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PALMEIRA D’OESTE 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 5.250 litros de leite, no período de Jan/2011 - Custo: R$ 7 mil, 

beneficiando 426 famílias carentes, no último mês do período. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 

agricultores - Custo: R$ 52 mil. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5 km da estrada rural PLO-370 (1ª Fase) – Custo: R$ 322 mil. Obra 

concluída em 19/08/2008. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• Programa Renda Cidadã – Está atendendo mais 81 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 

77 mil repassados R$ 16 mil de Jan a Mar. 

• Projeto Ação Jovem – Está atendendo mais 133 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 

114 mil repassados R$ 18 mil de Jan a Mar. 

Repasses para entidades: 

• Irmandade Padre Emanoel D’Alzan – R$ 40 mil, repassados em Fev/2011, para 

reforma e ampliação prédio da entidade; 

DEFESA CIVIL:  

Repasse de recursos: 

• construção de uma ponte sobre o córrego do bacuri - bairro azem - estrada vicinal 

PLO-430 – Custo: R$ 203 mil, repassados R$ 54 mil em Abr/2010. A obra está com 

96% executados e previsão de termino em 14/09/2011. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras: R$ 65 mil 
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Reforma de escola em execução: 1 – R$ 65 mil 

• EE Orestes Ferreira de Toledo – Custo: R$ 65 mil. A obra está com 70% executados e 

previsão de termino em 11/05/2011. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

• construção de vestiários no Estádio Municipal na Rua Adalgizo l. Prado – Custo: R$ 

80 mil repassados R$ 53 mil em Jun e Nov/2008. 

HABITAÇÃO: 

Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

Obra em execução: 

• construção de muro de arrimo e de calçada no conjunto habitacional Luis Palata – 

Custo: R$ 190 mil, já repassados R$ 152 mil em Jun/2010 e Set/2010. A obra está com 

80% executados e previsão de termino em 15/12/2011. 

LOGISTICA E TRANSPORTES: 

PROGRAMA – PRÓ-VICINAIS IV: 

• em andamento a recuperação de 6,70 km da Vicinal Palmeira D´Oeste / Dalas - Monte 

Verde - divisa com Dirce Reis - Custo: R$ 628 mil. A obra está com 16,94% 

executados e tem término previsto para 26/07/2011. 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para elaboração de estudos e projetos do sistema de 

tratamento de esgotos de dalas no Distrito de Palmeira – Custo: R$ 27 mil. Projeto em 

execução e término previsto para 10/10/2011; 

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 1.232 mil 

• 5.398,40 m² de recapeamento asfáltico e 906,40 m² de pavimentação asfáltica em vias 

do município – Custo: R$ 100 mil, repassados em Out/2008. Obra concluída em 

16/02/2011; 
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• 9.343,60 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 142 mil, 

repassados em Jul/2008. Obra concluída em 16/02/2011; 

• 7.063,34 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 100 

mil, repassados em Set/2007 e Mai/2009; 

• 4.446,20m² de pavimentação asfáltica; 8.823,53m² de recapeamento asfáltico e 

957,28ml de guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 300 mil repassados em 

01/2009 e 11/2009. 

• 3.800,00 m² de obras de infra-estrutura na Via de Acesso Joaquim Vaccari, no trecho 

entre a Rua M. Ichihara, prolongando-se por 450,78m em direção ao trevo da Rodovia 

SP-565 – Custo: R$ 150 mil repassados em Jan/2009. 

• obras de Galerias de Águas Pluviais no prlongamento da Rua XV de novembro – 

Custo: R$ 140 mil repassados em Set/2009. 

• 7.500,00m² recapeamento asfáltico, em vias do município – Custo: R$ 150 mil 

repassados em Mai/2010. 

• reforma e construção de sanitários em praça pública – Custo: R$ 150 mil repassados 

em Mai/2010. 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 3 viaturas, sendo: 1 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 

R$ 126 mil. 

• construção de abrigo para viaturas e fechamento frontal do prédio – Custo: R$ 25 mil. 

A obra foi concluída em 28/06/2010. 
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Gestão 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 281.673 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 

350 mil, beneficiando 426 famílias carentes, no último mês do período. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 

agricultores - Custo: R$ 52 mil. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5 km da estrada rural PLO-370 (1ª Fase) – Custo: R$ 322 mil. Obra 

concluída em 19/08/2008. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 8 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 294 

crianças e adolescentes e 77 idosos – R$ 176 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 61 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 43 mil; 60 

famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 43 mil; 60 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 43 

mil; 62 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 45 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. 

Repasses para entidades: R$ 48 mil 

• Associação Comunitária Eugênio Finotto Filho - repasse de R$ 5 mil, pagos em Fev e 

Abr/2007, para custeio;  

Irmandade Padre Emanoel D’Alzan – R$ 18 mil 

• R$ 10 mil, repassados em Fev e Abr/2007, para custeio; 

• R$ 8 mil, repassados em Mar/2007, para aquisição de equipamentos; 

Clube da 3ª Idade Antonio Jose Juca Bressanim – R$ 30 mil 
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• R$ 20 mil, repassados em Nov/2007, para aquisição de móveis. 

• R$ 10 mil, repassados em Fev/2008, para aquisição de equipamentos. 

DEFESA CIVIL:  

Repasse de recursos: 

• construção de uma ponte sobre o Córrego do Cervo na estrada PLO-020 – Custo: R$ 

87 mil, repassados em Jan e Fev/2008. Obra concluída em 21/01/2008. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 930 mil 

• 12.449,56 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 100 mil 

repassados em Jan e Nov/2006. Obra concluída em 30/05/2007. 

• 2.791,78m² de pavimentação asfáltica e 1.850,00m de guias e sarjetas na Via de 

Acesso Joaquim Vaccari – Custo: R$ 150 mil repassados em Set/2009. Obra concluída 

em 01/09/2010 

• aquisição de uma motoniveladora – Custo: R$ 400 mil repassados em Jan/2010. 

• 6.500,00m² de recapeamento asfáltico, em diversas vias do município – Custo: R$ 130 

mil repassados em Set/2009. Obra concluída em 01/09/2010; 

• 7.500,00m² de recapeamento asfáltico, em diversas vias do município – Custo: R$ 150 

mil repassados em Abr/2010. Obra concluída em 27/10/2010; 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras: R$ 578 mil 

Reforma de escola concluída: 4 – R$ 270 mil 

• EE Orestes Ferreira de Toledo – Custo: R$ 250 mil. Obra concluída em 25/02/2008. 

• EE Orestes Ferreira de Toledo – Custo: R$ 7 mil. Obra concluída em 22/03/2010. 

• EM Prof Disnei Antonio Monzani – Custo: R$ 6 mil. Obra concluída em 18/04/2010. 

• EE Orestes Ferreira de Toledo – Custo: R$ 7 mil. Obra concluída em 18/04/2010. 

Cobertura de Quadra de Esporte de escola concluída: 1 – R$ 308 mil 
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• EE Prof Disnei Antonio Monzani – Custo: R$ 308 mil. A obra foi concluída em 

19/02/2010. 

Repasses para APAE: 

• De 2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 430 mil 

destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 

para atendimento a 196 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 

regulares de ensino fundamental. 

Programa Escola da Família: 

• De 2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos finais 

de semana em 1 escola do Município: EE Orestes Ferreira de Toledo. 

HABITAÇÃO: 

Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

Obras concluídas: 

• 5.421,39 m² de recapeamento asfáltico, guias e sarjetas em ruas e avenidas dos 

conjuntos habitacionais Remédio Galbiati e João J. Dias – Custo: R$ 50 mil, 

repassados em Nov/2006, Out/2007 e Fev/2008. Obra concluída em 18/02/2008. 

• 7.076,40 m² de recapeamento asfáltico no conjunto habitacional Palmeira D’Oeste A – 

Custo: R$ 88 mil, repassados de Jul/2008 a Set/2009. Obra concluída em 25/09/2009; 

• construção de centro comunitário conjunto habitacional Palmeira D'oeste "D" – 

Custo: R$ 112 mil, repassados em Jan/2009 e Dez/2009. A obra foi concluída em 

21/12/2009; 

• construção de praça no conjunto habitacional Luiz Pálata – Custo: R$ 99 mil, 

repassados de Jul/2008 a Abr/2010. A obra foi concluída em 16/04/2010; 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repasse de R$ 180 pagos em Nov/2010 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 

Poluição, para aquisição de 1 retroescavadeira. 

FEHIDRO : 
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• contrato com a Prefeitura, para obra de adequação da estrada municipal do 

Jabaquara – Custo: R$ 111 mil. A obra foi concluída em 30/10/2008; 

• contrato com a Prefeitura, para elaboração de plano diretor de controle da erosão 

urbana – Custo: R$ 39 mil. Plano concluído em 17/12/2010. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010 foram repassados para o município R$ 234 mil em medicamentos. 

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007-2010) – custeio: 

• Santa Casa – R$ 419 mil. 

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007-2010) – obras: 

• Santa Casa – R$ 36 mil, repassados em Dez/2007 para aquisição de equipamentos 

para a lavandeira. 

• Santa Casa – R$ 30 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de gerador de 

energia. 

Entrega de Ambulância: 1 

• Prefeitura – 1 – Custo: 47 mil 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 3 viaturas, sendo: 1 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 

R$ 126 mil. 

• construção de abrigo para viaturas e fechamento frontal do prédio – Custo: R$ 25 mil. 

A obra foi concluída em 28/06/2010. 

TRANSPORTES: 

DER: 

• reforma e ampliação do Terminal Rodoviário de Passageiros – Custo: R$ 120 mil. A 

obra foi concluída em 01/05/2010. 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I: 
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• recuperação de 16 km da vicinal Palmeira D´Oeste - Dalas - divisa com a DR.11 - 

Custo: R$ 2.410 mil. Obra concluída em 28/10/2008. 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II: 

• recuperação de 7,40 km da vicinal de ligação de Santana da Ponte Pensa – Três 

Fronteiras – SP-563 – Custo: R$ 1.403 mil. A obra foi concluída em 30/04/2009. 

PROGRAMA – PRÓ-VICINAIS III: 

• recuperação de 6,70 km da Vicinal Palmeira D´Oeste / Dallas - Bairro Monte Verde - 

Custo: R$ 1.363 mil. A obra foi concluída em 14/09/2010. 
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OBRAS E AÇÕES - Gestões 1995-2006 
R$ 12.600.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 774.333 litros de leite, no período de Jan/1998 a Dez/2006 - Custo: R$ 
547 mil, beneficiando 426 famílias carentes, no último mês do período. 

 
CATI – Programa de Microbacias: 

• adequação de 3,93 km de estradas rurais da Microbacia Córrego do Sucuri - Custo: 
R$ 162 mil. Obras concluídas em 23/12/2006 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 27 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 894 
crianças e adolescentes, 88 idosos e 30 famílias – R$ 427 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 em 2004 – R$ 82 mil; 41 famílias em 2005 
– R$ 29 mil e 61 famílias em 2006 – R$ 43 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 de recursos: 

• repassados R$ 20 mil em Dez/2002 e Mar/2003, para conclusão da construção da sede 
do Clube da 3ª Idade. A obra foi concluída em 10/11/2003. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
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Repasse de recursos: 

• construção de ponte sobre o Córrego do Cervo Linha – Custo: R$ 25 mil, repassados 
em Dez/1998;  

• construção de ponte sobre o Córrego Monte Verde – Custo: R$ 22 mil, repassados em 
Dez/1998; 

• construção de galeria em tubos celulares no conjunto habitacional João José Dias – 
Custo: R$ 303 mil, repassados em Mar/2000; 

• construção de ponte sobre o Córrego do Cervo – Custo: R$ 79 mil, repassados em Set, 
Out e Nov/2003; 

• construção de galeria na avenida Florindo Cestari – Custo: R$ 35 mil, repassados em 
Jun/2005; 

• construção de ponte sobre o Córrego Sucuri – Custo: R$ 83 mil, repassados em Set, 
Out e Dez/2005. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• construção e ampliação de edificações – Custo: R$ 51 mil repassados em Jun/1999;  

• 10.000 m² de pavimentação no conjunto habitacional João José Dias – Custo: R$ 100 
mil repassados em Jun/1999; 

• 12.935 m² de pavimentação no Distrito de Dalas – Custo: R$ 109 mil repassados em 
Jun/1999; 

• 25.080 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 112 mil repassados 
em Jun/1999. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 122 mil 
 
Escola ampliada: 1 (210 novas vagas) – R$ 40 mil  

• EE Profº Disnei Antônio Monzani – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 40 mil. 
Obra concluída em 14/02/1997. 

 
Reformas em Escolas: 3 – 42 mil. 
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• EE Profº Disnei Antônio Monzani (2) – R$ 34 mil. Obras concluídas em 14/01/1995 e 
19/02/2003 

• EE Orestes Ferreira de Toledo – Custo: R$ 8 mil. Obra concluída em 26/10/1998.  
 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 – R$ 40 mil 

• EE Orestes Ferreira de Toledo – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 05/04/2001. 
 
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. 

 
Repasses para APAE/entidades: 

• DE 2002 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 365 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 228 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 

• Em 29/06/2006 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Avendia Prefeito Hélio 
Ponce, nº 47-35 - Custo: R$ 72 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Brasil, nº 
42-90 - Custo: R$ 18 mil. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 6 
microcomputadores. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 250 unidades habitacionais / 1 conjunto - R$ 2.049 mil 

• Conjunto Habitacional Palmeira D’Oeste D – 250 unidades, beneficiando 1.250 
pessoas, construídas pelo Programa Habiteto no prolongamento da avenida Getúlio 
Vargas Custo: R$ 2.049 mil. Unidades comercializadas em 30/09/2001. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
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• 6.111,24 m² de pavimentação asfáltica no conjunto habitacional Luiz Palata – Custo: 
R$ 109 mil repassados em Mar e Mai/2005. As obras foram concluídas em 21/09/2005. 

 
Programa de Melhorias Habitacionais: 

• 6.974,60 m² de recapeamento asfáltico nos conjuntos habitacionais João José Dias, 
João Antônio Ribeiro e Remídio Galbiati – Custo: R$ 80 mil repassados em Fev, Jul e 
Set/2004. As obras foram concluídas em 24/12/2004; 

• 3.406,80 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no conjunto habitacional Luiz 
Palata – Custo: R$ 60 mil repassados em Fev e Dez/2004 e Mai/2005. As obras foram 
concluídas em 20/10/2005. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, no valor de R$ 190 
mil em Mar/2006, para aquisição de 1 pá carregadeira. 

 
FEHIDRO : 

• construção de bacias de captação de águas pluviais em estradas rurais – Custo: R$ 67 
mil. As obras foram concluídas em 02/01/2002 e 15/08/2002; 

• implantação de galerias de águas pluviais para combate à erosão, entre as ruas Brasil 
e Castelo Branco – Custo: R$ 75 mil. As obras foram concluídas em 16/10/2002; 

• implantação de galerias de águas pluviais para combate à erosão no prolongamento 
da avenida José de Alencar – Custo: R$ 117 mil. As obras foram concluídas em 
03/05/2000. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 

• construção de galerias de águas pluviais no conjunto habitacional José João Dias – 
Custo: R$ 128 mil. As obras foram concluídas em 31/12/1998.  

 
SABESP: 

• emissário, estação elevatória de esgotos, linha de recalque, sub-bacias 2 e 3 e 
ampliação da estação de tratamento de esgotos – Custo: R$ 472 mil. A obra foi 
concluída em 09/02/2002; 
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• perfuração de poço tubular profundo P10, integrante do sistema de abastecimento de 
água – Custo: R$ 157 mil. A obra foi concluída em 30/12/2006.  

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

• Prefeitura – R$ 490 mil. 

• Santa Casa – R$ 146 mil.  
 
 
Repasses para Prefeitura – obras e equipamentos (1995-2006): 

• Prefeitura - R$ 14 mil, repassados em Dez/1998, para aquisição uma viatura Sucen; 

• Prefeitura - R$ 95 mil repassados em Dez/1996, para aquisição de equipamentos para 
o Centro de Saúde. 

 
Entrega de Ambulância: 1 

• Prefeitura – 1 (entregue em 2004). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entregues 4 viaturas, sendo: 2 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 81 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• regularização e pavimentação da vicinal Palmeira D’Oeste - Dalas ao bairro do 
Banhado, numa extensão de 9,46 km – Custo: R$ 636 mil. Obra concluída em 
12/02/1997. 

 
 
 
 


