água, 313 m de 

rede coletora de esgotos e 188 ligações domiciliares de esgotos - Custo: R$ 232 mil. 
Obra concluída em 12/08/2001; 

 
• 376 ligações domiciliares de água e 364 m de rede de distribuição de água - Custo: R$ 

27 mil. Obra concluída em 26/05/1999; 
 

• 1.599 m de rede de distribuição de água, 2.021 m de adutora de água e estação 
elevatória de água tratada - Custo: R$ 33 mil. A obra foi concluída em 10/03/1998; 

 
• construção de AAB (1.348 m) do poço P.6 ao reservatório de 700 m³ no Jardim 

Paulista - Custo: R$ 10 mil, concluída em 20/10/1997; 
 

• construção de reservatório apoiado de 500 m³ - Custo: R$ 93 mil, concluído em 
14/03/1997; 

 
• perfuração de poço tubular profundo - P.5, profundidade de 300 metros no Jardim 

Paviotti - Custo: R$ 89 mil, concluída em 08/09/1997; 
 

• perfuração de poço tubular profundo - P6 - com 300 m de profundidade no bairro 
Jardim Paulista - Custo: R$ 90 mil, concluído em 22/07/1997; 

 
• execução de 66.633,58 m de rede coletora nos bairros: Jd. Paulista I e II, Vista Alegre, 

Jd. Alvorada, Jd. Café I e II, Jd. Campos Dourados, Jd. S. Remo, Jd. Panorama, Jd. 
Paviotti - Custo: R$ 2.295 mil. As obras foram concluídas em 30/09/1998; 

 
• execução de rede distribuição e ligações de água, rede coletora e ligações de esgotos 

dentro do Programa de Crescimento Vegetativo - Custo: R$ 847 mil. Obra concluída 
em 28/02/1999; 

 
• execução de Ligações prediais de água (301 un) e Ligações prediais de esgotos (300 

un), Programa Crescimento Vegetativo, custo: R$ 70 mil. Obra concluída em 
18/11/1997; 

 
• implantação do sistema de esgoto sanitário, envolvendo: 2.044 m de rede coletora, 87 

ligações prediais, estação elevatória de esgoto 4, 548 m de linha de recalque e 1.238 
m de coletor tronco - Custo: R$ 164 mil. Obra concluída em 22/01/1996; 
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• implantação do sistema de esgoto sanitário, envolvendo: 3.383,8 m de rede coletora, 
198 ligações prediais, estação elevatória de esgoto 4, 548 m de linha de recalque e 
1.238 m de coletor tronco - Custo: R$ 177 mil. Obra concluída em 13/02/1996. 

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

• Associação Beneficente Sagrado Coração de Jesus – R$ 161 mil. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Centro de Saúde III – R$ 24 mil em Abril/1996, para aquisição de equipamentos para 
a rede básica de saúde; 

 
• Prefeitura – R$ 15 mil em Dez/1998, para aquisição de veículo para o combate à 

dengue; 
 

• Associação Beneficente Sagrado Coração de Jesus – R$ 50 mil em Mai/2002, para 
aquisição de equipamentos. 

 
 
Entrega de Ambulâncias: 5 – R$ 139 mil 
 

• Prefeitura – 5 (3 entregues em 1998, 1 em 2001 e 1 em 2006)  
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 13 viaturas, sendo: 9 para a Polícia Militar e 4 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 292 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• conservação de rotina e especial nas SP-101 e 332 - km 98,5/168,38, numa extensão 
de 102,92 km - Custo: R$ 4.254 mil. Obras concluídas em 13/12/1999. 

 


