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POPULINA 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO: 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5 km da estrada municipal PPL-020 e PPL-480 bairro Córrego da 
Preguiça BH Turvo Grande (4ª Fase) - Custo: R$ 312 mil. Obra concluída em 
29/01/2011. 

CASA MILITAR: 

• construção de ponte em concreto armado no córrego Taboca - Custo: R$ 125 mil. 
Convenio sendo assinado nesta data. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• celebrados 3 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 120 
crianças e adolescentes e 112 idosos – Custo: R$ 26 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 90 famílias/mês em 2011 – R$ 83 mil e está 
atendendo mais 90 famílias/mês em 2012 – Custo: R$ 86 mil repassados R$ 14 mil em 
Jan e Fev. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 81 bolsistas/mês em 2011 – R$ 74 mil e está atendendo 
mais 81 bolsistas/mês em 2012 – Custo: R$ 77 mil repassados R$ 13 mil em Jan e Fev. 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 32.670 litros de leite, no período de Jan a Out/2011 – Custo: R$ 44 mil, 
beneficiando 342 famílias carentes, no último mês. 

Repasses de recursos: 

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em Jan/2012, para aquisição de veiculo. 
EDUCAÇÃO: 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2011 a Set/2011 foram gastos R$ 30 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 1 escola do município: EE Lesbino de Souza Alkimin. 

EMPREGO E TRABALHO: 

Banco do Povo: 
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• Em 12/06/04 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua 13 de Maio, nº 1.211 – 
Custo: R$ 27 mil para atender o crédito produtivo popular. Vigente até 09/11/2014. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

• 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 Jan/2010, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos. Inicio das atividades em 05/04/10 e termino para 04/04/11 

HABITAÇÃO: 

Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• reforma e ampliação de Centro Comunitário – Conjunto Habitacional Populina B – 
Custo: R$ 113 mil, pagos de Jun a Nov/2011. Obra concluída em 26/09/2011. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênios SEP – R$ 1.346 mil: 

• construção do centro de convivência dos idosos, localizado na Rua São Paulo – Custo: 
R$ 120 mil, repassados R$ 72 mil em Abr/2008; Obra concluída em 07/11/2011. 

• aquisição de veículo (trator agrícola, motor a diesel, 04 cilindros, potência de 75 cv) – 
Custo: R$ 80 mil, repassados em Jan/2010; 

• 6.822,14 m² de recapeamento asfáltico, em vias do Município – Custo: R$ 149 mil, 
repassados em Nov/2010. Obra concluída em 07/11/2011. 

• calçamento, paisagismo e iluminação da Av. Antonio Augusto Ribeiro Filho, com área 
de 945,48 m², situado entre as Ruas Vitória e Catanduva – Custo: R$ 199 mil, 
repassados em Jun/2010. Obra concluída em 24/02/2011 

• construção de piscina e vestiários no Centro de Convivência do Idoso, com área a 
construir de 103,56 m², localizado à Rua São Paulo, esquina com a Rua Araraquara – 
Custo: R$ 120 mil, repassados em Jan/2011. Obra concluída em 28/06/2011 

• construção de um salão multiuso, com área de 152,42 m², situado na Rua Pernambuco 
– Custo: R$ 150 mil, repassados em Jul/2010. Obra concluída em 16/02/2011 

• reforma e adequação da Prainha de Populina, às margens do Rio Grande, com 96m² 
de área a edificar – Custo: R$ 130 mil, repassados em Set/2011. A obra está com 
77,80% e previsão de termino em 31/03/2012. 
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• obras de reforma e adequação da Prainha de Populina, com área total edificada de 
32m², situada à Margens do Rio Grande - Porto Almeida – Custo: R$ 149 mil, 
repassados em Jan/2010. A obra está com 77,34% e previsão de termino em 
31/03/2012. 

• obra de reforma, ampliação e adequação do estádio, localizado à Rua Catanduva, s/n, 
– Custo: R$ 99 mil, repassados em Nov/2010. Obra concluída em 07/11/2011. 

• reforma e ampliação na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 
EMEIF Professor Geraldo Brandini, – Custo: R$ 150 mil, repassados em Dez/2009. 
Obra concluída em 18/03/2011. 

Programado: 

• reforma do Velório Municipal, localizada na Rua Pernambuco esquina com Rua 
Santos Reis – Custo: R$ 50 mil 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para entidades hospitalares – (2011-2014) - custeio: 

• Santa Casa – R$ 70 mil repassados em Ago/2011 e Dez/2011. 
Repasses concluídos para entidades hospitalares / Prefeitura – (2011-2014) - 
equipamentos: (Total: 90 mil) 

• Prefeitura – R$ 50 mil repassados em Jan/2012, para aquisição de equipamentos. 

• Santa Casa – R$ 40 mil repassados em Nov/2011, para aquisição de uma Secadora 
rotativa, uma centrifuga tripé elétrica, uma calandra de um rolo elétrica, um 
eletrocardiógrafo, um EP12 e um detector fetal de mesa digital. 

Programa de Saúde da Família: 

• Prefeitura - R$ 2 mil, para custeio. Não repassados. 
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Gestão 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 134.699 litros de leite, no período de Jan/2007 a Fev/2010 – Custo: R$ 
164 mil, beneficiando 342 famílias carentes, no último mês. 

CATI - Programa de Microbacias:  

• recuperados 4,87 km de estradas rurais – Microbacia Córrego Olho D'água – Custo: 
R$ 240 mil. Obra concluída em 08/10/2007. recuperados 5,3 km da estrada municipal 
PPL-366 (3ª Fase) - Custo: R$ 335 mil. Obra concluída em 06/10/2008. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 7 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 550 
crianças e adolescentes e 224 idosos – Custo: R$ 78 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 50 famílias/mês em 2007 – R$ 36 mil; 70 
famílias/mês em 2008 – R$ 50 mil; 70 famílias/mês em 2009 – R$ 50 mil; 70 
famílias/mês em 2010 – R$ 57 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. 

DEFESA CIVIL:  

Repasse de recursos: 

• construção de cabeceira com gabião de ponte sobre o Córrego do Arrancado na 
estrada vicinal Francisco Malfinati – Custo: R$ 33 mil, repassados em Mai e Set/2008. 
Obra concluída em 21/01/2009. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP – R$ 1.116 mil:  

• 1.427,77 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Rua A, B e C – Custo: R$ 
59 mil, repassados em Out/2008, obra concluída em 15/09/2010;  

• cobertura de quadra esportiva da Escola Municipal Pingo de Gente, localizada na Rua 
Vitória – Custo: R$ 180 mil, repassados em Jul/2008, obra concluída em 02/04/2009;  

• 3.956 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas – Custo: R$ 60 mil, repassados 
em Jun/2008, obra concluída em 02/04/2009; 
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• instalação de uma mini fábrica de ração para a Associação dos Pequenos Produtores 
de Leite – Custo: R$ 15 mil, repassados em Fev/2008 e concluída em 15/09/2010;  

• 4.952,49 m² de recapeamento asfáltico, 2.847,92 m² de pavimentação asfáltica, guias e 
sarjetas em vias urbanas do município – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jan/2008 e 
Jun/2009, obra concluída em 15/09/2010.  

• construção de um galpão multiuso, com 165m² de área a ser construída, localizado na 
Rua Pernambuco, nº 1230 – Custo: R$ 80 mil, repassados em Dez/2009, obra 
concluída em 15/09/2010;  

• 6.252,13 m² de recapeamento asfáltico,do tipo CBUQ em vias do Município – Custo: 
R$ 125 mil, repassados em Jan/2010, obra concluída em 15/09/2010;  

• 893,90 m² de obra, reforma e ampliação na Escola Municipal de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental EMEIF Professor Geraldo Brandini – Custo: R$ 149 mil, 
repassados em Dez/2009, obra concluída em 18/03/2011.  

• 367,52 m² reforma e ampliação da Cozinha Piloto, com área de 367,52 m², na Rua Rio 
de Janeiro – Custo: R$ 149 mil, repassados em Jun/2010, obra concluída em 
09/12/2010.  

• Aquisição de caminhão basculante – Custo: R$ 149 mil, repassados em Jun/2010, obra 
concluída em 09/12/2010. 

EDUCAÇÃO: 

Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 673 mil  

• EE Lesbino de Souza Alkimin – Custo: R$ 648 mil, mais R$ 12 mil em equipamentos. 
Obra concluída em 01/09/2008.  

• EE Lesbino de Souza Alkimin – Custo: R$ 9 mil. Obra concluída em 29/12/2009.  

• EE Lesbino de Souza Alkimin – Custo: R$ 4 mil. Obra concluída em 18/04/2010. 
Repasses para APAE: 

• De 2007 a 2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 300 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 72 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

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 Lesbino de Souza Alkimin. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 
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• construção de uma quadra no Conjunto Habitacional Populina D – Custo: R$ 40 mil, 
repassados em Abr/2008 e Fev/2011. Obra concluída em 22/04/2009. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 50 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – R$ 693 mil  

• Conjunto habitacional Populina D - 50 unidades, beneficiando 250 pessoas, na Rua 
Tiradentes construídas pelo Programa Parceria com o Município - Custo: R$ 693 mil. 
Unidades comercializadas em 18/04/2007. 

Melhorias Habitacionais e Urbanas – R$ 122 mil:  

• 1.815,71 m² de pavimentação asfáltica no Conjunto Habitacional Populina E – Custo: 
R$ 27 mil, pagos de Fev a Dez/2008, obra concluída em 05/06/2009.  

• construção de uma praça no Conjunto Habitacional Populina D – Custo: R$ 24 mil, 
repassados de Jul/2008 a Fev/2009. Obra concluída em 24/06/2009;  

• 2.058,15 m² de recapeamento asfáltico e calçamento público no Conjunto 
Habitacional Populina A e B – Custo: R$ 32 mil, já repassados de Jul/2008 a 
Dez/2009. Obra concluída em 21/12/2009.  

• recapeamento asfáltico no Cjto. Hab. Populina "D" - Rua 1 – Custo: R$ 39 mil, 
repassados de Fev a Dez/2008. Obra concluída em 22/04/2009. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repasse de R$ 60 mil em Jan/2010 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 triturador de galhos. 

FEHIDRO:   

• contrato com Prefeitura, para galeria de águas pluviais no prolongamento da Rua São 
Paulo - Custo: R$ 59 mil. Obra concluída em 22/10/2007. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP:  

• Casa de Química – Custo: R$ 26 mil em Jan/2010. Obra foi concluída em 31/08/2010. 
SAÚDE: 

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

• Santa Casa – R$ 165 mil repassados em Fev/2007 a Dez/2010. 
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Repasses concluídos para entidades hospitalares – obras e equipamentos – R$ 50 mil:  

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

• Santa Casa – R$ 30 repassados em Jun/2008 para reforma e ampliação. 
Programa Dose Certa 

• No período de 2007 a 2010, foram gastos R$ 108 mil em medicamentos. 
Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura – R$ 21 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010. 
SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil.  

• reforma do prédio da delegacia de policia – Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 
26/07/2008. 

TRANSPORTES: 

DER:  

• reforma e ampliação do Terminal Rodoviário de Passageiros – Custo: R$ 100 mil. 
Obra concluída em 27/06/2009. 

PROGRAMA "PRO VICINAL FASE 3” 

recuperação de 23,5 km de vicinal – Custo: R$ 9.376 mil. A obra foi concluída em 
16/09/2010. 

No município foram recuperadas as vicinais:  

• Ligação entre Populina – Estrada Vicinal Ouroeste - SP-463 (2,60 km de extensão).  

• Ligação entre Populina - PPL-010 Populina / Porto Almeida (16,40 km de extensão).  

• Ligação entre Estrada Vicinal Mesópolis a Populina (4,50 km de extensão). 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 6.500.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 658.686 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 479 mil 
beneficiando 342 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 2,7 km das estradas rurais PPL-040/240/442/444 (1ª Fase) – Custo: R$ 
50 mil. Obra concluída em 10/10/1998; 

• recuperados 1,2 km de estrada rural PPL-030 (2ª Fase) – Custo: R$ 59 mil. Obra 
concluída em 24/03/2003. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 16 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 544 
crianças e adolescentes, 50 idosos e 109 famílias – Custo: R$ 270 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 
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 50 famílias em 
2006 – R$ 36 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: 

• Prefeitura – repasse de R$ 35 mil, pagos em Dez/1995, para construção de Núcleo de 
Promoção Social. Obra concluída em 13/11/1996. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• obras de infra-estrutura no distrito povoado do sol nas Ruas B, E, F e avenida Brasil – 
Custo: R$ 70 mil. Obra concluída em 30/12/2004; 

• 5.730,28 m² de recapeamento asfáltico com capa de rolamento em betuminoso sobre 
camada de regularização do greide nas Ruas Pernambuco, São Paulo e Vitória – 
Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 20/11/2004; 

• obras de infra-estrutura no Conjunto Habitacional Populina A e ruas do município – 
Custo: R$ 80 mil. Obra concluída em 25/12/2000; 

• 8.450 m² de pavimentação em vias do município – Custo: R$ 84 mil. Obra concluída 
em 24/02/1999; 

• 11.500 m² de pavimentação, guias e sarjetas no Conjunto Habitacional Populina B – 
Custo: R$ 141 mil. Obra concluída em 11/12/1998; 

• construção e recuperação de pontes e viadutos na Rua Pernambuco esquina com a 
Rua Santo Reis – Custo: R$ 22 mil. Obra concluída em 30/11/1998; 

• rede de energia elétrica e iluminação pública no Conjunto Habitacional Populina B – 
Custo: R$ 10 mil. Obra concluída em 12/10/1998. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 279 mil 
 
Reformas de Escolas: 4 – R$ 244 mil 

• EE Lesbino de Souza Alkimin – Custo: R$ 244 mil. Obras concluídas em 23/04/2003, 
19/07/2001, 04/07/1998 e 30/04/1995. 

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

• EE Lesbino de Souza Alkimin – Custo: R$ 35 mil. Obra concluída em 24/01/2001. 
 
Repasses para APAE: 

• De 2002 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 267 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
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atendimento a 167 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
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 Lesbino de Souza Alkimin. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 

• Em 12/06/04 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua 13 de Maio, nº 1.211 – 
Custo: R$ 27 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• repasse de R$ 2 mil, pagos em Jan/1999 para a realização do II campeonato de futebol 
amador regional; 

• repasse de R$ 2 mil, pagos em Jan/1999 para a realização da escolinha de futebol de 
salão e de campo; 

• repasse de R$ 5 mil, pagos em Jan/1999 para realização  da II Fest Ferias. 
 
 
GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua 13 de Maio, 
nº 1.211 - Custo: R$ 15 mil. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 5 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 157 unidades habitacionais / 2 conjuntos - R$ 1.343 mil 

• conjunto Habitacional Populina E – 15 unidades, beneficiando 75 pessoas, na 
Avenida Brasil, s/nº construídas pelo Programa Pró-Lar Autoconstrução – Custo: R$ 
241 mil. Unidades comercializadas em 15/12/2006; 
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• conjunto Habitacional Populina B – 142 unidades, beneficiando 710 pessoas, na 
Rodovia Luchesi construídas pelo sistema Empreitada Global, em parceria com a 
Prefeitura – Custo: R$ 1.102 mil. Unidades comercializadas em 31/01/1997. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 

• 1.513,15 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e canaleta no conjunto 
Habitacional Populina B – Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 22/08/2005; 

• 3.987 m² de pavimentação asfáltica, no conjunto Habitacional Populina A – Custo: R$ 
49 mil. Obra concluída em 31/12/2002. 

 
Pró-Lar - Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• 5.893,56 m² de pavimentação asfáltica, no Distrito do Povoado do Sol – Custo: R$ 80 
mil. Obra concluída em 24/12/2004. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 110 mil em Jun/2006, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de um caminhão compactador de lixo; 

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

 
FEHIDRO : 

• contrato com Prefeitura, para elaboração de projeto executivo para instalação de 
aterro sanitário em valas - custo: R$ 6 mil. Obra concluída em 20/02/2001; 

• contrato com Prefeitura, para construção de galerias de águas pluviais - custo: R$ 
100 mil. Obra concluída em 16/08/1999; 

• contrato com Prefeitura, para construção de galerias de águas pluviais na rua 14 de 
julho - custo: R$ 75 mil. Obra concluída em 02/08/1999. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• 1.755 m de rede de distribuição de água, 142 ligações domiciliares de água, 1.510 m 
de rede coletora de esgotos e 142 ligações domiciliares de esgotos no conjunto 
habitacional Populina B – Custo: R$ 44 mil. Obra concluída em 26/11/1996. 
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SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – custeio: 

• Prefeitura – R$ 100 mil; 

• Santa Casa – R$ 108 mil. 
 
 
Repasses para Prefeitura (1995-2006) – obras e equipamentos: 

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

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em 12/1998, para reforma do Hospital Municipal; 

• Prefeitura – R$ 70 mil, repassados em Out/2004 para reforma da Unidade Básica de 
Saúde. 

 
Sorria São Paulo (custeio/investimentos): 

• Prefeitura – R$ 36 mil, repassados de Set/2006. 
 
Entrega de ambulância: 4 

• Prefeitura – 4 (entregues em 1998, 2002, 2005 e 2006). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 2 viaturas para a Polícia Civil – Custo: R$ 46 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• melhoramentos e pavimentação da vicinal PPL-040, que liga Populina a Mesópolis, 
numa extensão de 4,16 km - Custo: R$ 212 mil. Obra concluída em 21/06/1997. 

 
 


