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OSCAR BRESSANE 
OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 2011-2014 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• celebrados 2 convênios com a Prefeitura para atendimento a 50 crianças e 
adolescentes e 41 famílias – R$ 20 mil. 

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 55 famílias/mês em 2011 - R$ 51 
mil, repassados R$ 37 mil de Jan a Set. 

• Projeto Ação Jovem – e estão sendo atendidas 74 bolsistas/mês em 2011 – R$ 67 mil, 
repassados R$ 55 mil de Jan a Out. 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 9.540 litros de leite, no período de Jan a Jun/2011 – Custo: R$ 13 mil, 
beneficiando 196 famílias carentes, no mês. 

EDUCAÇÃO: 

Programa Escola da Família: 

• Em Mar e Jun/2011, foram gastos R$ 12 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE/EMEF José Ambrosio dos Santos. 

EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO: 

BANCO DO POVO: 

• Em 28/04/2005 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na Rua José Manzano Garcia, 207 – Custo: R$ 54 mil, para atender o crédito 
produtivo popular. Vigência até 18/04/2015. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

• Foram repassados recursos no valor de R$ 39 mil, para Projeto Esporte Social em 
31/07/2007, concluído em Mai/2011. 

HABITAÇÃO: 

Programa Melhoria Habitacional: 

• 314 m² de construção de Centro Comunitário na CH Oscar Bressane "F" – Custo: R$ 
284 mil, com término previsto para 13/12/2011. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 



2   

Convênios SEP (repasses) – R$ 449 mil 

• 1ª Etapa da construção de um velório com 107,61 m² de área a edificar, localizado no 
Cemitério Municipal – Custo: R$ 50 mil, pagos em Ago/2011, tem término previsto em 
13/08/2012. 

• Reforma e ampliação do CCI, localizado à Rua Salvador Mansoleli, 339 no Centro – 
Custo: R$ 70 mil, pagos em Ago/2011, tem término previsto em 05/08/2012. 

• 6.554,27 m² de recapeamento asfáltico com 3 cm de espessura, beneficiando vias 
urbanas do município – Custo: R$ 80 mil, pagos em Dez/2007, obra concluída em 
28/04/2011. 

• 6.286,60 m² de recapeamento asfáltico com 3 cm de espessura – Custo: R$ 100 mil, 
pagos em Jan/2009, obra concluída em 01/03/2011. 

• reforma do Centro Esportivo Municipal, localizado à Rua Salvador Mansoleli, s/n no 
Centro de Oscar Bressane – Custo: R$ 149 mil, obra concluída em 01/03/2011. 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS: 

FEHIDRO: 

• formalizou contratos com a Prefeitura Municipal, para adequação de estradas vicinais 
010 e OBC 328, no valor de R$ 115 mil, término previsto em 20/12/2011. 

• formalizou contratos com a Prefeitura Municipal, para controle de erosão nas vicinais 
OBC, 142, 328 e 343, no valor de R$ 111 mil, término previsto em 31/01/2012. 

• formalizou contratos com a Prefeitura Municipal, para elaboração de estudos de 
marcro drenagem, no valor de R$ 43 mil, término previsto em 26/12/2011. 
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GESTÕES 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 102.390 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 
129 mil, beneficiando 196 famílias carentes, no mês. 

Casa da Agricultura: 

• Foi celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 59 mil. 

Programa Melhor Caminho: 

• Foram recuperados 4,5 km de estradas rurais, com recursos no valor de R$ 308 mil, 
para melhorar as condições de tráfego e escoamento agrícola na estrada Municipal 
OCB 328 e 430, Bairro Graminha. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 12 convênios com a Prefeitura para atendimento a 72 crianças e 
adolescentes, 120 idosos, 142 portadores de deficiência e 83 famílias – R$ 270 mil. 

• Programa Renda Cidadã – 41 famílias/mês em 2007 - R$ 29 mil; 41 famílias/mês em 
2008 - R$ 29 mil; 41 famílias/mês em 2009 - R$ 29 mil; 43 famílias/mês em 2010 - R$ 
34 mil; 

• 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; 30 
bolsistas/mês em 2010 – R$ 25 mil. 

• Foram repassados R$ 30 mil em Dez/010, para aquisição de equipamentos do Centro 
de Atendimento às Necessidades Especiais -CANE. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP (repasses) – R$ 230 mil 

• Aquisição de uma balança rodoviária 820 ou similar sobre piso, semi embutida – 
Custo: R$ 80 mil, pagos em Jun/2008 e adquirida em 14/01/2009. 

• Aquisição de um caminhão basculante – Custo: R$ 150 mil em Abr/2010, adquirido em 
Mai/2010. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 382 mil 
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Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 56 mil 

• EE/EMEF José Ambrosio dos Santos / Nilce D – Custo: R$ 51 mil, concluída em 
07/07/2009. 

• EE/EMEF José Ambrosio dos Santos / Nilce D – Custo: R$ 5 mil, concluída em 
13/04/2010. 

• Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 – Custo: R$ 326 mil - concluída. 

• EE/EMEF José Ambrosio dos Santos / Nilce D – Custo: R$ 326 mil, concluída em 
07/07/2009. 

Transporte Escolar: 

• Foi entregue em Jan/2010 um veículo micro ônibus, para transporte de estudantes, no 
valor de R$ 145 mil. 

Programa Escola da Família: 

• De 2007 a 2010 foram gastos R$ 135 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE/EMEF José Ambrosio dos Santos. 

ESPORTE E LAZER: 

• Foram repassados recursos no valor de R$ 39 mil, pagos em Jan/2008, para Esporte 
Social. 

• Foram repassados recursos no valor de R$ 49 mil, pagos em Jun e Out/2008, para a 
construção da entrada e bilheteria e conclusão do ginásio de esportes. 

• Foram repassados recursos no valor de R$ 60 mil em Fev/2010, para reforma da 
piscina municipal. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 33 unidades habitacionais concluídos/ 1 conjunto – Custo: R$ 989 mil. 

• Conjunto Habitacional Oscar Bressane F, prolongamento da Rua Virgínio Giroto - 
loteamento Maria Baldin Gi – 33 unidades, beneficiando 165 pessoas – Custo: R$ 
1.034 mil, em Parceria com o Município. Obra concluída em 30/09/2009. 

Fundo Estadual da Habitação: 

• 4.505 m² obras de equipamento comunitário na construção de Praça no CH Tancredo 
Neves – Custo: R$ 30 mil e Jun/2008, concluído em 25/04/2008. 

Programa Melhoria Habitacional: 
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• 7.142,86 m² de Transferência de recursos para recapeamento asfáltico, para diversas 
ruas do município – Custo: R$ 80 mil, concluída em 04/03/2007. 

• 11.888,86 m² de Transferência de recursos para recapeamento asfáltico, para CH 
Oscar Bressane e Jd. Maria Baldin Giroto – Custo: R$ 312 mil, concluída em 
11/08/2009. 

• 7.317,74 m² de obras de infraestrura - recapeamento de vias públicas, no C.H. Oscar 
Bressane "A" e "B" – Custo: R$ 96 mil, concluída em 09/08/2008. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repasse de R$ 130 mil em Abr/2007, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 Retroescavadeira. 

FEHIDRO: 

• formalizou contratos com a Prefeitura Municipal, para aterramento para controle de 
erosões na estrada rural OCB-010 (novo trecho), no valor de R$ 100 mil. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP: 

• Implantação de sistema de tratamento de esgotos compreendendo: EEE, LR, Lagoas e 
Emissários – Custo: R$ 717 mil. Obra concluída em 28/08/2008. 

• obras de assentamento de 1.076,40 m coletor tronco CT1 150 mm – Custo: R$ 28 mil. 
Obra concluída em 02/04/2008. 

SAÚDE: 

Repasse de recursos para a Prefeitura – investimentos: 

• Prefeitura – R$ 67 mil em Jun/2008 e R$ 55 mil em Jul/2010, para doação de 2 Vans. 
Programa Renova Saúde: 

• Prefeitura – R$ 15 mil em 2009, para custeio. 
Programa Controle de Diabetes: 

• Prefeitura – R$ 1 mil em 2008/2009, para custeio. 
Programa Saúde da Família: 

• Prefeitura – R$ 8 mil em 2008/2009, para custeio. 
Programa Dose Certa: 
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• De 2007 a 2009, foram repassados para o município R$ 60 mil em medicamentos e 
mais R$ 15 mil estão sendo repassados em 2010. 

Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 13 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2009 e mais R$ 1 mil está sendo 
repassado em 2010. 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar – Custo R$ 38 mil. 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 6.483.900,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• Distribuídos 378.538 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 286 mil, 
beneficiando 196 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Casa da Agricultura: 

• Foram celebrados 8 convênios relativos a municipalização, atendendo a pequenos e 
médios agricultores - Custo: R$ 319 mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• Foram recuperados 2,1 km de estradas rurais, com recursos no valor de R$ 90 mil, 
pagos em Mar/2000, concluído em 10/09/1999, para melhorar as condições de tráfego 
e escoamento agrícola 1ª Fase (PSAA-391/99) - Estrada OCB-030/OCB-427 E OCB-
020. 

 

• Foram recuperados 3,1 km de estradas rurais, com recursos no valor de R$ 186 mil, 
pagos em Jul/2006, concluído em 14/12/2006, para melhorar as condições de tráfego e 
escoamento agrícola 2ª fase - Estrada OCB-010 - Bairro Barrinha. 

 
Programa de Ponte Metálica: 
 

• 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: 

 
• Estrada OCB-350 no Córrego Água da Bananeira – vão de 12 metros. Instalada em 

28/09/2004. 
 

• OCB-020 - Córrego Cabaceira da Água da Panela – vão de 12 metros. Instalada em 
28/12/2005. 

 
• OCB-010 - Córrego Água da Sorte – vão de 12 metros. Instalada em 19/06/2002. 

 
CATI: 
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Programa de Microbacias: 

• recuperados 4,31 km de adequação de estradas rurais - Microbacia Água da Panela – 
R$ 161 mil. Obra concluída em 17/08/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 33 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 395 
crianças e adolescentes, 520 idosos, 505 portadores de deficiência, 231 famílias e 20 
pessoas de outros segmentos da população – R$ 678 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005, 30 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 mil em 2005, 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 2003 – 52 mil; 41 famílias/mês /2004 – R$ 
30 mil; 41 famílias/mês/2005 – R$ 29 mil e 41 famílias em 2006 – R$ 29 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. 

• Foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 21 mil em 2003, 42 mil em 
2004, para atendimento a 130 portadores de deficiência. 

• Foram repassados para a Prefeitura, recursos no valor de R$ 34 mil, para construção 
e manutenção de equipamentos sociais. 

• Foram repassados para a Prefeitura, recursos no valor de R$ 40 mil, para construção 
do Centro de Convivência do Idoso. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 

• Construção de ponte no córrego da Barrinha – Custo - R$ 73 mil. Obra concluída em 
20/08/2001. 
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• Construção de ponte no córrego Bananeira, Ribeirão da Panela e Ribeirão Mumbuca 
- Custo R$ 112 mil. Obra concluída em 24/06/2002. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasse de recursos): R$ 342 mil 

• Aquisição/reforma de veículos - Creche do município - Custo R$ 17 mil. Obra 
concluída em 09/03/1998. 

 

• 41.666 m² de infra-estrutura urbana e estradas vicinais do município - Custo R$ 50 
mil. Obra concluída em 21/08/1998. 

 

• 16.500 m² de Pavimentação no conjunto Habitacional Ângelo Giroto I e II – Custo: R$ 
165 mil. Obra concluída em 05/12/1999. 

 

• 4.505,80 m² de infra-estrutura urbana e Pavimentação, guias e sarjetas nos conjuntos 
Habitacionais Luiz Sasaki e Osacr Bressane D-3 – Custo: R$ 50 mil. Obra concluída 
em 08/01/2002. 

 

• 5.490,75 m² de infra-estrutura urbana e Recapeamento asfáltico em vias urbanas do 
município - Custo R$ 60 mil. Obra concluída em 19/11/2004. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Reformas em Escolas: 2 - Custo: R$ 8 mil 
 

• 2 na EE/EMEF Jose Ambrosio dos Santos/Nilce Delfini Diziola – Custo: R$ 8 mil. 
Obras concluídas em 05/07/2004 e 23/06/2003. 

 
Entrega de veículos: 

• Foram entregues 3 veículos para transporte escolar – Custo R$ 193 mil. 
 
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 José Ambrosio dos Santos. 
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ESPORTE E LAZER: 
 

• repasse de R$ 10 mil para aniversário da cidade. 
• repasse de R$ 35 mil para reforma da piscina da Rua Vitório Giroto, concluída em 

30/06/1999. 
• repasse de R$ 41 mil para obras no Centro Esportivo da Rua Melchior Marques, 

concluída em 01/06/2001. 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
 
CDHU: 146 unidades habitacionais / 3 conjuntos – Custo: R$ 1.280 mil. 

• Conjunto Habitacional Oscar Bressane D3 – 49 unidades, beneficiando 245 pessoas, 
na R. Jaime Sanches, construídas pelo sistema Habiteto, em parceria com a Prefeitura 
- Custo: R$ 190 mil. Unidades comercializadas em 30/10/2000. 

 

• Conjunto Habitacional Oscar Bressane D – 43 unidades, beneficiando 215 pessoas, 
na R. Jaime Sanches, construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional, em 
parceria com a Prefeitura - Custo: R$ 340 mil. Unidades comercializadas em 
31/03/1997. 

 

• Conjunto Habitacional Oscar Bressane E – 54 unidades, beneficiando 270 pessoas, na 
Rua Luis Olimpio Giroto Roamno, S/Nº - Bairro Jd. Maria Baldin Gi, construídas pelo 
sistema Autoconstrução - Custo: R$ 749 mil. Unidades comercializadas em 
27/09/2006. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 

� 4.333 m² de diversas vias urbanas - Custo R$ 59 mil pagos em Dez/2002. Obra 
concluída em 31/12/2002. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 90 mil em Set/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 Caminhão Coletor e Compactador de Lixo. 
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FEHIDRO : 
 

• formalizou contratos com a Prefeitura Municipal, para aterramento para adequação 
do leito da estrada vicinal ocb-010 para controle de erosão rural, no valor de R$ 65 
mil, concluído em 08/06/2005. 

 
• formalizou contratos com a Prefeitura Municipal, para aterramento para controle de 

erosão e recuperação de área degradada no bairro bananeira, no valor de R$ 69 mil, 
concluído em 05/02/2001. 

 
• formalizou contratos com a Prefeitura Municipal, para aterramento para controle de 

erosão urbana - galerias de águas pluviais, no valor de R$ 63 mil, concluído em 
20/12/1999 

 
• formalizou contratos com a Prefeitura Municipal, para aterramento para drenagem 

urbana – implantação de galerias de águas  pluviais, no valor de R$ 49 mil, concluído 
em 02/10/1998 

 
• formalizou contratos com a Prefeitura Municipal, para aterramento para galeria de 

águas  pluviais nos Cjs habitacionais Ângelo Girotto I e II e Luis Sassaki, no valor de 
R$ 67 mil, concluído em 20/09/2006. 

 
• formalizou contratos com a Prefeitura Municipal, para aterramento para implantação 

de aterro sanitário em valas, no valor de R$ 43 mil, concluído em 01/12/2004 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• Aquisição de 02 regulador de nível c/ cabo de 13,00 m p/ operação de estação 
elevatória de esgotos - Custo R$ 189,40, entregue em 30/12/1999. 

 

• Aquisição de QEC - quadro elétrico de comando, de 30 cv x 220 v, 60 Hz, para 
aplicação na estação - Custo R$ 4 mil, entregue em 30/07/1999. 

 

• Extensão de rede primária de energia elétrica para operação de estação elevatória de 
esgotos - EEE - Custo R$ 10 mil. Obra concluída em 30/06/1999. 

 

• aquisição de 02 conjuntos moto-bomba submersível para a estação elevatória de 
esgoto - Custo R$ 15 mil, entregue em 01/01/2004. 
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SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 

• Foram gastos R$ 113 mil no período de Fev/2001 a Dez/2006 em medicamentos. 
 
Repasses para Prefeitura (1995-2006) - obras / equipamentos: 

• Centro de Saúde – R$ 7 mil em 1995 para aquisição de gabinete odontológico; 

• Prefeitura – R$ 14 mil em 1998 para aquisição de 1 veículo/Sucen. 
 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 9 mil em Ago/2005. 
 
Entrega de Ambulância: 4 

• Prefeitura – (entregues em 1998, 2000, 2001 e 2005). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 4 viaturas no município: 2 para a Polícia Civil e 2 para a Polícia 
Militar – Custo R$ 99 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• 2 km de pavimentação da pista da ciclovia – Custo: R$ 75 mil com a participação da 
Prefeitura em R$ 15 mil. Obra concluída em 10/09/2006. 


