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PIRAPOZINHO 
OBRAS E AÇÕES –  GESTÃO 2011-2014 

AGRICULTURA: 

Casa da Agricultura: 

• Foi celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$20 mil, repassados em Jan/2012. 

CULTURA: 

Pólos do Projeto Guri: 1 (em andamento) 

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

• Pólo de Pirapozinho – Rua Diogo Gimenes, nº 136 - em andamento 4 cursos 
(iniciação musical, canto coral, cavaco e violão), para 134 crianças e adolescentes. 
Foram gastos R$ 122 mil, de Mar/2010 a Dez/2011, para pagamento de despesas de 
manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. 

DESESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 231.196 litros de leite, no período de Jan/2011 a Mar/2012 – Custo: R$ 
327 mil, beneficiando 1.014 famílias carentes, no mês. 

• celebrados 6 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 252 
crianças e adolescentes, 53 idosos e 5 famílias – R$ 174 mil. 

• Programa Renda Cidadã – foram atendidos 121 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 
112 mil e estão sendo atendidos 121 famílias/mês em 2012 – Custo: R$ 116 mil, 
repassados R$ 39 mil em Jan a Abr. 

• Projeto Ação Jovem – foram atendidos 403 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 370 
mil e estão sendo atendidos 403 bolsistas/mês em 2012 – Custo: R$ 387 mil, 
repassados R$ 129 mil em Jan a Abr. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 2.161 mil 

Escola nova concluída (substituição de prédio com 4 salas e ampliação de 1 sala): 5 salas 
(525 novas vagas): 
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R$ 1.388 mil 

• EE/EMEIF Profª Maria Evanilda Gomes/Marta Santos Pires – substituição de 4 salas 
de aula e ampliação de 1 sala (525 novas vagas) – Custo: R$ 1.388 mil. Obra 
concluída em 10/11/2011. 

Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 269 mil 

• EE Profª Maria José Barbosa Castro Toledo – Custo: R$ 180 mil. Concluída em 
01/02/2012. 

• EE/EMEIF Profª Maria Evanilda Gomes/Marta Santos Pires – Custo: R$ 89 mil. 
Concluída em 27/10/2011. 

Reforma de escola em execução: 1 – R$ 504 mil 

• EE Lucia Silva de Assumpção – Custo: R$ 504 mil. Obra com 28% executados e tem 
término previsto em 30/06/2012. 

Repasses para APAE: 

• De Mar a Set/2009, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 272 mil, 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 103 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar a Dez/2011, foram gastos R$ 48 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 2 escolas da região. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos no município kits de material escolar (régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila) para 5.200 alunos em 2011 – 
Custos: R$ 72 mil. 

GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Praça Padre 
Hilário Pierik, nº 74 – Bairro 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, repassados em Jun/2010. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 230 unidades habitacionais concluídas / 2 conjunto – Custos: R$ 9.791 mil 
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• Conjunto Pirapozinho D – 197 unidades, beneficiando 985 pessoas, em construção 
pelo Programa Parceria com Municípios, situado na Rua Nair de Oliveira Santos, s/nª 
- Custo: R$ 8.599 mil. Obra concluída e entregue em 25/02/2011. 

• Conjunto Pirapozinho E2 – 33 unidades, beneficiando 165 pessoas, em construção 
pelo Programa Parceria com Municípios, situado no Distrito de Itororó de 
Paranapanema - Custo: R$ 1.192 mil. Obra concluída em 19/01/2012. 

Pró-Lar - Convênio Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

Obra rescindida: 

• 21.610,00 m² de infra-estrutura, pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em diversas 
ruas do conjunto habitacional Pirapozinho D – Bento Pimentel – Custo: R$ 406 mil, já 
repassados R$ 121 mil em Mar/2009. Obra rescindido com 30% executados. A 
Prefeitura solicitou o encerramento do convênio e a Secretaria da Habitação está 
aguardando documentação complementar para atender a solicitação da Pasta. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• serão repassados R$ 320 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de trator de esteira. Aguardando a Prefeitura enviar 
documentação para licitação. 

PLANEJAMENTO E DESENV.REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 1.620 mil 

Obra em licitação: 

• construção de área de lazer e campo de futebol no Residencial Padre Hilário, com 
8.342,47 m² - Custo: R$ 200 mil, repassados em Mar/2012. Previsão de licitação em 
15/05/2012. 

Obras em execução: R$ 350 mil 

• reforma e ampliação do velório municipal com 203,92 m² - Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Jan/2012. Obra com 50% executados e tem término em Dez/2012. 

• Obras no trevo de acesso a cidade (Trevo Norte), na confrontação das Ruas Tiradentes 
com Rui Barbosa – Custo: R$ 250 mil, repassados em Jan/2012. Obra com 2% 
executados e tem término previsto em Dez/2012. 

Obras concluídas: R$ 1.270 mil 
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• construção de galerias de águas pluviais no Residencial Jardim Natal Marrafon – 
Custo: R$ 150 mil, repassados em Mai/2010. Obra concluída em Mar/2012. 

• 16.068,36 m² de infra-estrutura em vias urbanas nas Ruas: Tiradentes e Rua Rui 
Barbosa – Custo: R$ 300 mil, repassados em Mai/2010. Concluída em 21/05/2011. 

• 10.007,25 m² de obras de infraestrutura em vias urbanas em direção ao Trevo Sul – 
Custo: R$ 100 mil, repassados em Nov/2010. Obra concluída em Mai/2011. 

• construção de Escola Municipal de Ensino Fundamental (creche), com 299,83 m² - 
Custo: R$ 330 mil, repassados em Jan/2010 e Fev/2011. Obra concluída em Mai/2011. 

• construção de área de lazer no Bairro Jardim Vantini, com 625,80 m² - Custo: R$ 80 
mil, repassados em Dez/2009. Obra concluída em Mai/2011. 

• 3.038,08 m² de pavimentação, guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 80 mil, 
repassados em Dez/2009. Obra concluída em Mai/2011. 

• 3.242,80 m² de pavimentação asfáltica e 412,70 ml de guias e sarjetas em vias urbanas 
– Custo: R$ 80 mil repassados em Nov/2009. Obra concluída em Mai/2011. 

• 4.998,50 m² de pavimentação asfáltica e implantação de 1.291,00 metros de guias e 
sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 150 mil, repassados em Mai/2010. Obra 
concluída em Mai/2011. 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS: 

DAEE: 

• galeria de água pluviais para combater erosão na Av. Pedro Casseze – Loteamento 
Natal Marrafon, com 119,00 metros lineares – Custo: R$ 108 mil. Obra concluída em 
01/02/2012. 

FEHIDRO : R$ 66 mil 

• contrato com a Prefeitura, para elaboração do Plano Diretor de Controle de Erosão 
Rural, com objetivo de oferecer suporte e técnico, para o planejamento de ações de 
intervenção para a recuperação – Custo: R$ 42 mil. Previsão de término em 
03/12/2011. 

• contrato com a Prefeitura, para termo de referência para elaboração do Plano de 
Macrodrenagem, a gestão sustentável da drenagem urbana com ações estruturais – 
Custo: R$ 24 mil. Previsão de término em 02/06/2012. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura (2011-2014) - custeio: 

• APAE – R$ 20 mil, repassados Ago/2011, para custeio. 
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Repasses concluídos para Prefeitura (2011-2014) – obras e equipamentos: R$ 250 mil 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Jun/2010, para reforma na Unidade Básica de 
Saúde. Obra concluída em 16/02/2012. 

• Prefeitura – R$ 150 mil, repassados em Jun/2010, para o término do Centro de Saúde. 
Obra concluída em 10/10/2011. 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos 
(respirador macânico, oxímetro de pulso, eletrocaltério, traqueatransporte, detector 
fetal, calandra com 1 rolo, máquina extrator centrífuga, máquina de lavar roupas 
industrial, secadora de roupas, computadores, impressoras, bebedouros, geladeiras, 
focos de iluminação, gabinete de aço inox 2 portas, mesa de madeira revestida em 
fórmica, armário planejados e cabos para laringoscópios). Adquiridos em Jul/2010 a 
Nov/2011. 
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GESTÃO 2007 - 2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 696.660 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 
854 mil, beneficiando 1.014 famílias carentes, no mês. 

Casa da Agricultura 

• celebrado 1 convênio, relativos a municipalização a pequenos e médios agricultores – 
Custo: R$ 26 mil, repassados em Set/2007 a Out/2008. 

Programa Melhor Caminho: Obras concluídas 

• recuperados 4,20 km de estradas rurais PZH-080/335 – Bairro Barreiro – 8ª Fase – 
Custo: R$ 303 mil. Concluída em 12/10/2010. 

• recuperados 1,20 km de estradas rurais PZH-428 – Bairro Araci – Bacia Hidrográfica 
Pontal do Paranapanema – 7ª Fase – Custo: R$ 102 mil. Concluída em 23/03/2010. 

• recuperados 5,95 de estradas rurais PZH-010 – 6ª Fase – Custo: R$ 442 mil. 
Concluída em 06/01/2009. 

• recuperados 4,64 km de estradas rurais PZH-117/325 – Bairro Noite Negra – 5ª Fase 
– Custo: R$ 298 mil. Concluída em 16/11/2007. 

Programa de Microbacias - CATI: 

• serviço de adequação de estradas rurais Microbacia Córrego Araci – Custo: R$ 178 
mil. Obra concluída em 10/11/2007. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 12 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 775 
crianças e adolescentes, 116 idosos, 5 famílias e 55 portadores de deficiência – R$ 283 
mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 91 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 65 mil, 91 
famílias/mês em 2008 – R$ 65 mil, 91 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 65 mil, 93 
famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 76 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 200 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 144 mil, 250 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 180 mil, 250 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 
180 mil, 300 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 201 mil. 

Repasses de recursos: R$ 209 mil 
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• Prefeitura – R$ 14 mil, repassados em Jun/2010 a Dez/2010, para cursos de 
informática básica, manicure e pedicure, técnica de vendas e telemarkt, NR-10 
serviços de eletricidade e massagem relaxante, beneficiando 112 pessoas, através do 
Programa Complementando Renda Cidadã. 

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados para construção de creche. Obra concluída em 
29/04/2009. 

• Fundação Mirim de Desenvolvimento Social, Educacional e Profissional – R$ 15 mil, 
repassados em Jan/2008, para aquisição de materiais para a entidade (3 
processadores Intel Pentium, 1 impressora HP Laserjeat, geladeira continental, carro 
térmico, carro refrigerado, multi processador de alimentos, 10 jogos de mesas com 4 
cadeiras, aparelho Purific de água). Adquiridos em Jan/2008. 

• Prefeitura – R$ 80 mil, repassados em Mar/2008, para construção do Centro 
Comunitário Jardim Novo Horizonte. Obra paralisada com 95,73% executados. 
Aguardando Prefeitura corrigir a irregularidade na obra (endereço da obra não 
confere com o projeto executivo). 

DEFESA CIVIL:  

Obra concluída: 

• construção de ponte na estrada municipal PZH-070 – Rio Pirapozinho – Custo: R$ 84 
mil. Obra concluída em 29/05/2010. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 760 mil 

• construção de quadra na EMEI Prof. Moacyr Teixeira, com 600,00 m² - Custo: R$ 50 
mil, repassados em Jan/2010. Concluída em Ago/2010. 

• implantação de 70 metros lineares de galerias de água pluviais (linha dupla), no 
prolongamento da Rua João Diniz Alvim – Custo: R$ 70 mil, repassados em Dez/2009. 
Concluída em Ago/2010. 

• 9.033,60 m² de infra-estrutura urbana – Custo: R$ 200 mil, repassados em Jul/2008. 
Concluída em Ago/2009. 

• 16.000,00 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 
100 mil, repassados em Nov/2006 e Dez/2008. Concluída em Ago/2009. 

• 3.820,49 m² de infra-estrutura urbana – Custo: R$ 70 mil, repassados em Out/2007 e 
Fev/2009. Concluída em Fev/2009. 

• 9.720,79 m² de recapeamento – Custo: R$ 100 mil, repassados em Out/2008. 
Concluída em Fev/2009. 
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• 3.820,49 m² de infra-estrutura urbana – Custo: R$ 70 mil, repassados em Out/2007 e 
Fev/2009. Concluída em Fev/2009. 

• 2.520,00 m² de infra-estrutura urbana e 180 ml de guias e sarjetas– Custo: R$ 50 mil, 
repassados em Jun/2008. Concluída em Jan/2009. 

• 8.000,00 m² de infra-estrutura urbana – Custo: R$ 50 mil, repassados em Jan/2008. 
Concluída em Jul/2008. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 420 mil 

Reformas de escolas concluídas: 6 – R$ 420 mil 

• EE/EMEIF Profª Maria Evanilda Gomes/Marta Santos Pires – Custo: R$ 6 mil. 
Concluída em 28/05/2010. 

• EE Profª Olga Yasuko Yamashita – Custo: R$ 88 mil. Concluída em 18/03/2010; 

• EE Lúcia Silva de Assumpção – Custo: R$ 11 mil. Concluída em 20/01/2010; 

• EE Profª Maria José Barbosa Castro Toledo – Custo: R$ 7 mil. Concluída em 
23/12/2009; 

• EE Profª Maria Evanilda Gomes – Custo: R$ 9 mil. Concluída em 20/07/2007; 

• EE Profª Olga Yasuko Yamashita – Custo: R$ 299 mil. Concluída em 05/01/2007. 
Transporte escolar: 1 veículo – R$ 145 mil 

• Entregue em 18/01/2010 – 1 veículo micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 
145 mil. 

Repasses para APAE: 

• De Mar/2007 a Set/2009, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
1.012 mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 345 alunos com deficiências que impossibilitam 
freqüentar classes regulares de ensino fundamental. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Dez/2009, foram gastos R$ 320 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 2 escolas da região. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos no município kits de material escolar (régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila) para 17.046 alunos em 2007 a 2010 
– Custos: R$ 264 mil. 
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HABITAÇÃO: 

CDHU: 18 unidades habitacionais paralisadas / 1 conjunto – Custos: R$ 334 mil 

• Conjunto Pirapozinho E – 18 unidades, que beneficiará 90 pessoas, em construção 
pelo Programa Parceria com Municípios, no Distrito de Itororó de Paranapanema - 
Custo: R$ 334 mil, já repassados R$ 35 mil em Dez/2005. Obra paralisada e 
aguardando Escritório Regional de Presidente Prudente manifestar se há demanda 
para o empreendimento. 

JUSTIÇA: 

Fundação CASA: 

• celebrou convênio com a Prefeitura – para atendimento a 20 adolescentes em regime 
de liberdade assistida – Custo: R$ 28, repassados R$ 28 mil em Mar/2008 a Mai/2009. 

• celebrado convênio com a Obras Reunidas DE Assistência Social São Jose Operário, 
para atendimento a 90 adolescentes em regime de liberdade assistida – Custos: R$ 
188 mil. Os convênios FB 22390/03 e FB 2857/06, foram rescindidos em Jan/2007 e 
Nov/2007. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP 

Obras concluídas: 

• perfuração de poço tubular profundo – P.15 com 300 m de profundidade no município 
para a interligação de abastecimento de água – Custo: R$ 237 mil. Concluída em 
30/06/2010. 

Obras concluídas: 

• perfuração de poço tubular profundo – P.15 com 300 m de profundidade no município 
para a interligação de abastecimento de água – Custo: R$ 237 mil. Concluída em 
30/06/2010. 

• execução de obras de 1.154 m de linha de recalque de esgoto tratado – Custo: R$ 19 
mil. Concluída em 29/10/2008. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Entidades hospitalares (2007-2010) - custeio: 

• APAE – R$ 60 mil. 
Repasse concluído para Prefeitura (2007-2010) – obras e equipamentos: 
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• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Out/2009, para aquisição de mobiliário para 
Unidade Básica de Saúde. Adquiridos em 27/10/2009. 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010, foram repassados R$ 810 mil em medicamentos. 
Programa Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em Jul/2006 a Dez/2010, para custeio. 
Programa de Saúde da Família – PSF (custeio): 

• Prefeitura – R$ 564 mil, repassados em Mai/2006 a Mar/2008. 
SEGURANÇA PUBLICA 

• Foram entregues 5 viaturas: 1 viatura para a Polícia Militar e 4 para Polícia Civil – 
Custo: R$ 186 mil. 

Polícia Civil - Obra concluída 

• reforma, manutenção na rede de esgoto da Cadeia Pública da Delegacia de Polícia, 
situado na Rua Eduardo Ferreira Paz, nº 80 – Custo: R$ 5 mil. Concluída em 
13/09/2007. 

TRANSPORTES 

DER: 

Obra concluída: 

• implantação e pavimentação de um segmento via marginal esquerda Assis 
Chateaubriand (SP-425), entre o km 473,25 e 474,25 – Custo: R$ 356 mil. Obra 
concluída em 28/12/2007. 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III 

Obras concluídas: 

• recuperação da vicinal Pirapozinho – divisa com Narandiba, com 8,90 km de extensão 
– Custo no município: R$ 3.512 mil. Obra concluída em 14/07/2010. (NAD). 

• recuperação da vicinal Pirapozinho – divisa com Anhumas, com 1,40 km de extensão – 
Custo no município: R$ 552 mil. Obra concluída em 14/07/2010. (NAD). 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV 

Obra concluída: 
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• recuperação da vicinal SP 425 Assis Chateaubriand/Distrito Itororó (Paranapema) 
com 0,70 km – Custo no município: R$ 193 mil. Obra concluída em Dez/2010. (MBP). 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
R$ 21.039.700,00 

 
 

AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de Leite: 
 

• Distribuídos 1.754.522 litros de leite, no período de 1.995 a 2.006 – Custo: R$ 1.200 
mil, beneficiando 1.014 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Casa da Agricultura 
 

• foram celebrados 7 convênios, relativos a municipalização a pequenos e médios 
agricultores – Custo: R$ 237 mil. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 3 km da Estrada Rural do 1ª Fase (PSAA-1359/00) Estrada PZH-030 - 
Custo: R$ 82 mil. Início: 30/06/2000 e término: 02/10/2000. 

 
• recuperados 0,9 km da Estrada Rural do 2ª Fase (PSAA-2487/00) Estrada PZH-030 - 

Custo: R$ 25 mil. Início: 14/03/2001 e término: 04/06/2001. 
 

• recuperados 3,5 km da Estrada Rural do 3ª Fase (PSAA-1340/02) Estrada PZN-
117/117 - Custo: R$ 84 mil. Início: 05/06/2002 e término: 11/10/2002. 

 
• recuperados 8 km da Estrada Rural do 4ª fase - Psaa-288/06  Estrada PZH-289  e 

PZH-117 - Bairros Laranjeiras e Noite Negra - Custo: R$ 408 mil. Início: 28/04/2006 
e término: 16/10/2006. 

 
 
Programa de Pontes Metálicas: 
 

• implantadas 12 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 52 metros 
lineares – Custo: R$ 76 mil: 
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• na estrada municipal sobre o córrego do Peru - PZN-030 – vão de 12 metros. 
Instalada em 02/02/2003; 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 48 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.496 crianças e adolescentes, 513 idosos, 220 portadores de deficiência e 322 
famílias – R$ 853 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 100 bolsistas/mês em 2004, 200 

bolsistas/mês em 2005 – Custo: R$ 72 mil em 2004, R$ 144 mil em 2005. 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 – R$ 52 mil; 41 famílias/mês /2004 – 

R$ 30 mil; 71 famílias/mês de Jan/2005 a Dez/2005 – R$ 51 mil e 91 famílias em 2006 
– R$ 65 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 
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. 

 
Repasses para APAE: R$ 99 mil 
 

• Em até 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 99 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 768 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: R$ 70 mil 

• repassados recursos no valor para construção e recuperação de pontes, construção de 
galerias e obras recuperativas no município da  Custo: R$ 70 mil. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasse de recursos): R$ 333 mil 

• repassados recursos no valor de R$ 333 mil para obras de infra-estrutura urbana . 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 2.208 mil 
 
Escola concluída: 1 (735 novas vagas) – Custo: R$ 1.330 mil 
 

• EMEIF Profº Ted Teixeira – 7 salas (735 novas vagas) – Custo: R$ 1.330 mil. Obra 
concluída em 31/03/2006. 

 
Reformas em Escolas: 19 – Custo: R$ 754 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 4 - Custo: R$ 154 mil. 
 
Repasses para APAE: R$ 798 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 798 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 539 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 687 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 7 escolas do município. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
Fundo Estadual da Habitação: 

• repasse de recursos no valor de R$ 300 mil para obras de infra-estrutura e aquisição 
de equipamentos comunitários no município. 
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Loteria da Habitação: 
 

• obras de galerias de águas pluviais e reforma do Centro Comunitário – Custo: R$ 8 
mil.  

 
 
JUSTIÇA: 
 
Prédio do Fórum de Pirapozinho: 

• construção do prédio do Fórum, com área de 1.344,62 m² na Rua Nelson Gomes 
esquina com a Rua Antônio de Almeida - Custo: R$ 1.426 mil. A obra foi concluída em 
11/04/2005. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
FEHIDRO:  
 

• Prefeitura - realização de estudos e projetos do sistema de tratamento de esgoto – 
Custo: R$ 146 mil. 

 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 90 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de uma. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 
 

• construção de galerias de águas pluviais na Vila Santa Rosa, Jardim Campo Belo e 
Vilas Adjacentes – Custo: R$ 55 mil. A obra foi realizada em parceria com a 
Prefeitura a quem coube mais R$ 12 mil e concluída em 31/12/1997; 

 
 
SABESP: 
 

• construção de estação de tratamento de esgotos – Custo: R$ 2.966 mil. A obra foi 
concluída em 21/11/2003. 
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• perfuração do poço tubular profundo P.13 – Custo: R$ 96 mil. A obra foi concluída 
em 30/12/1998; 

 

• perfuração do poço tubular profundo P.12 – Custo: R$ 98 mil. A obra foi concluída 
em 30/12/1997; 

• construção de reservatório apoiado de concreto de 500 m³ – Custo: R$ 94 mil. A obra 
foi concluída em 30/12/1997; 

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

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

• Prefeitura – R$ 17 mil em Dez/1998 para aquisição de equipamentos para Unidade 
Básica de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 29 mil em Dez/1998 para aquisição de um aparelho de raio x para o 
Pronto Socorro; 

 
Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura - R$ 44 mil em Ago/2005; 
 
Entrega de Ambulância: 5 
 

• Prefeitura – 5 (entregues em 2005, 2003, 2001, 2000 e 1997) 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 10 viaturas, sendo: 7 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 209 mil. 

 
• Entrega de 1 Base Comunitária – Custo: R$ 73 mil.  
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TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• Conservação Rotina Especial - Sp 272 Olimpo Ferreira Silva-Rosana –Taguaracu – 
Custo: R$ 9.258 mil. A obra foi concluída em 01/09/2004; 

 
• SP - 272; SP-613 do km 93,65; SP-563 Divisa com Paraná; SP-613 Divisa M.Gr– 

Custo: R$ 3.837 mil. A obra foi concluída em 03/06/2006; 
 

• Substituição Linha Tubo de Galeria Concreto Armado, SP-425, Km 475,6– Custo: R$ 
150 mil. A obra foi concluída em 23/04/2005; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


