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PEDRANÓPOLIS 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO: 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 4 km das estradas municipais PNL-050/329 Bairro Dulcinéia/Santa 
Isabel do Marinheiro (3ª Fase) - Custo: R$ 338 mil. Obra concluída em 15/03/2011. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• celebrados 6 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 80 
crianças e adolescentes, 130 idosos e 50 pessoas de outros segmentos da população – 
R$ 26 mil. 

• Programa Renda Cidadã – está atendendo mais 203 famílias/mês em 2011 – R$ 187 
mil, já repassados R$ 112 mil de Jan a Ago. 

• Projeto Ação Jovem – está atendendo 54 bolsistas/mês em 2011 – R$ 48 mil, já 
repassados R$ 30 mil de Jan a Jul. 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 10.800 litros de leite, no período de Jan a Jun/2011 – Custo: R$ 14 mil, 
beneficiando 240 famílias carentes, no mês. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 749 mil 

• Aquisição de um caminhão basculante – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jun/2010; 

• Construção de barracão para geração de emprego – Custo: R$ 200 mil, repassados 
em Nov/2010; 

• Construção de creche municipal – Custo: R$ 150 mil, repassados em Nov/2010; 

• Construção de quadra poliesportiva coberta na E.M. Elza Rodrigues – Custo: R$ 149 
mil, repassados em Jun/2010; 

• Construção de velório municipal no Distrito de Santa Isabel – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Jun/2010; 

EDUCAÇÃO: 

Reforma de escola programada: 1 

• EE/EMEIF Profª Hilda Bertoncini Rodrigues – Custo não orçado. 
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Programa Escola da Família: 

• Em Mar/2011 foram gastos R$ 7 mil em atividades desenvolvidas aos finais de semana 
em 1 escola do município: EE/EMEIF Profª Hilda Bertoncini Rodrigues. 

ESPORTE E LAZER: 

• 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$ 39 mil, repassados em Jul/2010, para despesas 
com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos, vigência Nov/2011. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 42 unidades habitacionais em execução / 1 conjunto – Custo: R$ R$ 1.966 mil 

• Conjunto Habitacional Pedranopolis D – 42 unidades, beneficiando 210 pessoas, no 
prolongamento da Rua Antonio da Cruz em construção pelo Programa Parceria com o 
Município - Custo: R$ 1.966 mil. A obra está com 84,89% executados e término 
previsto para 30/09/2011. 

Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• 2.942,30 m² de infraestrutura e recapeamento asfáltico na CH Pedranópolis A – 
Custo: R$ 35 mil, repassados de Dez/2008 a Fev/2011. A obra está com 92,14% 
executados. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP - em andamento: 

• Execução das obras de emissário, estação de tratamento de esgotos e emissário final, 
no município – Custo: R$ 649 mil. Obra tem término previsto em 24/02/2012. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura - investimentos: 

• Prefeitura - R$ 40 mil, repassados em Dez/2010 para aquisição de equipamentos e 
mobiliários. 

• Prefeitura - R$ 50 mil, repassados em Dez/2010 para ampliação das UBS Centro e 
Distrito de Sta. Izabel, término previsto em 31/12/2011. 
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 105.627 litros de leite, no período de Jan/2007 a Fev/2010 – Custo: R$ 
132 mil, beneficiando 240 famílias carentes, no mês. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 4,64 km das estradas municipais PNL-317, PNL-311 e PNL-438 (2ª Fase) 
- Custo: R$ 324 mil. Obra concluída em 06/10/2008. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 12 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 80 
crianças e adolescentes, 330 idosos, 170 famílias e 52 pessoas de outros segmentos da 
população – R$ 78 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 156 famílias/mês em 2007 – R$ 112 mil; 154 
famílias/mês em 2008 – R$ 110 mil; 154 famílias/mês em 2009 – R$ 110 mil; 156 
famílias/mês em 2010 – R$ 127 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 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. 

Repasses concluídos: 

• Prefeitura – repasse de R$ 10 mil, pagos em Fev/2008, para aquisição de 
equipamentos para o fundo social; 

• Prefeitura – repasse de R$ 50 mil, pagos em Mar/2008, para reforma do Centro 
Comunitário. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 1.257 mil 

• 3.089,11 m² pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas do município e 
do Distrito de Santa Izabel do Marinheiro – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
Jul/2008, obra concluída em 31/03/2009; 

• 10.298,09 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município e do Distrito de 
Santa Izabel do Marinheiro – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jun/2008, obra 
concluída em 31/03/2009; 
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• 642,55 m² de pavimentação asfáltica, 7.512,85 m² recapeamento asfáltico, guias e 
sarjetas, em vias urbanas do município, do Distrito de Santa Izabel do Marinheiro e 
Dulcelina – Custo: R$ 143 mil, repassados em Jun/2008, obra concluída em 
31/03/2009; 

• 1.038 m² de pavimentação asfáltica, 5.033,27 m² de recapeamento asfáltico, guias e 
sarjetas em vias do município e do Distrito de Dulcelina – Custo: R$ 80 mil 
repassados em Out/2007 e Jun/2009, obra concluída em 17/12/2009; 

• aquisição de motoniveladora articulada, ano 2005 – Custo: R$ 200 mil, repassados em 
Jul/2009, adquirida em 17/12/2009; 

• 6.107,20 m² de recapeamento asfáltico, com 3 cm de espessura em vias do Município – 
Custo: R$ 122 mil, repassados em Set/2009, obra concluída em 17/12/2009; 

• Reforma e Ampliação do Recinto de Festas Kiotaka Ito, com área construída de 61,78 
m², área a ser construída de 54,32 m² e área a demolir de 28,90 m², situada na Rua 
São Pedro, s/n, centro – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jan/2010, obra concluída 
em 07/12/2010; 

• 642,55 m² de pavimentação asfáltica e 7.512,85 m² recapeamento asfáltico e 
implantação de 160 m de guias e sarjetas, em vias urbanas do município e do Distrito 
de Santa Izabel do Marinheiro e Dulcelina – Custo: R$ 142 mil, repassados em 
Jun/2008, obra concluída em 07/12/2010; 

• 6.821,96 m² de recapeamento asfáltico, em vias do Município – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Jun/2010, obra concluída em 07/12/2010; 

• obras de reforma do Estádio Municipal Prefeito João Carlos Estuqui, com área a 
construir de 662,22 m², situada na Rua Antonio Barbuio, s/n, Centro – Custo: R$ 120 
mil, repassados em Dez/2009, obra concluída em 07/12/2010; 

EDUCAÇÃO: 

Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 253 mil 

• 2 na EE/EMEIF Profª Hilda Bertoncini Rodrigues - Custo: R$ 253 mil. Obras 
concluídas em 15/11/2007 e 29/12/2009. 

Transporte Escolar: 

• foram entregues em Fev e Mar/2010 - 2 micro-ônibus, para transporte de estudantes, 
no valor de R$ 145 mil. 

Programa Escola da Família: 

• De 2007 a 2009 foram gastos R$ 115 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE/EMEIF Profª Hilda Bertoncini Rodrigues. 
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HABITAÇÃO: 

Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• 2.341,78 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Conjunto Habitacional 
Pedranópolis C (Mafalda Martins) – Custo: R$ 50 mil, repassados de Dez/2006 a 
Mar/2008. Obra concluída em 28/03/2008; 

• construção de praça no Conjunto Habitacional Laurentino Franca e Silva – Custo: R$ 
64 mil, repassados de Jul/2008 a Set/2009. Obra concluída em 13/10/2009 05/12/2009. 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para plano diretor de controle da erosão urbana – Custo: 
R$ 24 mil. O Plano foi concluído em 15/10/2009. 

SAÚDE: 

Repasse concluído para Prefeitura - custeio: 

• Prefeitura - R$ 20 mil, repassados em Jun/2008. 
Repasse concluído para Prefeitura - obras e equipamentos: 

• Prefeitura - R$ 40 mil, repassados em Jan/2008 para aquisição de um veículo para 
transportes de pacientes. 

Programa Dose Certa 

• No período de 2007 a 2010, foram gastos R$ 79 mil em medicamentos. 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 17 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010. 
 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foi entregue em Jul/2009 - 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 
TRANSPORTES: 

DER: 

• reforma e ampliação do Terminal Rodoviário de Passageiros – Custo: R$ 50 mil. Obra 
concluída em 30/06/2009; 



6 

• restauração da estrutura, recapeamento da camada de rolamento e sinalização nas 
SPA-550/320 (extensão de 12,67 km) e SPA-541/320 (extensão de 2,80 km); e 
implantação de 3ª faixa, acostamentos pavimentado, restauração da estrutura, 
recapeamento da camada rolamento e sinalização na SPA-529/320 (extensão 13,36 
km) – Custo: R$ 5.867 mil. Obra concluída em 30/04/2009. 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 5.000.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 462.630 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 336 mil, 
beneficiando 240 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 3,40 km das estradas rurais PNL-329/432 (1ª Fase) - Custo: R$ 61 mil. 
Obra concluída em 28/02/2002. 

 
CATI - Programa de Microbacias: 

• adequação de 5,88 km de estradas rurais Microbacia Córrego do Forte – Custo: R$ 
198 mil. Obra concluída em 08/03/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 27 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 621 
crianças e adolescentes, 212 idosos e 256 famílias – R$ 290 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 30 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 mil em 2005 e 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; 30 famílias/mês /2004 – R$ 
21 mil; 80 famílias/mês/2005 – R$ 57 mil e 156 famílias em 2006 – R$ 112 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: 
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• Prefeitura - repasse de R$ 30 mil, pagos em Jul/2002, para construção do Centro de 
Convivência do Idoso. Obra concluída em 31/12/2005. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 

• construção de 3 pontes sobre o Córrego do Angico, Córrego Forte e Córrego da Ilha – 
Custo: R$ 184 mil. Obras concluídas em 17/08/2005, 03/11/1998 e 03/08/1998; 

• recuperação de cabeceiras sobre Córrego das Pedras – Custo: R$ 95 mil. Obras 
concluídas em 04/10/2002. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• reforma da Praça Matriz – Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 26/12/2000; 

• construção de velório na Rua Bahia e São Pedro – Custo: R$ 30 mil. Obra concluída 
em 29/01/1999; 

• construção de sanitários públicos e coreto na Praça – Custo: R$ 40 mil. Obra 
concluída em 29/01/1999. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 214 mil 
 
Reformas de escolas: 3 - Custo: R$ 179 mil 

• 3 na EE Profª Hilda Bertoncini Rodrigues – Custo: R$ 179 mil. Obras concluídas em 
08/04/1997, 08/11/1996 e 25/06/1996. 

 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 – Custo: R$ 35 mil 

• EE Profª Hilda Bertoncini Rodrigues – Custo: R$ 35 mil. Obra concluída em 
20/03/2001. 

 
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 Profª Hilda Bertoncini Rodrigues. 
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EMPREGO E TRABALHO: 

• construção da piscina semi-olímpica no Centro de Lazer do Trabalhador – Custo: R$ 
50 mil. Obra concluída em 30/06/2006. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 53 unidades habitacionais / 2 conjuntos – Custo: R$ 454 mil 

• Conjunto Habitacional Pedranopolis C – 32 unidades, beneficiando 160 pessoas, na 
Rua Antônio Barbiero construídas pelo sistema Habiteto, em parceria com a 
Prefeitura - Custo: R$ 273 mil. Unidades comercializadas em 30/11/2002; 

• Conjunto Habitacional Pedranopolis B – 21 unidades, beneficiando 105 pessoas, na 
travessa Santa Catarina construídas pelo sistema Empreitada Global, em parceria 
com a Prefeitura - Custo: R$ 181 mil. Unidades comercializadas em 28/02/1997. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 

• 3.420 m² de pavimentação asfáltica no Bairro Boiadeira – Custo: R$ 50 mil. Obra 
concluída em 31/12/2002. 

 
Pró-Lar – Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• 3.074 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Conjunto Habitacional 
Laurentino França e Silva – Custo: R$ 47 mil. Obra concluída em 24/03/2005. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 90 mil em Set/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de um caminhão coletor compactador de lixo. 

 
FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de unidade de tratamento de resíduos – 
Custo: R$ 165 mil. Obra concluída em 13/07/2005; 

• contrato com a Prefeitura, para construção de galeria de águas pluviais nas Ruas Jose 
Amaral e Minas Gerais – Custo: R$ 76 mil. Obra concluída em 20/12/2000. 
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SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• estação elevatória de água tratada, torre de resfriamento de água, reservatório 
apoiado de chapa de 10 m³, poço de sucção e serviços complementares – Custo: R$ 61 
mil. Obra concluída em 22/12/1997; 

• 325 m de rede de distribuição de água, 21 ligações domiciliares de água, 382,1 m de 
rede coletora de esgotos e 21 ligações domiciliares de esgotos no Conjunto 
Habitacional Laurentino França e Silva – Custo: R$ 7 mil. Obra concluída em 
19/03/1997; 

• 8.312 m de adutora de água bruta do poção III de Fernandópolis ao reservatório 
elevado do município – Custo: R$ 35 mil. Obra concluída em 26/12/1996; 

• adequação da unidade de hipofluoretação, pintura, urbanização da base do 
reservatório de fibra 30m³, urbanização da área do poço P.2 e adutora de água bruta 
no Distrito de Ducelina – Custo: R$ 28 mil. Obra concluída em 02/01/1996. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras / equipamentos: 

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

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

 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 10 mil, repassados em Ago/2005. 
 
Entrega de ambulância: 3 

• Prefeitura – 3 (entregues em 1997, 2002 e 2005). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 4 viaturas: 2 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 101 mil. 
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TRANSPORTES: 
 
DER: 

• duplicação do acesso ao município e implantação de dispositivo na SP-550/320, numa 
extensão de 0,60 km – Custo: R$ 130 mil. Obra concluída em 25/07/2005; 

• melhoramento e pavimentação da SP-320, marginal direita da SP-320, entre o 
dispositivo de acesso a Pedranópolis, numa extensão de 1,06 km – Custo: R$ 126 mil. 
Obra concluída em 08/11/1999. 

 
 
 


