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PALESTINA 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO: 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperação de 4,00 km da estrada rural PAL-060 - Bairros Canoas e Buturuna (3ª 
fase) - Custo: R$ 292 mil. Obra concluída em 22/06/2011. 

CULTURA: 

Pólo do Projeto Guri: 

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

• Pólo – Rua Primeiro de Maio, nº 1.043 - Centro - em andamento 2 cursos de violão e 
percussão, para 63 crianças e adolescentes. Foram repassados R$ 198 mil pagos de 
Out/2006 a Nov/2011, para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos 
humanos, visitas de supervisão, etc. O pólo iniciou as suas atividades em 16/10/2006. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 65.852 litros de leite, no período Jan/2011 a Nov/2011 - Custo: R$ 91 mil, 
beneficiando 404 famílias carentes, no último mês. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 109 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 115 mil e 
está atendendo mais 109 famílias/mês em 2012 – Custo: R$ 104 mil repassados R$ 17 
mil em Jan e Fev. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 42 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 41 mil e está 
atendendo 42 bolsistas/mês em 2012 – Custo: R$ 40 mil repassados R$ 6 mil em Jan e 
Fev. 

EDUCAÇÃO: 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2011 a Dez/2011 foram gastos R$ 39 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 1 escola do município: EE Drº Bento Ferraz. 

HABITAÇÃO: 



2 

CDHU: 84 unidades habitacionais em execução / 1 conjunto - Custo: R$ 3.909 mil 

• Conjunto Habitacional Palestina C – 84 unidades, beneficiando 420 pessoas, no 
prolongamento da Rua Paraguai sendo construído pelo Programa Parceria com o 
Município – Custo: R$ 3.909 mil. A obra está com 89,72% executados e término 
previsto para 28/02/2012. 

LOGISTICA E TRANSPORTES: 

DER: 

• reforma do terminal rodoviário – Custo: 50 mil. Obra concluída em 03/09/2011. 
PROGRAMA - PRO VICINAL IV: 

• recuperação de 8,00 km da Vicinal Palestina (Duplo Céu) - Divisa com a DR.14 (Rio 
Turvo) (PAL-176 e PAL- 090) - Custo: R$ 1.423 mil. A obra foi concluída em 
Set/2011. 

• recuperação de 9,30 km da Ligação da Estrada Vicinal Palestina / Orindiuva - Bairro 
Jurupeba (Palestina) - Custo: R$ 1.654 mil. A obra foi concluída em Set/2011. 

• recuperação de 6,20 km da Vicinal Palestina - Distrito de Boturuna (1º trecho) - 
Custo: R$ 1.103 mil. A obra foi concluída em Set/2011. 

• recuperação de 9,90 km da Vicinal SP-479 (Pontes Gestal) - Usina Colombo 
(Palestina) (PAL-050) - Custo: R$ 1.761 mil. A obra foi concluída em Jun/2011. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repasse de R$ 250 mil em Mar/2011, recursos do FECOP – Fundo do Controle da 
Poluição, para aquisição de uma pá carregadeira. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL 

Convênios SEP: R$ 2.704 mil 

• aquisição de ônibus – Custo: R$ 146 mil repassados em Dez/2010. 

• construção de creche no Bairro Jardim Tamboril – Custo: R$ 200 mil, repassados em 
Jan/2010. Obra concluída em 19/05/2011. 

• construção de velório municipal – Custo: R$ 77 mil, já repassados R$ 40 mil em 
Nov/2006; 

• 5.460 m² de pavimentação asfáltica no Distrito Duplo Céu – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Dez/2008. 
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• 9.403,85 m² de recapemanto asfáltico, 218,40 m² de pavimentação asfáltica e 45,50m 
de guias e sarjetas, em vias do município – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
Dez/2008. Obra concluída em 09/11/2011. 

• 5.880 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas do Distrito de Boturuna – Custo: 
R$ 100 mil, repassados em Mai/2008. Obra concluída em 09/11/2011. 

• 6.050 m² de pavimentação asfáltica em vias do Distrito de Duplo Céu – Custo: R$ 100 
mil, repassados em Abr/2008; 

• 1.648,80 m² de recapeamento asfáltico e 622,75 m² de pavimentação asfáltica, em vias 
do Município – Custo: R$ 50 mil, repassados em Jan/2012; 

• 6.846,49 m² de pavimentação asfáltica e 768,00 m de guias e sarjetas, em vias do 
Município – Custo: R$ 310 mil, repassados R$ 155 mil em Jun/2010. Obra concluída 
em 09/11/2011. 

• 6.257,83m² de pavimentação asfáltica, em via do Município – Custo: R$ 130 mil, 
repassados em Nov/2009.  

• 5.658,52 m² de recapeamento asfáltico, em vias do Município – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Nov/2009. Obra concluída em 09/11/2011. 

• 5.140,22 m² de recapeamento asfáltico, em vias do Município – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Nov/2009. Obra concluída em 09/11/2011. 

• 16.662,00 m² de recapeamento asfáltico, em vias do Município – Custo: R$ 310 mil, 
repassados em Jan/2011 a Jan/2012. 

• 7.811,68 m² de recapeamento asfáltico, em vias do Município – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Ago/2011  

• 6.411,71 m² de recapeamento asfáltico em vias do Município – Custo: R$ 125 mil, 
repassados em Jan/2010. Obra concluída em 19/05/2011. 

• 7.811,68 m² de recapeamento asfáltico, em vias do Município – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Jun/2010. Obra concluída em 19/05/2011. 

• 5.219,20 m² de recapeamento asfáltico, em vias do Município – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Jun/2010. Obra concluída em 19/05/2011. 

• 7.381,29 m² de recapeamento asfáltico, em via do Município – Custo: R$ 130 mil, 
repassados em Out/2009. Obra concluída em 09/11/2011 

• 8.078 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas – Custo: R$ 130 mil, repassados 
em Dez/2008. Obra concluída em 09/11/2011. 

• recuperação do velório municipal, situada à Rua Zinho Dutra, 960, Centro – Custo: 
R$ 46 mil, repassados em Out/2011. 
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• reforma do centro de lazer do trabalhador – Custo: R$ 50 mil, repassados em 
Jan/2010. Obra concluída em 19/05/2011. 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS: 

FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para elaboração de estudo e projeto executivo do sistema 
de esgoto sanitário do Distrito Duplo Céu – Custo: R$ 30 mil. O estudo e o projeto 
foram concluídos em 03/02/2012. 

SAÚDE: 

Repasse concluído para a Prefeitura – obras e equipamentos (Total R$ 72 mil): 

Prefeitura – R$ 72 mil, sendo: 

• R$ 2 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de uma bomba dosadora para o 
sistema público de água. 

• R$ 70 mil repassados em Jun/2010, para reforma e ampliação Unidade Básica de 
Saúde. 

Projeto Água Limpa: 

• Prefeitura – R$ 224 mil estão programados para o projeto água limpa. 
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 284.820 litros de leite, no período Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 355 
mil, beneficiando 404 famílias carentes, no último mês. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 52 mil. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 7,65 km da estrada rural PAL-377 (2ª fase) - Custo: R$ 535 mil. Obra 
concluída em 28/07/2008. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrado 1 convênio com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 147 
famílias – R$ 17 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 123 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 88 mil; 123 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 88 mil; 123 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 88 
mil e 123 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 100 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 e 50 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 42 mil. 

Repasse de recursos para entidade: 

• Sociedade de Assistência à Infância e Maternidade – repasse de R$ 10 mil pagos em 
Nov/2007, para aquisição de equipamentos e materiais. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 225 mil 

• 699,12 ml de guias e sarjetas em vias do município – Custo: R$ 15 mil, repassados em 
Jul/2008. Obra concluída em 15/03/2009. 

• 484,44 m de guias e sarjetas em vias urbanas do Bairro Jardim Nossa Senhora 
Aparecida – Custo: R$ 10 mil, repassados em Abr/2008. Obra concluída em 
04/04/2009; 
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• 2.003 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e 1.090 m² de recapeamento 
asfáltico na Rua Rui Barbosa e Rua Marechal Deodoro – Custo: R$ 50 mil, 
repassados em Jul/2008. Obra concluída em 15/06/2009; 

• 5.429,52 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Rua 09 de julho e Distrito 
de Jurupeba – Custo: R$ 100 mil, repassados em Mai/2008. Obra concluída em 
09/05/2009; 

• 5.661,13 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas – Custo: R$ 50 mil, 
repassados em Fev/2008. Obra concluída em 04/04/2009; 

EDUCAÇÃO: 

Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 104 mil 

• EE Drº Bento Ferraz - Custo: R$ 31 mil. Obra concluída em 30/06/2009. 

• EE Drº Bento Ferraz - Custo: R$ 10 mil. Obra concluída em 09/04/2010. 

• EE Drº Bento Ferraz - Custo: R$ 63 mil. Obra concluída em 26/10/2010. 
Programa Escola da Família: 

• De 2007 a 2010 foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE Drº Bento Ferraz. 

Transporte Escolar: 

• Em 01/03/2010 foi entregue 1 microônibus para o transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil.  

ESPORTE E LAZER: 

• construção de quadra esportiva coberta – Custo: R$ 112 mil, repassados de Jul/2005 a 
Jul/2006 para. Obra concluída em 12/09/2008. 

GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Siqueira 
Campos, s/nº - Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 56 mil. 

HABITAÇÃO: 

Melhorias Habitacionais e Urbanas: 
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• 21.643,96 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e galerias de águas pluviais 
em diversas ruas do Conjunto Habitacional Teophilo Antonio Garcia – Custo: R$ 328 
mil, repassados de Out/2008 a Jul/2010. A obra foi concluída. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repasse de R$ 65 mil em Jul/2007, recursos do FECOP – Fundo do Controle da 
Poluição, para aquisição de um triturador de galhos. 

FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para elaboração de plano diretor de controle da erosão 
urbana – Custo: R$ 39 mil. Plano concluído em 17/12/2007; 

• contrato com a Prefeitura, para estudo e projeto executivo do sistema de esgotos 
sanitarios do distrito sede de palestina – Custo: R$ 30 mil. O estudo e o projeto 
concluídos em 18/05/2010. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010 foram repassados para o município R$ 269 mil em medicamentos. 
Repasse concluído para a Prefeitura (2007-2010) – obras e equipamentos (Total R$ 100 
mil): 

Prefeitura – R$ 100 mil, sendo: 

• R$ 40 mil, repassados em Jan/2008 para aquisição de uma ambulância. 

• R$ 60 mil repassados em Mai/2010, para aquisição de equipamentos. 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 21 mil, repassados de Jul/2006 a Abr/2007. 
Projeto Água Limpa: 

• Prefeitura – R$ 900 mil, repassados de Ago/2006 a Dez/2008 para construção de 
emissário, estação elevatória de esgotos, linha de recalque e estação de tratamento de 
esgotos (lagoas de estabilização). A obra foi concluída em Nov/2008. 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 2 viaturas, sendo: 1 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 82 mil. 
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TRANSPORTES: 

DER: 

• melhoramentos e pavimentação da estrada vicinal Palestina - Pontes Gestal, inclusive 
dispositivo em nível junto a SP-479, numa extensão de 9,15 km – Custo: 3.668 mil. 
Obra concluída em 10/12/2007. 

PROGRAMA - PRO VICINAL II: 

• recuperação de 13,20 km da vicinal Planalto - divisa Nipõa – Custo: R$ 2.929 mil. A 
obra foi concluída em 13/09/2009. 

PROGRAMA - PRO VICINAL III: 

• recuperação de 18,50 km da Vicinal Palestina – Divisa Orindiuva (DR.14) - Custo: R$ 
5.174 mil. A obra foi concluída em 16/06/2010. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 10.100.00,00 

 
 AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 598.922 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 437 mil, 
beneficiando 404 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 3,30 km da estrada rural PAL-251/251 – Custo: R$ 74 mil. Obra 
concluída em 31/08/2002. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 2 

• implantadas 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 16 metros 
lineares – Custo: R$ 102 mil: 

1. na estrada PAL-218 que liga Distrito de Duplo Céu à Rodovia SP-423, sobre o 
Córrego Jandaia - vão de 8 metros – Custo: R$ 51 mil. Instalada em 22/06/2002; 

2. na estrada PAL-418 que liga Distrito de Boturuna à Rodovia SP-423, sobre o 
Córrego Lageado - vão de 8 metros – Custo: R$ 51 mil. Instalada em 22/06/2002. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 19 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 680 
crianças e adolescentes e 189 famílias – R$ 232 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 – 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 392 famílias em 
2006 – R$ 282 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 
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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. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 

• construção de ponte de concreto armado na estrada municipal PAL-343, sobre o 
Córrego Bora – Custo: R$ 22 mil. Obra concluída em 28/04/1999. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• 6.250,00 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas da Sede Distrital de Duplo 
Céu – Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 30/12/2006; 

• 1.111,11 m² de obras de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 100 mil. 
Obra concluída em 30/12/2004; 

• 2.540,00 m² de obras de pavimentação, guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 
50 mil. Obra concluída em 30/07/2004; 

• 14.286,00 m² de obras de recapeamento asfáltico em diversas ruas – Custo: R$ 100 
mil. Obra concluída em 24/01/2003; 

• recuperação e conclusão de ponte sobre o Córrego Lageado (suplementação), com 
11,00 metros lineares simples – Custo: R$ 20 mil. Obra concluída em 14/07/1997. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 209 mil 
 
Reformas de escolas: 2 – R$ 110 mil 

• EE Drº Bento Ferraz – Custo: R$ 80 mil. Obra concluída em 18/10/2002; 

• EMEF Profª Áurea Soares Sonego – Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 29/02/1996. 
 
Cobertura de quadra de esporte em escola: 1 – R$ 99 mil 

• EEPSG Dr. Bento Ferraz – Custo: R$ 99 mil. Obra concluída em 01/01/1997. 
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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 Profº Bento Ferraz. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 

• Em 09/12/2003 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua Quintino Bocaiúva, 
nº 700, com recursos de R$ 45 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasses de recursos: 

• construção de quadra esportiva coberta no Conjunto Habitacional da Rua Brasil – 
Custo: R$ 112 mil. Obra concluída em 31/10/2006; 

• iluminação de campo de futebol e centro de lazer – Custo: R$ 20 mil. Obra concluída 
em 20/03/1997; 

• construção de conjunto aquático e da casa de máquinas no centro de lazer – Custo: R$ 
50 mil. Obra concluída em 24/07/1996. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro, na Rua São Paulo, nº 342 – 
Custo: R$ 21 mil. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 99 unidades habitacionais / 1 conjunto - Custo: R$ 786 mil 

• Conjunto Habitacional Palestina B – 99 unidades habitacionais, beneficiando 495 
pessoas, na Rua João Justo construída pelo Programa Empreitada Global, em 
parceria com a Prefeitura – Custo: R$ 786 mil. Unidades comercializadas em 
31/10/1996. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
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• concretagem de calçadas no conjunto habitacional Teófilo Antonio Garcia – Custo: 
R$ 100 mil. Obra concluída em 31/12/2003. 

 
 
JUSTIÇA: 
 
Fórum: 

• 1.235,00 m² de reforma geral do prédio do Fórum, na Rua Capitão Faria s/nº - Custo: 
R$ 1.032 mil. A obra foi concluída em 30/12/1997. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 90 mil em Set/2002, recursos do FECOP – Fundo do Controle da 
Poluição, para aquisição de uma pá carregadeira. 

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

• Prefeitura – R$ 1 mil. 

 
Repasses para Prefeituras / Entidades Hospitalares (1995-2006) - obras e equipamentos: 

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

• Prefeitura – R$ 6 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de equipamentos para 
o Centro de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Dez/2001 para construção da sala de 
fisioterapia e aquisição de equipamentos; 

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em Jul/2002 para construção da sala de raio-X. 

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

 
Entrega de Ambulâncias: 3 

• Prefeitura – 3 (entregues em 2000, 2002 e 2005). 
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SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 4 viaturas: 2 para Polícia Militar e 2 para Polícia Civil – Custo: R$ 
83 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• restauração e rejuvenecimento do pavimento vicinal Palestina – Distrito de Boturuna, 
numa extensão de 6,40 km – Custo: R$ 372 mil. Obra concluída em 06/10/2006; 

• melhoramento da pavimentação vicinal Palestina – Orindiuva (acesso de Jurupeba), 
numa extensão de 36,40 km – Custo: R$ 4.680 mil. Obra concluída em 15/07/2001; 

• melhoramento da pavimentação vicinal no Distrito Duplo Céu – Talhadão, numa 
extensão de 4,10 km – Custo: R$ 674 mil. Obra concluída em 30/05/2000. 

 
 


