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PORANGABA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 2011-2014 

 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 6.120 litros de leite em Jan/2011 – Custo: R$ 7 mil, beneficiando 408 

famílias carentes, no último mês. 

Programa Melhor Caminho: 

• programada a recuperação de 4,10 km de estrada municipal PGA-020 Bairro 

Oliveiras do Moquem – BH Tietê/Sorocaba – 3ª Fase – Custo: R$ 299 mil. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• Programa Renda Cidadã – Estão sendo atendidas 125 famílias/mês em 2011 – R$ 120 

mil, repassados R$ 20 mil em Jan e Fev. 

• Projeto Ação Jovem – Estão sendo atendidas 80 bolsistas/mês em 2010 – R$ 76 mil, 

repassados R$ 12 mil em Jan e Fev. 

Repasses de recursos para entidades: 

• APAE – R$ 55 mil, repassados em Nov/2010, para construção de sede própria. Obra 

em execução. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras: R$ 491 mil 

Reforma de escola em execução: 1 – R$ 491 mil 

• EE Aldo Angelini – Custo: R$ 491 mil. A obra está com 1,40% executados e previsão 

de término em 04/05/2011. 

HABITAÇÃO: 

Programa Melhoria Habitacional: 

• 6.097,43 m² de pavimentação e recapeamento asfáltico no Conjunto habitacional 

Porangaba "A" em diversas ruas - Custo: R$ 160 mil repassados R$ 48 mil em 

02/2009. A obra está com 30% executados. 
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PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 1.350 mil 

• 13.114,46 m² de recapeamento asfáltico – Custo: R$ 200 mil repassados em Jun/2008. 

• urbanização e reforma do complexo esportivo com construção Centro de Apoio ao 

Turista – Custo: R$ 150 mil repassados R$ 107 mil em Fev/2008. 

• 2.716,42 m² de pavimentação asfáltica, drenagem e guias e sarjetas e na Rua Antonio 

Oliveira Pinto – Bairro Nunes – Custo: R$ 150 mil repassados em Jun/2010. 

• 2.003,13 m² de recapeamento asfáltico, 517,30 m² de Pavimentação asfáltica, guias e 

sarjetas e calçada em vias urbanas do município – Custo: R$ 100 mil em Jan/2010. 

• 4.123 m² de recapeamento asfáltico, guia e sarjeta e calçada, na Av. 4 de junho – 

Custo: R$ 150 mil em Mai/2010. 

• 4.340,09 m² de pavimentação asfáltica em vias do bairro Colina Verde – Custo: R$ 

150 mil em Mai/2010. 

• 1.453 m² de pavimentação asfáltica, galeria de águas pluviais e guia e sarjeta, em vias 

urbanas do município e Estacionamento da Rodoviária – Custo: R$ 100 mil em 

Mar/2010. 

• 1.922,50 m² de recapeamento asfáltico, guias e sarjetas e calçada, na Rua 4 de Junho 

– Custo: R$ 100 mil em Jan/2010. 

• 6.590,50 m² de pavimentação asfáltica, em via do Centro – Custo: R$ 250 mil em 

Mai/2010. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• Em 2011 estão sendo repassados para o município R$ 75 mil em medicamentos. 
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GESTÕES 2007 - 2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 277.275 litros de leite, de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 352 mil, 

beneficiando 408 famílias carentes, no último mês. 

Casa da Agricultura: 

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

agricultores - Custo: R$ 26 mil. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 2,30 km de estrada municipal PGA-144, Bairro Nunes, BH 

Tietê/Sorocaba – 2ª Fase – Custo: R$ 278 mil. A obra foi concluída em 25/09/2009. 

• programada a recuperação de 4,10 km de estrada municipal PGA-020 Bairro 

Oliveiras do Moquem – BH Tietê/Sorocaba – 3ª Fase – Custo: R$ 299 mil. 

Programa de Pontes Metálicas: 1 

• implantada 1 ponte metálica sobre o Córrego Serra Amaral - Bairro Colina Verde, em 

convênio com o município, a quem coube a construção das cabeceiras. O Estado doou 

as superestruturas, num total de 6 metros lineares – Custo: R$ 38 mil. Instalada em 

07/12/2007. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 18 convênios com a Prefeitura para atendimento a 300 crianças e 

adolescentes, 120 idosos e 210 famílias – Custo: R$ 198 mil. 

• Programa Renda Cidadã – 120 famílias/mês em 2007 – R$ 86 mil; 119 famílias/mês 

em 2008 – R$ 85 mil; 119 famílias/mês em 2009 – R$ 85 mil; 125 famílias/mês em 

2010 – R$ 100 mil . 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 65 bolsistas/mês em 2007 – R$ 46 mil; 65 

bolsistas/mês em 2008 – R$ 46 mil; 65 bolsistas/mês em 2009 – R$ 46 mil; 80 

bolsistas/mês em 2010 – R$ 55 mil.  
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Repasses de recursos para Prefeitura: 

• Prefeitura – R$ 55 mil, repassados em Jul/2010, para aquisição de equipamentos. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 320 mil 

• construção da rodoviária municipal – Custo: R$ 100 mil repassados em Fev/2008. A 

obra foi concluída em 06/11/2008. 

• 6.899,60 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 100 mil 

repassados em Abr/2008. A obra foi concluída em 29/04/2009 

• aquisição de caminhão basculante – Custo: R$ 120 mil repassados em Jul/2009. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras: R$ 226 mil 

Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 226 mil 

• EE Joaquim Francisco de Miranda – Custo: R$ 206 mil. A obra foi concluída em 

01/07/2007. 

• EE Aldo Angelini – Custo: R$ 14 mil. A obra foi concluída em 17/03/2009. 

• EE Aldo Angelini – Custo: R$ 6 mil. A obra foi concluída em 22/01/2010. 

Transporte Escolar: 

• Em 19/12/2009 foi entregue 1 microônibus para o transporte escolar – Custo: R$ 145 

mil. 

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. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 89 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – R$ 2.115 mil 

• Conjunto habitacional Porangaba B - 89 unidades, beneficiando 445 pessoas, 

construídas pelo Programa Parceria Com Municípios, na Rua Vereador João Baptista 

Nunes - Bairro Carrascal Nunes – Custo: R$ 2.115 
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• mil. Obra concluída em 30/12/2009. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 256 mil em 

medicamentos. 

Repasse concluído para Prefeitura – equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 70 mil repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos. 

• Prefeitura – R$ 80 mil repassados em Dez/2010, para aquisição de equipamentos. 

Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 33 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010. 

Entrega de Ambulância: 1 

• Prefeitura – Custo: 34 mil em 06/12/2007. 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

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

R$ 79 mil. 

TRANSPORTES: 

DER: 

• recapeamento pista e pavimentação dos acostamentos na SP-141, do km 67,750 ao 

85,440 , numa extensão de 17,69 km – Custo: R$ 25.026 mil. A obra foi concluída em 

08/02/2010. 

CONCESSIONÁRIA SP VIAS: OBRAS CONCLUIDAS 

1. implantação do dispositivo de retorno - km 172 – Custo: R$ 5.744 mil. Obra concluída em 

09/02/2008. 

2. melhoramento do dispositivo de retorno - km 167,4 – Custo: R$ 1.477 mil. Obra concluída 

em 09/06/2007. 

3. melhoramento do dispositivo de retorno - km 162,3 – Custo: R$ 1.631 mil. Obra concluída 

em 23/03/2007. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
R$ 7.100.000,00 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 793.344 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

586 mil, beneficiando 408 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrados 5 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 89 
mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4,55 km de estrada rural PGA-145 – 1ª Fase – Custo: R$ 75 mil. A obra 
foi concluída em 09/11/1999. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 1 
 

• implantada 1 ponte metálica, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 8 metros 
lineares – Custo: R$ 51 mil: 

 
1. sobre a estrada PGA-459  - Rio Feio – vão de 8 metros. Instalada em 04/08/2000. 

 
Repasse de recursos: 
 

• aquisição de colhedora de forragens e semeadeira – Custo: R$ 8 mil repassados em 
03/2000. 

 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 22 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 447 
criança e adolescentes, 77 idosos e 269 famílias – Custo: R$ 412 mil. 
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• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 400 bolsistas/mês em 2005 e 400 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 288 mil em 2005 e R$ 288 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 100 famílias em 
2006 – R$ 72 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 – R$ 20 mil repassados em 04/2002 para reforma da Creche Municipal. 
Obra concluída em 31/12/2002. 

 
• Prefeitura – R$ 30 mil repassados em 08/1996 para construção e manutenção de 

equipamentos sociais. Obra concluída em 27/06/1997. 
 
 
CULTURA: 
 

• construção do anfiteatro e biblioteca municipal – Custo: R$ 100 mil. Obra concluída 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 

• obras de galerias de águas pluviais – Custo: R$ 70 mil. A obra foi concluída em 
25/07/2005. 

 
• obras de guias e sarjetas em vias urbana do município – Custo: R$ 100 mil. A obra foi 

concluída em 16/09/2006. 
 

• obras de pavimentação, guias e sarjetas nos Jardim São Luiz E Vila Francisco de 
Assis – Custo: R$ 100 mil. A obra foi concluída em 16/09/2006. 
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EDUCAÇÃO: 
 
Reformas em Escolas: 7 – R$ 364 mil. 
 

• EE Aldo Angelini – Custo: R$ 134 mil. A obra foi concluída em 02/04/2003; 
 
• EEPG Joaquim Francisco de Miranda – Custo: R$ 4 mil. A obra foi concluída em 

08/04/1997. 
 

• EEPSG Aldo Angelini – Custo: R$ 122 mil. A obra foi concluída em 31/05/1997. 
 

• EE Aldo Angelini – Custo: R$ 77 mil. A obra foi concluída em 28/02/1998. 
 

• EE Aldo Angelini – Custo: R$ 5 mil. A obra foi concluída em 11/04/2002. 
 

• EE Joaquim Francisco de Miranda – Custo: R$ 8 mil. A obra foi concluída em 
26/04/2002. 

 
• EE Joaquim Francisco de Miranda – Custo: R$ 11 mil. A obra foi concluída em 

26/07/2005. 
 
Cobertura de quadra de esporte concluída em escola: 1 – R$ 31 mil 
 

• EE Aldo Angelini – Custo: R$ 31 mil. A obra foi concluída em 20/07/2001. 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 158 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 

• ampliação do Ginásio de Esportes do Centro de Lazer do Trabalhador – Custo: R$ 
100 mil. A obra foi concluída em 23/12/1999. 

 
BANCO DO POVO: 
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• Em 29/06/2006 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na Rua Prof. Antonio Freire de Souza, 308 – Custo: R$ 27 mil para atender o 
crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER:  
 
Repasse de recursos: 

 
• construção de área de lazer na Rua Erasmo P. de Oliveira - Jardim São Luiz – Custo: 

R$ 60 mil. A obra foi concluída em 23/04/1999. 
 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Passos 
Vieira de Camargo nº 45. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 6 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 18 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 22 unidades habitacionais / 1 conjunto - R$ 41 mil 
 

• conjunto Habitacional Porangaba A3 – 22 unidades, beneficiando 110 pessoas, 
construídas pelo sistema empreitada global convencional, na Av. Lineu De Campos E. 
Silva - Próximo Centro Comunitário – Custo: R$ 41 mil pagos na gestão PSDB. Obra 
concluída em 31/03/1995. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• obras de pavimentação, guias e sarjetas na Vila Pirajibu – Custo: R$ 50 mil. A obra 
foi concluída em 31/12/2002. 

 
 

MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
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• repasse de R$ 90 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 retro-escavadeira. 

 
• apoio técnico as ações de controle assistência técnica aos municípios para inspeção e 

pesquisa de área para implantação de aterro sanitário – Custo: R$ 2 mil. 
 
FEHIDRO: 
 

• contrato com a Prefeitura, para aquisição de caminhão com coletor compactador de 
lixo – Custo: R$ 73 mil.  

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
CPOS: 
 

• construção de ponte sobre o ribeirão moquém – Custo: R$ 44 mil. A obra foi concluída 
em 20/11/1998. 

 
SABESP: 
 

• serviços gerais para melhorias e substituição da instalação de comando à distância da 
Estação Elevatória de água (EEAB) – Custo: R$ 8 mil. Concluída em 16/04/2002; 

 
• 1.399 m de rede coletora de esgotos, 612 m de linha de recalque e estação elevatória – 

Custo: R$ 55 mil. Concluída em 04/07/2002; 
 
• 1.624 m de rede de distribuição de água (método não destrutivo) e 187 ligações 

prediais de água – Custo: R$ 137 mil. Concluída em 09/12/2002; 
 
• execução de travessia da adutora de água bruta – Custo: R$ 8 mil. Concluída em 

17/12/2003; 
 

• distribuição e execução de reforço de rede de distribuição de água e montagem de 
válvula redutora de pressão – Custo: R$ 22 mil. Concluída em 16/05/2006. 

 
• implantação do sistema de esgotos sanitários, 1.070 m de rede coletora de esgotos, 

226 m de emissário, 2 estações elevatórias de esgotos, 1.462 m de linha de recalque e 
1 estação de tratamento de esgotos (lagoa facultativa) na Sede – Custo: R$ 414 mil. 
Concluída em 20/05/1997; 
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• Construção de reservatório apoiado de concreto, com 400 m3 corpo padrão – Custo: 
R$ 68 mil. Concluída 18/03/1997; 

 
• 701 m de rede coletora de esgotos e 7 ligações domiciliares de esgotos – Custo: R$ 26 

mil. Concluída em 22/06/1998; 
 
• 493 m de remanejamento de rede coletora de esgoto, na Avenida Porangaba e Rio 

Feio – Custo: R$ 26 mil. Concluída em 08/12/1999; 
 
• implantação do sistema de abastecimento de água e 6.725 m de rede de distribuição 

no Bairro dos Miranda – Custo: R$ 125 mil. Concluída em 19/09/2000; 
 
• execução de 5.487 m de rede para adutora de água bruta(AAB) – Custo: R$ 234 mil 0. 

Concluída em 28/02/1997; 
 
• implantação do sistema de abastecimento de água nos Bairros Ferreiras, Nunes, 

Buenos e Pintos – Custo: R$ 228 mil. Concluída em 30/07/1996; 
 
• 2.741 m de rede coletora de esgotos e 45 ligações domiciliares, no bairro Colina 

Verde – Custo: R$ 96 mil. Concluída em 22/06/1998; 
 
• aquisição de materiais para a automação da Estação de Tratamento de Água – Custo: 

R$ 43 mil. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em 03/2000 para aquisição de equipamentos 
medico hospitalares; 

 
• Prefeitura – R$ 3 mil, repassados em 12/1998 para aquisição de equipamentos. 

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

• Prefeitura – R$ 87 mil. 
 
• Prefeitura – R$ 20 mil para o Programa de Controle de Glicemia. 

 
• Prefeitura – R$ 36 mil para o Programa Sorria São Paulo. 
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• Santa Casa – R$ 14 mil. 

 
Entrega de Ambulância: 3 
 

• Prefeitura - 3 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 5 viaturas, sendo: 3 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 119 mil. 

 
 
 
CONCESSIONÁRIA SP VIAS: OBRAS CONCLUÍDAS 
 

1. alargamento da ponte sobre o Rio Bonito no km 173,9 – Custo: R$ 376 mil. Obra 
concluída em 29/10/2004. 

 
 


