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OSVALDO CRUZ 
OBRAS E AÇÕES –  GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA: 

Programa de Pontes Metálicas: 

• implantadas 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 12 metros 
lineares – Custo: R$ 76 mil. Concluídas em 01/04/2011. 

1. na estrada OVC-138 – Bairro da Lagoa Azul – vão de 6 metros lineares – Custo: R$ 38 
mil; 

2. na estrada OVC-449 – Bairro dos 50 – vão de 6 metros lineares – Custo: R$ 38 mil. 

CULTURA: 

Pólos 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 Osvaldo Cruz – Rua Rodolfo Zaros, s/nº - Centro Cultural - em andamento 7 
cursos (Canto coral, madeiras, metais, percussão e bateria, violino/viola, 
violoncelo/contrabaixo, violão), para 251 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos 
R$ 620 mil, para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, 
visitas de supervisão, etc., já pagos de Jan/2003 a Set/2010. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 96.960 litros de leite, de Jan/2011 a Abr/2011 – Custo: R$ 129 mil, 
beneficiando 1.616 famílias carentes, no último mês. 

• celebrados 02 convênios com a Prefeitura para atendimento a 393 crianças e 
adolescentes e 51 idosos – Custo: R$ 270 mil. 

• Programa Renda Cidadã – estão atendendo 334 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 
308 mil, repassados R$ 148 mil em Jan a Jun. 

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 266 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
229 mil, repassados R$ 101 mil em Jan a Jun. 
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Repasses de recursos: R$ 352 mil 

• APAE – R$ 30 mil, repassados em Set/2010, para aquisição de 1 veículo. Adquirido em 
Fev/2011. 

• Lar São Vicente de Paulo – R$ 50 mil, repassados em Set/2010, para aquisição de 
lavadora, secador rotativo, balança, colchões, cama de ferro, extrator centrífugo. 
Adquirido em Fev/2011. 

• APAE – R$ 50 mil, repassados em Dez/2010, para obra, salão de oficina pedagógica, 
piscina, casa do zelador. Concluída em Jan/2011. 

• Lar São Vicente de Paulo – R$ 30 mil, repassados em Nov/2010, para aquisição de 1 
veículo e 1 aparelho de ultrassom MHZ. Adquirido em Jan/2011. 

• Prefeitura – R$ 192 mil, repassados em Jul/2010, para reforma e ampliação, 
beneficiando 50 idosos, através do Projeto Quero Vida. Obra com 35% executados. 
Aguardando o envio de documentação da Prefeitura, para aditar o prazo de vigência 
(Nov/2011). 

Repasse de recurso programado: R$ 108 mil 

• Prefeitura – R$ 108 mil, ainda não repassados para aquisição de equipamentos, 
através do Projeto Quero Vida. Equipamentos serão adquiridos, após o término da 
obra. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

• construção de piscinas e um centro de convivência – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Fev/2011. Em fase de licitação. 

• cobertura de quadra poliesportiva do Residencial Mira Ira – Custo: R$ 65 mil, 
repassados em Set/2009. Concluída em 02/02/2011. 

• construção de arquibancada, com fechamento em alambrado e piso cimentado, com 
559,60 m² - Custo: R$ 45 mil, repassados em Jul/2008 a Dez/2010. Concluída em 
05/01/2011. 

GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Praça Jayme 
Ulhoa Cintra, s/n – Bº Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado 
instalou 7 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população 
do município – Custo: R$ 58 mil. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 102 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – R$ 4.327 mil 
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• Conjunto habitacional Osvaldo Cruz H - 102 unidades, beneficiando 510 pessoas, 
construídas pelo sistema Programa Parceria com Municípios, na Estrada Vicinal 
Osvaldo Cruz - Sagres - Custo: R$ 4.327 mil. Obra concluída em 30/06/2011 e sendo 
inaugurada em 02/06/2011. 

Pró-lar - Convênios Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

Obra em execução: 

• construção de centro comunitário no conjunto habitacional Nelson Cavalini – Custo: 
R$ 170 mil. A obra está com 30% executqdos e com previsão de término em 
02/11/2011. 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES: 

DER: 

Obra em execução: 

PROGRAMA PRO VICINAL IV 

• recuperação da estrada vicinal Osvaldo Cruz com trecho divisa com Parapuã – Bairro 
Lagoa Azul – SPA 571/294 (OVC 230), com 5,40 km – Custo no município: R$ 1.209 
mil. Obra com 4% executados e tem término previsto em 26/09/2011. 

PLANEJAMENTO E DESENV.REGIONAL: 

Convênio SEP: R$ 1.750 mil 

• 7.500,00 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Mai/2010. Obra concluída em 25/04/2011. 

• 12.500,00 m² de obras de infraestrutura urbana – Custo: R$ 250 mil, repassados R$ 
150 mil em Jan/2011. Obra não iniciada. 

• 25.000,00 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 500 mil, 
repassados R$ 250 mil em Mai/2010. Obra não iniciada. 

• 5.386,21 m² de pavimentação asfáltica e 749,16 m de guias e sarjetas em vias urbanas 
– Custo: R$ 150 mil, repassados em Mai/2010. Obra com 68,59% executados e tem 
término previsto em 15/12/2011. 

• 2.105,80 m² de recuperação e revitalização da Praça Lucas Nogueira Garcez, 
localizada no cruzamento das Ruas Av. Brasil, Dr. Taves, Salgado Filho e Ricardo 
Ponciano – Custo: R$ 100 mil, repassados em Mar/2010. Obra com 10% executados e 
tem término previsto em 15/12/2011. 



4   

• implantação de um parque municipal no conjunto habitacional Nelson Cavalini, 
localizado no prolongamento da Av. Estados Unidos (vicinal Osvaldo Cruz-Sagres) – 
Custo: R$ 100 mil, repassados em Mar/2010. Obra com 43,90% executados e tem 
término previsto em 19/10/2011. 

• construção de uma área de lazer com piscinas, localizada na Av. Estados Unidos, 
esquina com a Av. Espanha, no Jardim das Bandeiras - Custo: R$ 100 mil, repassados 
em Mar/2010. Obra com 75,08% executados e tem término previsto em 15/08/2011. 

• construção de um prédio para cozinha piloto, localizada no cruzamento das Ruas José 
Siqueira com Marechal Rondon – Quadra 117 – Lotes 8, 9, 10 e 11 – Custo: R$ 200 
mil, repassados em Dez/2009. Obra com 90,00% executados e tem término previsto em 
05/07/2011. 

• construção de um prédio para futuras instalações de uma creche, localizada na Rua 
Santa Paula – Jardim Primavera – Custo: R$ 200 mil, repassados em Dez/2009. 
Concluída em 03/06/2011. 

SANEAMENTO E REC.HÍDRICOS: 

DAEE: 

Obra em execução: 

• canalização do Córrego Walesburgo, com 250,00 metros lineares para combater a 
erosão – Custo: R$ 680 mil, repassados R$ 504 mil em Jun e Ago/2010. Obra com 
74,17% executados. Aguardando pedido de prorrogação de prazo. 

Obra paralisada: 

• canalização do Córrego da Lagoa – Vila Cavaru, com 200 metros lineares para 
regularização de cursos d’água – Custo: R$ 500 mil. Obra paralisada, aguardando 
documentação ambiental e licenças do DAEE e da CETESB. 

Obra em licitação: 

• construção de galeria de águas pluviais na Rua Ipê – Conjunto Sylvia Maluf – Custo: 
R$ 200 mil. 

Obra programada: 

• conclusão do trecho para dar continuidade da canalização Córrego Walesburgo – 
Custo: R$ 310 mil. 

FEHIDRO : 
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• contrato com a Prefeitura para adequação da estrada rural municipal OVC-458 – 
Custo: R$ 95 mil. Previsão de término em 23/09/2011. 

SAÚDE: 

Repasses concluídas para Entidades hospitalares – custeio (Total: R$ 210 mil) 

• Santa Casa – R$ 210 mil, repassados de Abr/2010 a Jan/2011, para custeio do Pró 
Santas Casas. 

Repasses em andamento para Entidades hospitalares – custeio (Total: R$ 256 mil) 

• Prefeitura – R$ 151 mil, repassados R$ 101 mil de Jul/2010 a Abr/2011. 

• Santa Casa – R$ 105 mil, repassados R$ 70 mil em Fev a Jun/2011, para custeio do 
Pro Santas Casas. 

Repasse programado para Entidades hospitalares – custeio (Total: R$ 20 mil) 

• APAE – R$ 20 mil, para custeio. 
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 1.125.021 litros de leite, de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 1.268 mil, 
beneficiando 1.616 famílias carentes, no último mês. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,50 km de estrada rural - OVC-449/444 – 6ª Fase – Custo: R$ 425 mil. 
Concluída em 14/12/2010. 

• recuperados 4,90 km de estrada rural Vila Aviação - Vales Burgo - OVC-447/458 – 5ª 
Fase – Custo: R$ 316 mil. Concluída em 19/11/2007. 

Geração de Empregos e Renda: 

• implantado 1 Galpão de Agronegócios – Custo: R$ 269 mil. Concluída em 25/02/2009. 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 12 convênios com a Prefeitura para atendimento a 1.330 crianças e 
adolescentes, 201 idosos e 927 famílias – Custo: R$ 988 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 233 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 167 mil, 
233 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 167 mil, 233 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
167 mil, 257 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 203 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 100 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 72 mil, 100 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 72 mil, 100 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 72 
mil, 100 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 84 mil. 

Repasses de recursos concluídos: R$ 467 mil 

• Prefeitura – R$ 15 mil, repassados em Jul/2010 a Dez/2010, para realização de curso 
de serviços domésticos,beneficiando 40 pessoas, através do Projeto Complementando 
Renda Cidadã. 

• APAE – R$ 38 mil, repassados em Set/2010, para aquisição de armários, fogão, 
refrigerador, ar condicionador, lava louças, televisor, freezer. 

• Prefeitura – R$ 68 mil, repassados em Jul/2010, para reforma e ampliação. 

• Prefeitura – R$ 51 mil, repassados em Jul/2010, para reforma e construção. 

• Prefeitura – R$ 45 mil, repassados em Ago/2010, para aquisição de 30 computadores. 

• Lar São Vicente de Paulo – R$ 30 mil, repassados em abr/2009, para aquisição de 
equipamentos (lavadora de louça, refrigerador, central de água). 
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• APAE – R$ 50 mil, repassados em Dez/2008, para cobertura com telhado no prédio da 
entidade. Concluída em 20/05/2009. 

• Casa da Criança Ruth Wirth e Associação Jovem Aprendiz – reforma da Instituição - 
R$ 50 mil, repassados em Out/2008. Concluída em 30/04/2009. 

• Casa da Criança Ruth Wirth e Associação Jovem Aprendiz – R$ 20 mil, repassados em 
Ago/2008, para aquisição de equipamento (perua Kombi). 

• APAE – R$ 55 mil, repassados em Jul/2008, para aquisição de equipamentos (veículo 
kombi escolar, 1 cabine audiomêtrica e 1 audiomêtro AVS 500). 

• Lar São Vicente de Paulo – R$ 10 mil, repassados em Fev/2008, para aquisição de 
aparelho elétrico.  

• APAE – R$ 10 mil em Fev/2008, para aquisição de equipamentos médicos e 
fisioterapeuticos. 

• Rede Feminina de Combate ao Câncer – R$ 10 mil em Fev/2008, para aquisição de 
equipamentos. 

• Lar São Vicente de Paulo – R$ 15 mil, repassados em Fev/2007, para aquisição de 
equipamentos para idoso. 

DEFESA CIVIL:  

Repasse de recursos: 

• construção de ponte de concreto sobre o afluente do Córrego Jangada - estrada 
municipal OVC-143 – Custo: R$ 39 mil. Concluída em 22/12/2007. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênio SEP: R$ 700 mil 

• 4.046,00 m² de pavimentação asfáltica e implantação de 426,84 m de guias e sarjetas 
em vias urbanas do Distrito Industrial e Comercial – Custo: R$ 100 mil, repassados 
em Mai/2010. Concluída em 30/06/2010. 

• obras de galerias de águas pluviais com 276,80 metros lineares, 10 unidades de boca 
de lobo, 4 unidades de poços de visita e uma estrutura de dissipação no 
prolongamento da Rua Polônia, esquina com a rua José Luiz Pradela – Custo: R$ 100 
mil, repassados em Jul/2009. Concluída em 10/03/2010. 

• 4.030,40 m² de pavimentação asfáltica das Ruas do Bairro Loteamento Mira Ira - 
Custo: R$ 50 mil, repassados em Jun/2008. Concluída em 10/11/2008. 
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• construção de uma quadra de futsal e equipamentos para Creche Alberto Lang, 
localizada no cruzamento das Ruas Orlando Perssini e Guido Siena, com 546,21 m² - 
Custo: R$ 100 mil, repassados em Nov/2007 e Mai/2008. Concluída em 02/07/2009. 

• 36.876,00 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas - Custo: R$ 200 mil, 
repassados em Jun/2008. Concluída em 10/11/2008. 

• 9.207,00 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 50 mil, 
repassados em Jul/2008. Concluída em 10/11/2008. 

• 3.209,84 m² de pavimentação asfáltica em vias do conjunto habitacional Bairro Mira 
Ira – Custo: R$ 50 mil, repassados em Nov/2007. Concluída em 21/01/2008. 

• 9.000,00 m² de recapeamento asfáltico em vias urbana no Jardim Guarujá - Custo: R$ 
50 mil. Concluída em 27/05/2007. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 567 mil : 

Escola ampliada concluída: 1 (315 novas vagas) – R$ 175 mil 

• EE Profª Maria Aparecida Lopes – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 175 mil. 
Obra concluída em 15/04/2008. 

Reformas de escolas concluídas: 8– R$ 392 mil 

• EE Coronel Osvaldo Martins – Custo: R$ 6 mil. Concluída em 20/04/2010; 

• EE Profª Maria Aparecida Lopes – Custo: R$ 8 mil. Concluída em 13/04/2010; 

• EE Dom Bosco – Custo: R$ 7 mil. Concluída em 13/04/2010; 

• EE Benjamim Constant – Custo: R$ 7 mil. Concluída em 13/04/2010; 

• EE Benjamim Constant – Custo: R$ 90 mil. Concluída em 15/07/2009; 

• EE Dom Bosco – Custo: R$ 56 mil. Concluída em 26/01/2009; 

• EE Benjamim Constant – Custo: R$ 142 mil. Concluída em 12/05/2008; 

• ETEC Amim Jundi – Custo: R$ 76 mil. Concluída em 11/03/2008. 
Transporte escolar: 2 veículos – R$ 291 mil 

• Foram entregues em 15/03/2010 e 12/02/2010 – 2 veículos micro-ônibus para 
transporte escolares – Custo: R$ 291 mil. 

Repasses para APAE: R$ 627 mil 

• De 2007 a Set/2010, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 627 mil, 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
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para atendimento a 284 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos no município, kits de material escolar (régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila) para 17.222 alunos em Fev/2007 a 
Jun/2010 – Custos: R$ 267 mil. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Dez/2010, foram gastos R$ 331 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 2 escolas: EE Profª Maria Aparecida Lopes e EE Osvaldo 
Martim. 

ESPORTE E LAZER: 

Repasse de recursos: 

Eventos realizados: 

• R$ 265 mil, repassados em 06/2007, para a realização dos Jogos Regionais da 7ª 
região esportiva. Evento realizado em 16 a 29 de julho de 2.007; 

• R$ 100 mil, repassados em Mar/2008 para 12º Jogos Regionais do Idoso, Evento 
realizado em 12 a 15 de março de 2008. 

• Projeto Esporte Social – Trata-se de Projeto de inclusão social, através do Esporte. O 
Projeto é voltado para o atendimento a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, idosos 
acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais que estejam em situação de 
risco. Os recursos no montante de R$ 78 mil, repassados em Jul/2006 e Jan/2008, 
para despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e 
didático-pedagógicos. Vigência início em 26/06/2006 e término em 18/01/2009. 

Obra concluída: 

• construção de Centro Esportivo, com 307,25 m² – Custo: R$ 37 mil, repassados em 
Set/2009. Concluída em 20/09/2010. 

• reforma e adequação do Estádio Municipal Breno Ribeiro do Val, com 4.048,72 m² – 
Custo: R$ 76 mil, repassados em Jul/2009. Concluída em 16/09/2010. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 1 unidade habitacional entregue pelo Sistema de Carta de Crédito – R$ 13 mil. 

Pró-lar - Convênios Melhorias Habitacionais e Urbanas – R$ 181 mil: 
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Obras concluídas: 

• 3.663,09 m² de construção de praça de esportes e lazer no conjunto habitacional 
Osvaldo Cruz G – Custo: R$ 64 mil. A obra foi concluída em 21/08/2009. 

• 184,97 m² de obras de infra-estrutura, construção de muro de arrimo no conjunto 
habitacional Osvaldo Cruz E – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 10/09/2008. 

• 339,90 m² de obras de infra-estrutura, construção de muro de arrimo no conjunto 
habitacional Osvaldo Cruz G - Bairro Nelson Cavalini – Custo: R$ 77 mil. A obra foi 
concluída em 05/08/2008. 

JUSTIÇA 

Fundação CASA: 

• convênio com a Prefeitura, para atendimento a 40 adolescentes em regime de 
liberdade assistida – Custo: R$ 72 mil, repassados em Nov/2007 a Mai/2009. 

Convênio rescindido: 

• convênio com Serviços de Obras Sociais, para atendimento a 90 adolescentes inseridos 
na medida sócio educativas de liberdade assistida e prestação de serviços da 
comunidade – Custo: R$ 118 mil. Vigência: 01/11/2006 a 31/10/2007. O convênio FB 
2497/06 foi rescindido. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repasse de R$ 250 mil em Jul/2010, de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 pá carregadeira. 

• repasse de R$ 185 mil em Jun/2010, de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS: 

Projeto Saber Empreender: 

• Serviços de Obras Sociais – repassados R$ 25 mil em Mai/2007, para atendimento a 
150 adolescentes. Vigência: 21/05/2008 a 19/05/2008. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP: 

Materiais adquiridos 
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• aquisição de diversos materiais para sistema de distribuição de água e de esgoto – 
Custo: R$ 92 mil. 

Obras concluídas: 

• execução de obras de remanejamento de 660 metros lineares simples de rede de água 
na Av. 15 de Novembro – Custo: R$ 47 mil, repassados em Ago/2008. Concluída em 
01/08/2008. 

• serviços de remanejamento do emissário pertencente ao sistema coletor de esgoto no 
município – Custo: R$ 8 mil. Obra concluída em 17/05/2008. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades hospitalares (2007-2010) – custeio (Total: 
R$ 1.274 

mil) 

• Prefeitura – R$ 159 mil, sendo R$ 24 mil para custeio do Programa de Saúde da 
Família; 

• Santa Casa – R$ 1.115 mil, sendo R$ 385 mil, para custeio do Pró Santas Casas. 
Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2000, foram repassados R$ 838 mil em medicamentos. 
Programa Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 130 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2000. 
Repasses concluídos para Prefeitura / Entidade hospitalares (2007-2010) – obras e 
equipamentos 

(Total: R$ 409 mil) 

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em Jul/2009, para aquisição de equipamentos 
para o Centro de Saúde. Adquiridos em 31/12/2009; 

• Prefeitura – R$ 15 mil, repassados em Jul/2009, para investimentos do Programa 
Renova Saúde; 

• Santa Casa – R$ 50 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos e 
outros materiais permanentes. 

• Santa Casa – R$ 20 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos; 

• Santa Casa – R$ 50 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos; 



12   

• Santa Casa – R$ 90 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de aparelho de 
ultrassom; 

• Santa Casa – R$ 84 mil, repassados em Nov/2007, para investimentos na área de 
saúde. 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

� Foram entregues 5 viaturas: 3 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custos: R$ 
224 mil. 

TRANSPORTES: 

DER: 

Obras concluídas: 

• recuperação da SP-294 – trecho do município de Osvaldo Cruz / município de 
Adamantina, numa extensão de 22,98 km – Custo: R$ 46.534 mil. A obra foi suspensa 
em 01/11/2006 e retomada em 01/12/2007. Concluída em 30/07/2009. 

• concluída a contenção muro e drenagem sobre o Córrego Biquinha da SP-294 – 
Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – Custo: R$ 341 mil. Concluída em 
12/11/2008. 

• concluída a contenção de muro de gabiões do viaduto trevo de acesso em Osvaldo 
Cruz à SP-294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – Custo: R$ 176 mil. 
Concluída em 12/10/2008. 

PROGRAMA PRO VICINAL I 

Obra concluída: 

• recuperação das estradas vicinais de acesso Osvaldo Cruz – SP-425 (OVC 020. PRP 
368), com 6,80 km no total, sendo: 4,80 km no município de Osvaldo Cruz e 2,00 km 
no município de Parapuã – Custo no município: R$ 1.047 mil. Obra concluída em 
10/09/2008. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 – 2006 
      R$ 40.300.000,00 
 
 
ADM.PENITENCIÁRIA: 
 

• construída 1 penitenciária compacta, com 768 novas vagas na Rodovia Com João 
Ribeiro de Barros, SP 294, km 572,3 – Custo: R$ 8.640 mil. A obra foi concluída em 
28/12/2001. 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 2.821.328 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

1.895 mil, beneficiando 1.616 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 7,30 km de estrada rural OVC-138/130 – 1ª e 2ª Fase – Custo: R$ 103 
mil. A obra foi concluída em 30/11/1998. 

 
• recuperados 2,94 km de estrada rural OVC-146/459 – 3ª Fase – Custo: R$ 66 mil. A 

obra foi concluída em 25/10/2002. 
 
• recuperados 1,20 km de estrada rural OVC-146/459 – 4ª Fase – Custo: R$ 60 mil. A 

obra foi concluída em 05/05/2003. 
 

Programa de Microbacias: 
 

• recuperados 4,33 km de estrada rural córrego da negrinha – Custo: R$ 286 mil. A 
obra foi concluída em 08/03/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 66 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
3.702 crianças e adolescentes, 562 idosos, 120 portadores de deficiência, 970 famílias 
e 100 pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 2.700 mil. 
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• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 100 bolsistas/mês em 2005 e 100 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 72 mil em 2005 e R$ 72 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 Nov/2001 a Dez/2001 – R$ 23 mil; 90 

famílias/mês de Jan/2002 a Dez/2003 – R$ 131 mil; 213 famílias/mês em 2004 – R$ 
156 mil; 213 famílias em 2005 – R$ 153 mil e 233 famílias em 2006 – R$ 168 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. 

 
Repasse concluído:  
 

• obras para  construção de CCI – Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 12/12/2001. 
 

• obras para  construção de Creche na Vila Miraira – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída 
em 30/01/2004. 

 
• obras para  construção de uma creche no Jardim da Nações – Custo: R$ 62 mil. Obra 

concluída em 31/12/2002. 
 

• obras para  reconstrução da Creche Rodolfo Zaros – Custo: R$ 70 mil. Obra 
concluída em 30/01/2004. 

 
 
CULTURA: 
 

• obras de ampliação e reforma do prédio da biblioteca publica municipal – Custo: R$ 
40 mil. Obra concluída em 23/08/2001. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
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Repasse de recursos: 
 

• construção de galeria no afluente do Córrego Drava – Custo: R$ 83 mil. Obra 
concluída em 19/05/2003. 

 
• construção de pontes de concreto armado nas vicinais OVC-356, OVC-030 e OVC-324 

– Custo: R$ 42 mil. Obra concluída em 09/12/1999. 
  
• construção de ponte sobre o Córrego Jangada na vicinal OVC-143 – Custo: R$ 7 mil. 

Obra concluída em 10/07/1998. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
 
 
CEETPS: 

 
• reformas na Escola Técnica Amin Jundi - Custo: R$ 145 mil. A obra foi concluída em 

10/03/2006. 
 

• Reforma da Quadra Poliesportiva na Escola Técnica Amin Jundi - Custo: R$ 27 mil. A 
obra foi concluída em 06/12/2002. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 

• obras de infra-estrutura nos bairros Jardim Santa Teresa e Residencial Mira Ira – 
Custo: R$ 250 mil, repassados em 10/2001 e 07/2002. A obra foi concluída em 
29/08/2002. 

 
• obras de infra-estrutura em conjunto habitacional – Custo: R$ 180 mil, repassados em 

06/2004 e 11/2004. A obra foi concluída em 28/12/2004. 
 

• obras de pavimentação do acesso que interliga as Ruas Paineira e Sta. Paula – Custo: 
R$ 120 mil, repassados em 06/2004 e 11/2004. A obra foi concluída em 04/12/2004. 

 
• obras de recuperação de pontes e viadutos – Custo: R$ 210 mil, repassados em 

03/2000. A obra foi concluída em 04/05/2000. 
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• construção e ampliação de edificações – Custo: R$ 50 mil, repassados em 06/1999. A 
obra foi concluída em 16/10/1998. 

 
• construção e ampliação de edificações – Custo: R$ 50 mil, repassados em 06/1999. A 

obra foi concluída em 16/10/1998. 
 

• recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 55 mil, repassados 
em 03/2000. A obra foi concluída em 16/10/1998. 

 
• obras de infra-estrutura urbana – Custo: R$ 162 mil, repassados em 04/2000 e 

11/2000. A obra foi concluída em 27/02/2001. 
 

• obras de infra-estrutura urbana – Custo: R$ 342 mil, repassados em 04/2000  e 
04/2000. A obra foi concluída em 27/02/2001. 

 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 2.365 mil 
 
Escolas construídas: 1 (1.050 novas vagas) – R$ 1.491 mil 
 

• EE Profa Maria Aparecida Lopes – 10 salas (1.050 novas vagas) – Custo: R$ 1.491 
mil. Obra concluída em 08/05/2006. 

 
Escolas ampliadas: 2 (315 novas vagas) – R$ 59 mil 
 

• EMEF Profa Carmen Napoli de Castro – 1 sala (105 novas vagas) – Custo: R$ 20 mil. 
Obra concluída em 21/01/1996. 

 
• EMEF Profa Alice Bernardes Silva – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 39 mil. 

Obra concluída em 15/02/1999. 
 
Reformas em Escolas: 22 – R$ 710 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 3 – R$ 105 mil 
 

• EE/CEL Osvaldo Martins – Custo: R$ 30 mil. A obra foi concluída em 22/11/2000; 
 
• EE Benjamin Constant – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 10/01/2002. 

 
• EE Dom Bosco – Custo: R$ 35 mil. A obra foi concluída em 13/02/2003. 
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Repasses para APAE: R$ 481 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 481 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 301 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
 
Programa Escola da Família:  
 

• De 2003 a 2006, foram gastos R$ 420 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 4 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 14/04/00 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na Av. Presidente Kennedy, 401 –Centro – Custo: R$ 270 mil, para atender o crédito 
produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER:  
 
Repasse de recursos: 

 
• R$ 15 mil, repassados em 06/2000 para a realização da 1º copa estadual de futsal. 

 
• R$ 263 mil, repassados em 07/2002 para a realização do 46º jogos regionais. 

 
• R$ 140 mil, repassados em 01/2001 e 02/2001 para realização da final estadual do 

campeonato escolar de esportes - categoria infantil. 
 
• R$ 19 mil, repassados em 01/1999 para realização dos jogos da primavera. 

 
• R$ 92 mil, repassados em 01/1999 para realização do 42º jogos regionais. 

 
• R$ 150 mil, repassados em 11/2003 para realização da olimpíada colegial categoria 

mirim. 
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• R$ 20 mil, repassados em 12/1998 para realização da festa do peão. 

 
• R$ 210 mil, repassados em 06/2004 para realização da final estadual dos jogos da 

juventude. 
 

• construção de uma quadra coberta no Conjunto Habitacional Alvaro Campoy – Custo: 
R$ 100 mil, repassados de 10/2004 a 10/2006. A obra foi concluída em 31/12/2006. 

 
• reforma da cobertura do ginásio de esportes – Custo: R$ 20 mil, repassados em 

12/1998. A obra foi concluída em 13/11/1998. 
 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Praça Uchoa 
Cintra, s/n. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 5 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 15 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 591 unidades habitacionais / 4 conjuntos - R$ 7.596 mil 
 

• conjunto Habitacional Osvaldo Cruz E – 130 unidades, beneficiando 650 pessoas, 
construídas pelo sistema Habiteto, na Rua Euclides Tessini – Custo: R$ 1.064 mil. 
Obra concluída em 01/10/2002. 

 
• conjunto Habitacional Osvaldo Cruz F – 124 unidades, beneficiando 620 pessoas, 

construídas pelo sistema empreitada global convencional, na Rua Cezario Davoli – 
Custo: R$ 2.042 mil. Obra concluída em 01/10/2002.  

 
• conjunto Habitacional Osvaldo Cruz D – 35 unidades, beneficiando 175 pessoas, 

construídas pelo sistema Pró-Lar autoconstrução, na Av. Presidente Roosevelt, ao 
lado do Cemitério Municipal – Custo: R$ 360 mil. Obra concluída em 02/07/2004. 

 
• conjunto Habitacional Osvaldo Cruz G – 302 unidades, beneficiando 1.510 pessoas, 

construídas pelo sistema Pró-Lar autoconstrução, na Rua Florindo Tessaro- S/N – 
Custo: R$ 4.130 mil. Obra concluída em 27/12/2005. 
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Fundo Estadual da Habitação: 
 

• pavimentação asfáltica no Bairro Vila Esperança e ruas da periferia – Custo: R$ 80 
mil. A obra foi concluída em 27/10/2004. 

 
Programa de Melhoria Habitacional: 
 

• pavimentação asfáltica no conjunto habitacional Osvaldo Cruz F – Custo: R$ 120 mil. 
A obra foi concluída em 31/12/2002. 

 
 
JUSTIÇA: 
 

• construção do prédio do fórum na Rua Estados Unidos, s/nº - Jd. das Bandeiras – 
Custo: R$ 1.317 mil. A obra foi concluída em 19/11/2004. 

 
 
Fundação CASA: 
 
Convênio concluído: 

 
• convênio com Serviços de Obras Sociais, para atendimento a 35 adolescentes 

inseridos na medida sócio educativas de liberdade assistida e PSC – Custo: R$ 244 
mil.200,00, pagos de 11/2003 a 09/2006. Vigência: 01/11/2005 a 31/10/2006. 

 
 
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. 

 
FEHIDRO : 
 

• contrato com a Prefeitura para galeria de águas pluviais – Custo: R$ 80 mil. 
Concluído em 22/09/2004 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
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DAEE: 
 

• construção de galerias de águas pluviais no conjunto Álvaro Campoy – Custo: R$ 55 
mil. Concluído em 31/12/1996 

 
• execução de 175 m de galerias de águas pluviais no Jardim Alvorada e Jardim Dulce 

– Custo: R$ 75 mil. Concluído em 07/04/1999 
 
SABESP: 
 

• aquisição de 2 válvulas controladoras de bombas para vazão de 58 l/s, dentro do 
Programa de Desenvolvimento Operacional – Custo: R$ 16 mil. Concluído em 
04/07/2001; 

• aquisição de 1.075 m PVC e 180 anéis de borracha – Custo: R$ 28 mil. Concluído em 
29/07/2001; 

• aquisição de 1 tanque cilíndrico vertical, com capacidade de 30.000 litros, para 
estação de tratamento de água, dentro do Programa de Desenvolvimento Operacional 
– Custo: R$ 15 mil. Concluído em 21/05/2002; 

• 951 m de interceptor de esgoto do Jd. Paraíso e Álvaro Campoy – Custo: R$ 14 mil. 
Concluído em 13/11/2002; 

• aquisição de 110,58m de tubos de pvc para coletor de esgoto – Custo: R$ 6 mil. 
Concluído em 31/10/2005. 

• construção de reservatório elevado de 200 m³ no Jardim das Bandeiras – Custo: R$ 
121 mil. Concluído em 01/02/2000; 

• montagem e fornecimento de equipamentos e materiais eletromecânicos da Captação 
da Negrinha – Custo: R$ 553 mil. Concluído em 10/05/1996; 

• montagem eletromecânica e serviços complementares na ETA e EEAB – Negrinha – 
Custo: R$ 159 mil. Concluído em 10/07/1997; 

• remanejamento de 393,6 m de emissário de esgotos com tubos CA-2 – Custo: R$ 3 mil. 
Concluído em 08/01/1995; 

• assentamento de 3.367 m de rede de esgotos no Jardim das Bandeiras – Custo: R$ 27 
mil. Concluído em 30/08/1995; 

• construção de estrutura com transformador de 30 kva e ramal rural em alta tensão, 
para energização da estação de tratamento de esgotos – Custo: R$ 5 mil. Concluído 
em 27/03/1998; 
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• construção de estação elevatória de esgotos - tipo A.1 – Custo: R$ 8 mil. Concluído 
em 12/11/1997. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em 12/2006 para aquisição de equipamentos para 
saúde; 

 
• Santa Casa – R$ 25 mil, repassados em 01/2005 para aquisição de equipamento - alto 

clave horizontal; 
 

• Santa Casa – R$ 3 mil, repassados em 06/2004 para investimentos - condicionador de 
ar; 

 
• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em 05/2002 para aquisição de equipamentos; 

 
• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em 12/1998 para aquisição de equipamentos; 
 
• Prefeitura – R$ 5 mil, repassados em 12/1998, para equipamentos de informática. 
 

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

• Prefeitura – R$ 77 mil. 
 
• Santa Casa - R$ 631 mil 

 
Entrega de Ambulância: 4 
 

• Prefeitura - 3 
• Corpo de Bombeiro – 1 

 
Veiculo combate a dengue: 2 
 

• Prefeitura – 2 (entregue 1998) 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
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• Entrega de 20 viaturas, sendo: 14 para a Polícia Militar e 6 para a Polícia Civil – 

Custo: R$ 482 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
 
DER:  

• obras de implantação, pavimentação do dispositivo de cruzamento e acesso à 
penitenciária do município na SP 294 km 572 + 600, numa extensão de 3 km - Custo: 
R$ 110 mil. Obras concluídas em 31/08/2002. 

• obras de pavimentação da vicinal que liga o Bairro Venda Branca à SP-294, numa 
extensão de 2,4 km – Custo: R$ 239 mil. Obra concluída em 20/09/1999. 

 
 
 


