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PRESIDENTE PRUDENTE 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 
CULTURA:  

Pólo do Projeto Guri (em andamento):  

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

• Pólo Regional Presidente Prudente – Rua Quintino Bocaiúva, nº 749 - Vila 
Marcondes - em andamento 17 cursos (acordeão, canto coral, clarinete, contrabaixo 
acústico, eufonio, flauta transversal, fundamentos da música, iniciação musical, 
oficina vocal, percussão, saxofone, trombone, trompete, viola, violão, violino e 
violoncelo), para 487 crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 775 mil de Jan/2009 a 
Jul/2011 para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, 
visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 14/02/2006 e a partir de 
2009, passou a chamar de Pólo Regional.  

 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENC.TEC.:  

CEETPS:  

Obra em execução:  

• ampliação da FATEC com a construção de bloco de salas de aula e laboratório, 
situado na Rua Aracajú, s/nº - Jardim Brasília – Custo: R$ 9.971 mil. Obra com 
80,81% executados e tem término previsto em 29/02/2012.  

 

ETEC:  

Obra concluída:  

• construção e adequação à norma de acessibilidade na ETEC ProfºDrº Antônio 
Eufrásio de Toledo – Custo: R$ 286 mil. Concluída em 28/03/2011.  

 

Obra em licitação:  
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• obras de construção do bloco 5 salas de aulas e 7 laboratórios, bloco Via Rápida, 
laboratório de leite com vestiário, reservatórios, poço artesiano, cabine primária, 
fossa séptica, estacionamento, portaria, quadra poliesportiva coberta com 
arquibancada e vestiário e adequações para acessibilidade e prevenção de combate à 
incêndio na ETEC Profº Dr. Antônio Eufrásio de Toledo – Custo previsto: R$ 10.465 
mil. Abertura de envelope em 09/12/2011.  

 

UNESP:  

Obras em execução: R$ 1.742 mil  

• construção do restaurante universitário na Faculdade de Ciências e Tecnologia - 
Custo: R$ 1.742 mil. Obra com 68,21% executados. Em análise o aditamento de prazo 
junto a Empresa Elgel Eletricidade e Engenharia Ltda.  

 

Obras concluídas: R$ 1.992 mil  

• construção de prédio para serviço de informática e seção de materiais na Faculdade 
de Ciências e Tecnologia – Custo: R$ 1.215 mil. Concluída em 29/07/2011.  

• construção do laboratório de ergonomia na Faculdade de Ciências e Tecnologia – 
Custo: R$ 375 mil. Concluída em 21/06/2011.  

• reforma da moradia estudantil – Bloco A na Faculdade de Ciências e Tecnologia – 
Custo: R$ 359 mil. Concluída em 21/06/2011.  

• ampliação do depósito de resíduos na Faculdade de Ciências e Tecnologia - Custo: R$ 
43 mil. Concluída em 05/03/2011.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

• celebrados 6 convênios com Prefeitura e entidades assistenciais para atendimento a 
818 crianças e adolescentes, 47 idosos, 353 portadores de deficiência, 150 famílias, 40 
migrantes e 18 pessoas de outros segmentos da população - Custo:R$ 963 mil.  

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 396 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 367 mil, repassados R$ 335 de Jan a Nov.  

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 723 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
658 mil, repassados em Jan a Dez.  
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Distribuição de Leite:  

• distribuídos 367.696 litros de leite, no período de Jan a Nov/2011 - Custo: R$ 494 mil, 
beneficiando 2.744 famílias carentes no último mês do período.  

 

Repasses concluidos: R$ 220 mil  

• Prefeitura – R$ 120 mil, repassados em Abr/2011, para aquisição de veículos. 
Adquirido em Set/2011.  

• Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas Lúmen etFide – R$ 50 mil, 
repassados em Jan/2011, para construção da nova unidade de equoterapia. Obra 
concluída em 20/06/2011.  

• Unipode– União de Pessoas com Deficiência – R$ 50 mil, repassados em Jan/2010, 
para aquisição de 1kombi (adquirido em Abr/2011) e 1 moto para a entidade 
(adquirido em Jan/2011).  

 

Obras em andamento: R$ 180 mil  

• Casa do Pequeno Trabalhador – R$ 50 mil, repassados em Mai/2011, para reforma 
da cobertura do telhado da entidade. Obra com 60% executados. Aguardando o envio 
de documentação para aditamento de prazo.  

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em Jun/2010 a Mar/2011, para realização de 
cursos: padeiro/confeiteiro, eletricista instalador, montador de painéis e de 
informática básica, que irá beneficiar 80 pessoas, através do Projeto Complementando 
Renda Cidadã. Curso não iniciada, por falta de profissionais para lecionar os cursos. 
Aguardando a solicitação de aditamento de prazo ao convênio.  

• Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas Lúmen etFide – R$ 100 mil, 
repassados em Jul/2011, para ampliação de estabelecimento instituicional (Unidade 
Autista). Obra com 50% executados. Aguardando o envio de documentação para 
aditamento de prazo.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 11.053 mil  
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Ampliação de escola em execução: 1 (105 novas vagas) – Custo: R$ 453 mil  

• EE/EM Profª Celestina de Campos Toledo Teixeira/Alberto Bernardes Sotero – 1 sala 
(105 novas vagas) com reforma e acessibilidade – Custo: R$ 453 mil. Obra com 6,50% 
executados e com previsão de término em 19/01/2012.  

 

Reforma de escolas concluídas: 6 – R$ 1.100 mil  

Reforma de escolas em execução: 13 – R$ 9.500 mil  

Programa Escola da Família:  

• De Mar, Jun e Set/2011, foram gastos R$ 355 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 10 escolas do município.  

 

Repasses para APAE / entidades assistenciais: R$ 1.097 mil  

• De Mar, Jun e Set/2011, foram repassados para a APAE recursos no valor de R$ 708 
mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 268 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental.  

• De Mar e Mai/2011, foram repassados para a Associação de Desenvolvimento de 
Crianças Limitadas - LUMEN ET FIDES, recursos no valor de R$ 270 mil, destinados 
a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 76 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental.  

• De Mar, Jun e Set/2011, foram repassados para a Associação Filantrópica de 
Proteção aos Cegos, recursos no valor de R$ 119 mil, destinados a pagamento de 
professores que atuam na área de Educação Especial, para atendimento a 45 alunos 
com deficiências que impossibilitam freqüentar classes regulares de ensino 
fundamental.  

 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE:  

• Prefeitura - cobertura de 2 quadras poliesportivas - Parque do Povo – Custo: R$ 300 
mil, repassados em Jul/2010 a Mar/2011. Obra concluída em 28/09/2011.  
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GESTÃO PÚBLICA:  

 

• implantado o Posto POUPATEMPO na Avenida Brasil, 1.339 - Vila São Jorge 
(próximo ao Bairro Centro), em imóvel cedido pela Casa Civil à Secretaria de Gestão 
Pública. O posto está oferecendo à população do município serviços dos seguintes 
órgãos e programas: Acessa São Paulo, Poupatempo, CDHU, IIRGD, DETRAN, 
Secretaria de Emprego e Trabalho e Nossa Caixa. Contratada a empresa que prestou 
os serviços de gestão - Empresa vencedora Consórcio TTBS de Presidente Prudente 
assinou o contrato PRO.005855 em 31/05/2010 – Custo: R$ 30.000 mil, já repassados 
R$ 7.700 mil de Jun/2010 a Set/2011. A obra foi concluída em 24/11/2010 e 
inaugurado em 07/12/2010.  

 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1Infocentro Municipal na Av. Washington 
Luiz, nº 544 – Bairro Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 
11 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 68 mil, repassados em Fev/2010.  

 

HABITAÇÃO:  

 

CDHU: 24 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – R$ 2.600 mil  

• Conjunto Habitacional Presidente Prudente AA - Vila Dignidade, com 24 unidades, 
beneficiando 120 pessoas, em construção pelo Programa de Empreitada Global 
Convencional – Custo: R$ 2.600 mil. Obra concluída em 15/12/2011 e sendo 
inaugurada nesta data.  

 

CDHU: 33 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – R$ 1.654 mil  

• Conjunto Habitacional Presidente Prudente A2, com 33 unidades, beneficiando 165 
pessoas, em construção pelo Programa de Parceria com Municípios – Custo: R$ 1.654 
mil. Comercializada 31 unidades em Dez/2010 e mais 2 unidades em Fev/2011.  
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LOGISTICAS E TRANSPORTES:  

DAESP:  

AEROPORTO ESTADUAL DE PRESIDENTE PRUDENTE  

Obra concluída:  

• construção do sistema de combate ao incêndio e implantação da unidade de serviço de 
manutenção no Aeroporto – Custo: R$ 928 mil. Obra concluída em 25/02/2011.  

 

Obras em execução: (revitalização do sistema de balizamento noturno no aeroporto) – R$ 
4.522 mil  

• obras de reconstrução do pátio de concreto, ampliação do pátio em asfalto e vias de 
serviços internas – Custo: R$ 2.012 mil. Obra com 95% executados e tem término 
previsto em 05/02/2012.  

• obras de implantação de circuito alternativo, abrigos de equipamentos da sinalização 
noturna e redimensionamento da iluminação do pátio – Custo: R$ 2.416 mil. Obra 
com 30% executados e tem término previsto em 01/02/2012.  

• serviços técnicos de engenharia, para manutenção preventiva e corretiva de sistemas, 
equipamentos – Custo: R$ 94 mil. Serviços com 50% executados e tem término 
previsto em 15/05/2012.  

 

DER:  

Obras em execução:  

• reforma e ampliação do Terminal Rodoviário – Custo: R$ 650 mil. Obra com 20% 
executados e tem término previsto em 19/04/2012.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV:  

Obras concluídas:  

• recuperação da vicinal Presidente Prudente – Complexo prisional, trecho SPV 069 
(Raimundo Maioline) – complexo prisional de Presidente Prudente (PSP 440/41), 
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numa extensão de 4,5 km – Custo no município: R$ 1.168 mil. Concluída em Abr/2011. 
(MTL).  

• recuperação da vicinal Presidente Prudente – Jardim Novo Bongiovani – divisa com 
Álvares Machado (Paque dos Pinheiros), numa extensão de 5 km – Custo no 
município: R$ 1.298 mil. Concluída em Jun/2011. (MTL).  

 

PLANEJAMENTO E DESENV.REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 2.899 mil  

• construção de Centro Esportivo no Parque Furquim – Custo: R$ 500 mil, repassados 
R$ 286 mil em Fev/2010. A obra com 90% executados e tem término previsto em 
Fev/2012.  

• construção do Parque da Juventude e da Longevidade – Custo: R$ 2.000 mil, 
repassados R$ 1.556 mil em Jan/2010 e Mar/2011. Obra concluída em Dez/2011 e 
sendo inaugurada nesta data. Aguardando a prestação de contas, para liberar a 
última parcela.  

• construção da cobertura de quadra poliesportiva no Parque Jequitibás – Custo: R$ 
199 mil, repassados em Out/2011.Obra não iniciada.  

• construção do parque do Povo Alexandrina – Custo: R$ 200 mil, repassados em 
Out/2011. Obra em fase inicial e tem término previsto em Set/2012.  

 

SANEAMENTO E REC.HIDRICOS:  

FEHIDRO :  

• contrato com o Centro Estadual de Educação Tecnológica, para coletivos educadores 
ambientais na bacia hidrográfica do Baixo Tietê – Custo: R$ 88 mil. Término previsto 
em 01/06/2012.  

• contrato com a Universidade Estadual Paulista (UNESP), para formação e 
capacitação de recursos humanos e desenvolvimento de pesquisas em gerenciamento 
de recursos – Custo: R$ 225 mil. Término previsto em 09/05/2012.  
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SAÚDE:  

AME de Presidente Prudente – custeio e investimentos: (Total: R$ 17.546 mil):  

• Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus – R$ 17.546 mil, repassados de 
Jan a Dez/2011.  

 

Repasses concluídos para organização social – custeio e investimentos: (Total: R$ 95.656 
mil):  

• Hospital Regional de Presidente Prudente (Lar São Francisco de Assis na 
Providencia de Deus):  
� R$ 95.400 mil, repassados de Jan a Dez/2011, para custeio;  
� R$ 256 mil, repassados em set/2011, para ampliação do serviço de hemodiálise do 

Hospital. Obra em fase de conclusão.  
 

Repasses programados para organizações sociais – custeio e investimento (Total: R$ 1.000 
mil):  

• Hospital Regional de Presidente Prudente (Lar São Francisco de Assis na 
Providencia de Deus):  
� R$ 1.000 mil, para aquisição de equipamentos médicos-hospitalares para o 

Hospital.  
Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2011-2014) – custeio e 
investimentos (Total: R$ 127 mil):  

• APAE – R$ 20 mil, repassados em Ago/2011.  

• Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes – R$ 62 mil, repassados em 
Ago/2011.  

• Hospital Allan Kardec – R$ 25 mil, repassados em Ago/2011.  

• Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas (LUMEN ET FIDES) – R$ 
20 mil, repassados em Ago/2011.  

 

Repasses em execução para Prefeitura / entidades hospitalares (2011-2014) – custeio e 
investimento (Total: R$ 792 mil):  
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• Prefeitura – R$ 288 mil, repassados R$ 216 mil em Set a Nov/2011, para custeio do 
Programa Qualis Mais.  

• Santa Casa – R$ 504 mil, repassados R$ 252 mil em Nov/2011, para custeio do Pro 
Santa Casa.  

 

Repasses programados para Prefeitura / entidades hospitalares (2011-2014) - 
investimentos (Total: R$ 600 mil):  

• Prefeitura – R$ 320 mil, para reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde 
Jardim Guanabara – R$ 320 mil.  

• Prefeitura – R$ 280 mil, repassados em Out/2011, para reforma e ampliação da 
Unidade Básica de Saúde Jardim Santana. Previsão de licitação em 29/12/2011.  

 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 27 viaturas, para a Polícia Militar – Custo: R$ 1.285 mil.  

 

Polícia Militar - Corpo de Bombeiro:  

• Foram entregues 3 viaturas para o Corpo de Bombeiro – Custo: R$ 163 mil.  
 

Polícia Militar:  

Obra em execução:  

• reforma, adequação e ampliação do Centro de Operações da Policia Militar 
(COPOM) - Custo: R$ 5.398 mil. A obra está com 99,56% executados e tem término 
previsto em 15/02/2012.  

 

Obra paralisada:  

• construção de hangar para a base do grupamento de rádio patrulha aérea no 
Aeroporto Estadual Presidente Prudente – Custo: R$ 4.310 mil. Obra foi paralisada 
com 1% executados e onde foram investidos R$ 41 mil. Em 28/04/2011 a empresa foi 
notificada por inexecução de obra. Proposto sancionatório e processo rescisório.  
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Polícia Civil  

Obra em execução:  

• rampa de acessibilidade e adequação de sanitários e salas no Deinter 8 – Rua Dario 
Machado de Campos, nº 285 – Vila Formosa - Custo: R$ 47 mil. A obra está com 80% 
executados. Em análise o aditamento de prazo, para a conclusão da obra – Empresa 
Nunes &KanekoLtda – EPP.  
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GESTÃO 2007-2010 

 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA:  

• obras e serviços de construção do setor de revista na Penitenciária de Presidente 
Prudente, localizada no km 6 da estrada vicinal Raimundo Maiolini – Bairro 
Montalvão – Custo: R$ 226 mil. Obra concluída em 13/06/2009.  

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 1.893.360 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 
2.345 mil, beneficiando 2.744 famílias carentes no último mês do período.  

 

Programa Melhor Caminho:  

Obras concluídas: R$ 1.362 mil  

• recuperados 5,40 km da estrada municipal PSP-050 no Bairro Aeroporto – Bacia 
Hidrográfica Pontal do Paranapanema (6ª Fase) – Custo: R$ 405 mil. Obra concluída 
em 27/12/2010.  

• recuperados 1,80 km da estrada municipal Boiadeira no Bairro Aeroporto – Bacia 
Hidrográfica Pontal do Paranapanema (5ª Fase) – Custo: R$ 169 mil. Obra concluída 
em 17/05/2010.  

• recuperados 6,10 km da estrada municipal PSP-050 (4ª Fase) – Custo: R$ 448 mil. 
Obra concluída em 23/12/2008.  

• recuperados 6,25 km das estradas rurais PSP-428 e Estrada Cem Alqueiras no Bairro 
Floresta (3ª Fase) – Custo: R$ 340 mil. Obra concluída em 24/09/2007.  

 

CATI - Programa de Microbacias:  

• adequação de 3,57 km de estradas rurais da Microbacia Córrego do Cedrinho – 
Custo: R$ 55 mil. Obra concluída em 10/11/2007.  
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ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL  

• celebrados 21 convênios com Prefeitura e entidades assistenciais para atendimento a 
2.863 crianças e adolescentes, 388 idosos, 706 portadores de deficiência, 780 famílias, 
219 migrantes e 12 pessoas de outros segmentos da população - Custo:R$ 3.483 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 140 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 100 mil, 
310 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 138 mil, 310 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
223 mil, 310 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 254 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 400 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 
288 mil, 500 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 360 mil, 500 bolsistas/mês em 2009 – 
Custo: R$ 360 mil, 500 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 420 mil.  

 

Repasses concluídos: R$ 1.265 mil  

• Diversas entidades - repasse de R$ 730 mil para aquisição de equipamentos.  

• Sociedade Civil Beneficente Lar Santa Filomena – repasse de R$ 50 mil, pagos em 
Set/2010, para aquisição de equipamentos de som, ar condicionados, jogos de mesa, 
impressoras e eletrodomésticos. Adquiridos em Set/2010 a Nov/2010.  

• Associação Prudentina para Prevenção dos Vícios e Recuperação – repasse de R$ 50 
mil, pagos em Set/2010, para aquisição de aparelhos e equipamentos para refeitório e 
cozinha, eletroeletrônicos e eletrodomésticos e móveis em geral. Adquiridos em 
Dez/2010.  

• APREV – Associação Prudente Recuperando Vidas Nossa Senhora do Carmo – 
repasse de R$ 50 mil em Set/2010, para aquisição de veículo novo. Adquirido em 
20/10/2010.  

• APREV – Associação Prudente Recuperando Vidas Nossa Senhora do Carmo – 
repasse de R$ 45 mil em Set/2010, para aquisição de veículo de passeio. Adquirido em 
19/11/2010.  

• Sociedade Civil Beneficente Lar Santa Filomena – repasse de R$ 50 mil, pagos em 
Ago/2010, para aquisição de 1 caminhão.  

• Associação Regional Espírita de Assistência (AREA) – repasse de R$ 30 mil, pagos 
em Mar/2009 para aquisição de 1 veículo.  

• Sociedade Civil Lar dos Meninos – repasse de R$ 100 mil, em Mar/2009, para 
aquisição de veículo.  

• Sociedade Civil Lar dos Meninos – repasse de R$ 20 mil, pagos em Out/2008 para 
reforma (concluída em 07/11/2008).  
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• Ação Social e Educacional Creche Walter Figueiredo – repasse de R$ 50 mil, pagos 
em Jun/2008 para instalação de equipamentos e controle para o combate a incêndio 
(instalado em 22/10/2009).  

• Ação Social e Educacional Creche Walter Figueiredo – repasse de R$ 35 mil, pagos 
em Fev/2008 para reforma (concluída em 26/09/2008).  

• Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados – repasse de R$ 15 mil, 
pagos em Dez/2007 para reforma e ampliação (concluída em 21/01/2008).  

• Sociedade Civil Lar dos Meninos – repasse de R$ 40 mil, pagos em Nov/2007 para 
reforma e ampliação (concluída em 24/03/2008).  

 

DESENVOLVIMENTO:  

CEETPS:  

FATEC de Presidente Prudente: R$ 1.304 mil  

• reforma no prédio da EEPG Profª Zilda Ruiz, para implantação da Fatec – Custo: R$ 
996 mil, sendo: R$ 598 mil de obras e R$ 398 mil de equipamentos. A unidade, criada 
em 05/12/2006, iniciou as aulas em fevereiro de 2007. Oferece os cursos de Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas; Tecnologia em Logística para Agronegócios e Redes de 
Empresas – Associativismo e Cooperativismo.  

• reforma no prédio da FATEC – Custo: R$ 263 mil. Obra concluída em 26/06/2009.  

• Entregues em Dez/2009 equipamentos para a FATEC – Custo: R$ 45 mil.  
 

ETEC:  

Obras concluídas: R$ 1.079 mil  

• reformas diversas na ETEC ProfºDrº Antônio Eufrásio de Toledo, compreendendo: 
obras civis, instalações hidráulicas e elétricas e pintura em geral dos prédios – Custo: 
R$ 604 mil, sendo: R$ 400 mil de obras e R$ 204 mil de equipamentos. Obra concluída 
em 13/05/2007.  

• reforma na ETEC ProfºDrº Antônio Eufrásio de Toledo – Custo: R$ 218 mil, sendo: 
R$ 113 mil de obras e R$ 105 mil de equipamentos. Obra concluída em 28/01/2008.  

• aquisição de equipamentos para a ETEC ProfºDrº Antônio Eufrásio de Toledo – 
Custo: R$ 257 mil. Entregues em Dez/2009.  
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 4.384 mil  

• 58.823,51 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 1.000 mil, 
já repassados em Jun/2010 e Nov/2010. Obra concluída em 15/12/2010.  

• aquisição de um ônibus (0 km) – Custo: R$ 184 mil, repassados em Jun/2010.  

• 8.823,48 m² de recapeamento asfaltico em vias do município – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Jun/2010. Obra concluída em 15/07/2010.  

• construção e ampliação do Parque de Uso Múltiplo (PUM) – Custo: R$ 650 mil, 
repassados em Mai/2009 e Abr/2010. Obra concluída em 15/05/2010.  

• 2.340 m² de pavimentação, guias, sarjetas, galerias de águas pluviais com 4 bocas de 
lobo duplas e um poço de visita em ruas do município – Custo: R$ 100 mil, repassados 
em Set/2009. Obra concluída em 15/05/2010.  

• 338.968 m² de recapeamento asfáltico em vias do Parque Residencial São Lucas, 
Jardim Petrópolis, Jardim Campo Belo, Conj. Hab. Ana Jacinta, Sítio São Pedro, 
Parque WatalIshibashi, Jardim das Rosas e Jardim Vale do Sol – Custo: R$ 2.000 mil, 
repassados de Jun/2008 a Jan/2009. Obra concluída em 25/02/2009.  

• 3.110 m² de pavimentação asfáltica, 645,94 m de guias, sarjetas, 96 m de galerias de 
águas pluviais e 7.012,80 m² de pavimentação em concreto em vias urbanas do 
município – Custo: R$ 300 mil, repassados em Fev/2008 e Ago/2008. Obra concluída 
em 24/10/2008.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 8.620 mil  

Ampliação de escola concluída: 1 (210 novas vagas) – Custo: R$ 1.246 mil  

• EE Profª Anna Antônio – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 1.246 mil. Obra 
concluída em 15/12/2009.  

 

Reformas de escolas concluídas: 55 – R$ 5.900 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 7 – R$ 1.474 mil  

• EE João Alfredo da Silva – R$ 351 mil. Obra concluída em 14/09/2009.  
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• EE Profª Celestina de Campos Toledo Teixeira – R$ 242 mil. Obra concluída em 
21/07/2008.  

• EE Vereador Pedro Tofano – R$ 253 mil. Obra concluída em 02/07/2008.  

• EE ProfºFlorivaldo Leal – Custo: R$ 138 mil. Obra concluída em 25/02/2008.  

• EE Profª Catarina Martins Artero – Custo: R$ 163 mil. Obra concluída em 
30/06/2007.  

• EE Profº Joel Antônio de Lima Genésio – Custo: R$ 163 mil. Obra concluída em 
30/06/2007.  

• EE Profª Fátima Aparecida Costa Falcon – Custo: R$ 164 mil. Obra concluída em 
08/06/2007.  

 

Transporte Escolar:  

• Foi entregue em 18/12/2010 um veículo micro ônibus para o transporte escolar – 
Custo: R$ 145 mil.  

Repasses para APAE / entidades assistenciais:  

• De Mar/2007 a Set/2010, foram repassados para a APAE recursos no valor de R$ 
2.353 mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 1.072 alunos com deficiências que impossibilitam 
freqüentar classes regulares de ensino fundamental.  

• De Mar/2007 a Set/2010, foram repassados para a Associação de Desenvolvimento de 
Crianças Limitadas - LUMEN ET FIDES, recursos no valor de R$ 975 mil, destinados 
a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 308 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental.  

• De Mar/2007 a Set/2010, foram repassados para a Associação Filantrópica de 
Proteção aos Cegos, recursos no valor de R$ 435 mil, destinados a pagamento de 
professores que atuam na área de Educação Especial, para atendimento a 197 alunos 
com deficiências que impossibilitam freqüentar classes regulares de ensino 
fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010, foram gastos R$ 1.476 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 8 escolas do município.  
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Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Jun/2009 a Jul/2010 foram concedidas bolsas alfabetização para 1 aluno 
pesquisador (2º professor), beneficiando 32 alunos da 1ª série do ensino fundamental 
de 1 escola: EE Profª Catarina Martins Artero – Custo: R$ 3 mil.  

 

ENSINO SUPERIOR:  

UNESP:  

Obras concluídas:  

• construção do laboratório de engenharia cartográfica - Custo: R$ 1.900 mil. Obra 
concluída em 04/04/2010.  

• construção da moradia estudantil (Bloco D) na Faculdade de Ciências e Tecnologia - 
Custo: R$ 669 mil. Obra concluída em 01/09/2009.  

• reforma e adequação do laboratório do Departamento de Fisioterapia - Custo: R$ 160 
mil. Obra concluída em 07/06/2009.  

• construção de laboratório de pesquisa do departamento de física, química e biologia 
na Faculdade de Ciências e Tecnologia – Custo: R$ 123 mil. Obra concluída em 
19/05/2009.  

 

ESPORTE E LAZER:  

• reforma do parque de uso múltiplo – Vila Boscoli – Custo: R$ 200 mil, repassados em 
Mar/2009 a Jun/2010. Obra concluída em 04/11/2010.  

• repasse de R$ 26 mil, pagos em Jul/2008, para realização do 25º Pró-Natação. Evento 
realizado em 09/10 e 12/10/2008.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 30 unidades habitacionais concluídas pelo sistema de carta de crédito – R$ 295 mil  

CDHU: 237 unidades habitacionais concluídas / 2 conjuntos – R$ 7.404 mil  

• Conjunto Habitacional Presidente Prudente V, com 142 unidades, beneficiando 710 
pessoas, construídas pelo Programa de Parceria com Municípios na Rua João Batista 
da Costa s/nº – Custo: R$ 4.392 mil. Unidades entregues em 24/04/2009.  
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• Conjunto Habitacional Presidente Prudente X, com 95 unidades, beneficiando 475 
pessoas, construídas pelo Programa de Parceria com Municípios na Estrada 
Municipal com a Rua Hugo Orbolato - Distrito de Floresta do Sul – Custo: R$ 3.012 
mil. Unidades entregues em 26/09/2008.  

 

JUSTIÇA:  

Fundação Casa:  

• convênio com a Prefeitura, para atendimento a 100 adolescentes em regime de 
liberdade assistida – Custo: R$ 332 mil, repassados de Jul/2006 a Jun/2009.  

 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO :  

• contrato com a Universidade Estadual Paulista (UNESP), para conceber e implantar 
um portal do CBH-AP (Comitê da Bacia Hidrográfica – Aguapei-Peixe), como meio 
integrado de educação ambiental e gerenciamento de recursos hídricos – Custo: R$ 32 
mil. Obra concluída em 11/08/2009.  

• contrato com a Cooperativa de Serviços e Pesquisas Tecnológicas, para elaboração 
da publicação comemorativa dos 10 anos do CBH-PP (Comitê da Bacia Hidrográfica 
– Pontal do Paranapanema) – Custo: R$ 55 mil. Concluída em 03/10/2008.  

• contrato com o DAEE, para monitoramento hidrológico da bacia hidrográfica do 
Pontal do Paranapanema – Custo: R$ 138 mil. Serviço concluído em 17/09/2007.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP: R$ 42.834 mil  

Obras concluídas: R$ 30.334 mil  

• aquisição de diversos materiais para abastecimento de água e de esgoto – Custo: R$ 
10.993 mil.  

• execução de estação elevatória de esgotos, recalque de esgoto, linha de recalque, 
coletor tronco no Distrito Industrial – Custo: R$ 590 mil. Obra concluída em 
29/12/2010.  
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• execução de estação elevatória de esgotos, 3.951,60 m de rede coletora de esgotos, 50 
ligações de esgotos, 434 m de linha de recalque e 851 m de coletor tronco no Distrito 
Industrial – Custo: R$ 585 mil. Obra concluída em 30/10/2010.  

• 9.676 m de rede coletora de esgotos e 179 ligações domiciliares de esgotos no Parque 
Imperial – Custo: R$ 434 mil. Obra concluída em 30/10/2010.  

• obras de reversão dos esgotos sanitários da bacia do Ribeirão Mandaguari 
(construção das estações elevatórias de esgotos - EEE1, EEE2, 2.656,90 m de linhas 
de recalque LR1 e LR2, 1.043 m de interceptor e interligação I 4 a caixa areia) – 
Custo: R$ 6.928 mil. Obra concluída em 30/04/2010.  

• ampliação do centro de reservação da estação de tratamento de água no Jardim 
Caiçara, com a construção dos reservatórios R1C e R1D – Custo: R$ 4.414 mil. Obra 
concluída em 30/01/2010.  

• execução de 1.436 m de rede de distribuição de água, 1.076 ligações domiciliares de 
água, 2.600 m de rede coletora de esgotos e 1.168 ligações domiciliares de esgoto em 
diversas ruas – Custo: R$ 1.026 mil. Obra concluída em 30/11/2009.  

• execução das obras do sistema de disposição final dos resíduos sólidos gerados na 
estação de tratamento de esgotos Limoeiro – Custo: R$ 1.996 mil. Obra concluída em 
26/09/2009.  

• execução de 1.955 m de rede de distribuição de água, 1.526 m de redes coletoras de 
esgotos, 141 ligações domiciliares de água e 141 ligações domiciliares no conjunto 
habitacional do Jardim Sumaré - Custo: R$ 114 mil. Obra concluída em 25/04/2009.  

• obras de ligações de água e esgotos para atender o Crescimento Vegetativo de água e 
esgotos do município - Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 03/10/2008.  

• remanejamento de adutora de água bruta do Rio Santo Anastácio – Custo: R$ 136 mil. 
Obra concluída em 01/09/2008.  

• execução de 1.436 m de rede de distribuição de água, 2.600 m de redes coletoras de 
esgotos, 1.076 ligações de água e 1.116 ligações de esgotos para atender o 
Crescimento Vegetativo de água e esgotos do município - Custo: R$ 771 mil. Obra 
concluída em 02/08/2008.  

• remanejamento de 1.240 m da adutora de água bruta do poço P.3 no Distrito de 
Montalvão – Custo: R$ 49 mil. Obra concluída em 22/05/2008.  

• 4.860 m da adutora de água tratada na estação de tratamento de água (COHAB) – 
Custo: R$ 410 mil. Obra concluída em 15/12/2007.  

• perfuração de 4 poços para monitoramento do lençol freático na Estação de 
Tratamento de Esgotos Limoeiro – Custo: R$ 21 mil. Obra concluída em 10/10/2007.  
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• execução de 5.480 m de rede de distribuição de água, 9.100 m de redes coletoras de 
esgotos, 3.835 ligações de água e 3.940 ligações de esgotos para atender o 
Crescimento Vegetativo - Custo: R$ 1.837 mil. Obra concluída em 02/08/2007.  

 

SAÚDE:  

AME de Presidente Prudente – custeio e investimentos (Total: R$ 12.006 mil):  

• Lar São Francisco de Assis na Providencia de Deus – R$ 6.147 mil, repassados R$ 
6.047 mil de Jan a Nov/2010.  

• Lar São Francisco de Assis na Providencia de Deus - R$ 5.001 mil, repassados de 
Set/2009 a Jan/2010 para implantação. Obra concluída em fevereiro de 2010 e 
inaugurada em 26/03/2010.  

• Lar São Francisco de Assis na Providencia de Deus - R$ 858 mil, repassados de Out 
a Dez/2009 para custeio.  

 

Repasses concluídos para organizações sociais – custeio e investimentos (Total: R$ 
155.675 mil):  

• Hospital Regional de Presidente Prudente (Lar São Francisco de Assis na 
Providencia de Deus) – R$ 88.300 mil, repassados de Jan a Dez/2010.  

• Hospital Regional de Presidente Prudente (Lar São Francisco de Assis na 
Providencia de Deus) – R$ 56.272 mil, repassados de Fev a Dez/2009 para custeio.  

• Hospital Regional de Presidente Prudente (Lar São Francisco de Assis na 
Providencia de Deus) – R$ 11.103 mil, repassados de Abr/2009 a Jan/2010, sendo:  
� R$ 9.073 mil para aquisição de equipamentos (já adquiridos) e reformas dos 

setores de ortopedia (obra concluída em setembro de 2009); clínica geral (obra 
concluída em 01/03/2010) e neurologia (obra concluída em 01/12/2010).  

� R$ 2.030 mil para implantação do PAI-Pólo de Atenção Intensiva de Saúde Mental 
(obra concluída em 30/04/2010) e reforma e adequação da área física para 
implantação do Pronto Socorro de Psiquiatria (obra concluída em 01/12/2010). 
PAI inaugurado em 21/05/2010.  

 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) - custeio (Total: 
R$ 9.929 mil):  
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• APAE – R$ 60 mil.  

• APEC (Hospital Universitário) – R$ 330 mil.  

• AREA (Clínica Psíco-Física e Social Allan Kardec) – R$ 227 mil.  

• Associação Assistencial Bezerra de Menezes – R$ 471 mil.  

• Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas (LUMEN ET FIDES) – R$ 
60 mil.  

• Associação Educacional Toledo – R$ 76 mil.  

• Hospital Universitário de Presidente Prudente – R$ 252 mil.  

• Prefeitura – R$ 397 mil.  

• Santa Casa – R$ 8.015 mil (sendo R$ 5.698 mil do Programa Pró-Santas Casas).  

• UNESP – R$ 41 mil.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) - obras e 
equipamentos (Total: R$ 958 mil):  

Santa Casa – R$ 700 mil, sendo:  

R$ 200 mil, repassados em Mai/2008 e Jun/2008, para aquisição de equipamentos.  

R$ 500 mil, repassados em Out/2007, para reforma da ala infantil do Hospital do Câncer 
(concluída em 26/06/2008).  

Prefeitura – R$ 200 mil, repassados em Set/2007, para construção das Unidades Básicas de 
Saúde Morada do Sol (concluída em 15/05/2008) e Humberto Salvador (concluída em 
18/06/2008).  

UNESP – R$ 55 mil, repassados em Ago/2007 para aquisição de equipamentos.  

Direção Regional de Saúde – R$ 3 mil, repassados em Jan/2007 e Fev/2007, para aquisição 
de mobiliário.  

Programa Dose Certa:  

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados R$ 3.152 mil para aquisição de 
medicamentos.  

 

Programa de Controle da Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 712 mil, repassados de 2007 a 2010, para custeio.  
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Programa de Saúde da Família (custeio):  

• Prefeitura – R$ 1.005 mil, repassados de Jan/2007 a Dez/2008.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

 

• Foram entregues 57 viaturas, sendo: 21 para a Polícia Militar, 33 para a Polícia Civil 
e 3 para a Polícia Técnica – Custos: R$ 2.600 mil.  

 

Polícia Militar - Corpo de Bombeiros:  

• Em 30/05/2008 e 09/09/2008 foram entregues 4 veículos, sendo: 1 Unidade de 
Resgate, 1 Fiat Uno, 1 veículo Logan e 1 pick-up cabine dupla – AC – Custo: R$ 218 
mil.  

• Em 21/08/2008 foi entregue 1 veículo tipo Minivan – Custo: R$ 38 mil.  

• Foi entregue 1 veículo de resgate em 11/11/2009, 1 viatura em 28/06/2010 e 1 viatura 
auto tanque em 26/08/2010 – Custo: R$ 389 mil.  

• Foram entregues equipamentos diversos para o Corpo de Bombeiros do município – 
Custo: R$ 713 mil.  

 

Obra concluída:  

• construção da sede do 14º Grupamento de Bombeiros – Custo: R$ 2.136 mil. Obra 
concluída em 03/11/2009.  

 

Polícia Militar:  

Obras concluídas:  

• instalação e montagem de identificação visual e adaptação da fachada da Base 
Comunitária de Segurança da 5ª Companhia do 18º Batalhão da Polícia Militar do 
Interior - Custo: R$ 34 mil. Obra concluída em 04/02/2009.  
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• manutenção e reforma da cabine primária da Sede do CPI-8 – Companhia de Pelotão 
do Interior – Custo: R$ 17 mil. Obra concluída em 25/01/2009.  

 

Polícia Civil:  

Obra concluída:  

• execução de estrutura metálica para abrigo dos veículos oficiais na Delegacia 
Seccional de Polícia – Custo: R$ 38 mil. Obra concluída em 26/09/2007.  

 

TRANSPORTES:  

DAESP:  

Obras concluídas: R$ 7.804 mil  

• recuperação de talude da pista de rolamento no Aeroporto – Custo: R$ 140 mil. Obra 
concluída em 10/04/2010.  

• obras de ampliação da sala de embarque e desembarque, reforma dos sanitários do 
terminal de passageiros e obras complementares no Aeroporto – Custo: R$ 675 mil. 
Obra concluída em 28/07/2009.  

• recapeamento do sistema de pistas e pátios – Custo: R$ 6.989 mil. Obra concluída em 
13/05/2009.  

 

DER:  

Obras e serviços concluídos: R$ 61.439 mil 

 

• implantação de dispositivo de segurança em desnível (passagem inferior) no km 
461,22 da SP-425 (Rodovia Assis Chateaubriand), incluindo pavimentação de alças à 
via marginal esquerda – Custo: R$ 5.023 mil. Obra concluída em 14/12/2010.  

• sinalização na rede sob jurisdição da DR.12 em diversos trechos – Custo: R$ 3.056 
mil. Serviços concluídos em 13/11/2010.  

• sinalização na rede sob jurisdição da DR.12 em diversos trechos – Custo: R$ 11.149 
mil. Serviços concluídos em 22/10/2010.  
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• serviços de supervisão do recapeamento do Pró-vicinais III na região – Custo: R$ 
4.036 mil. Serviços concluídos em 30/09/2010.  

• serviços de supervisão das obras de recuperação de acessos (Lote 12) – Custo: R$ 
1.287 mil. Serviços concluídos em 16/08/2009.  

• serviços de supervisão das obras do Programa Pró-Vicinal 1 na região, lotes 1, 2 e 3 – 
Custo: R$ 1.350 mil. Serviços concluídos em 08/03/2009.  

• sinalização na rede sob jurisdição da DR.12 em diversos trechos, numa extensão de 
6,20 km – Custo: R$ 25.190 mil. Obra concluída em 16/12/2008.  

• restauração e regularização do pavimento da vicinal Raimundo Maiolini (SPV-069), 
trecho Presidente Prudente ao Distrito de Ameliópolis, numa extensão de 41,10 km - 
Custo: R$ 1.832 mil. Obra concluída em 06/09/2008.  

• recapeamento da SP-270 (Rodovia Raposo Tavares), do km 572,3 ao km 576, trecho 
Presidente Prudente a Álvares Machado, numa extensão de 3,70 km, incluindo a 
complementação do trevo com a SP-501 – Custo: R$ 7.869 mil. Obra concluída em 
30/07/2008.  

• recuperação da ponte TB-45 na SP-501 (Rodovia Júlio Budiski) – Custo: R$ 405 mil. 
Obra concluída em 30/07/2008.  

• construção de linhas de tubos na SP-270 (Rodovia Raposo Tavares) – Custo: R$ 242 
mil. Obra concluída em 30/01/2008.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II:  

• recuperação da vicinal de ligação entre o Conjunto Habitacional Ana Jacinta até o 
CortumeVitapelli, numa extensão de 3 km – Custo: R$ 770 mil. Obra concluída em 
13/12/2008. (RBI)  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III:  

• recuperação da vicinal Presidente Prudente à divisa com Álvares Machado (Rodovia 
da Amizade), numa extensão de 2,3 km – Custo: R$ 896 mil. Obra concluída em 
15/05/2010 e entregue em 21/05/2010. (PEP)  

 

 
 
 



24 

OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
R$ 341.800.000,00 

 
 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA: 

• construção do Centro de Ressocialização de Presidente Prudente, com 210 vagas – 
Custo: R$ 2.659 mil. Obra concluída em 30/12/2001. 

• construção de anexo semi-aberto da Casa de Detenção, com 216 novas vagas – Custo: 
R$ 928 mil. Obra concluída em 17/03/1999. 

• reforma da Penitenciária de Presidente Prudente - Custo: R$ 2.873 mil. Obra 
concluída em 27/11/2005. 

• reforma de emergência para reparos aos danos causados pela rebelião de Maio/2006 
na Penitenciária - Custo: R$ 1.179 mil. Obra concluída em 24/11/2006. 

• construção de Estação de Tratamento de Esgotos da Penitenciária – Custo: R$ 355 
mil. Obra concluída em 15/10/2001. 

• Perfuração de poço profundo na Penitenciária – Custo: R$ 108 mil. Obra concluída 
em 04/02/1999. 

• Fornecimento e Instalação de equipamento de detecção de metais por Raio-X – Custo: 
R$ 80 mil. Entregue em 07/03/2005. 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos5.035.112 litros de leite, no período de 1995 à 31/12/2006 - Custo: R$ 
3.460 mil, beneficiando 2.744 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados9,67 km das estradas rurais PSP-442/428/434/412/435 e PSP-080/030 – 
1ª e 2ª fases - Custo: R$ 112 mil. Obra concluída em 09/08/1998. 

 
CATI – Programa de Microbacias: 

• adequação de 4,62 km de estradas rurais da Microbacia do Córrego da Onça II - 
Custo: R$ 228 mil. Obra concluída em 15/03/2006. 
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ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 126 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
11.074 crianças e adolescentes, 1.151 idosos, 2.343 portadores de deficiências, 2.378 
famílias, 3.948 migrantes e 110 pessoas de outros segmentos – R$ 10.097 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 300 bolsistas/mês em 2005 e 400 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 216 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 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 – atendeu 120 famílias/mês em 2005 – R$ 86 mil e 140 
famílias/mês em 2006 – R$ 101 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. 

 
 
DESENVOLVIMENTO 
 
CEETPS: 

• reformas diversas na ETEC Agrícola Profº Dr. Antônio Eufrásio de Toledo no período 
de 1996 a 2006 – Custo R$ 321 mil. 

 
 
DEFESA CIVIL: 

• canalização do córrego Gramado em tubos celulares de concreto em parceria com a 
Prefeitura - Custo: R$ 500 mil. Obra concluída em 08/04/1999. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Repasse de recursos: 

• 280.326 m² de recapeamento asfáltico em vias da área central do município e diversos 
bairros - Custo: R$ 998 mil. Obra concluída em 14/07/1998. 

• 210.000 m² de pavimentação asfáltica e guias e sarjetas - Custo: R$ 3.000 mil. Obra 
concluída em 10/11/2000. 
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EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 9.450 mil 
 
 
Escolas construídas: 3 (3.570 novas vagas) – R$ 1.182 mil. 

• EMEIF Antônio Moreira Lima – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 300 mil. Obra 
concluída em 18/02/2002. 

• EMEF Rui Carlos Vieira Berbet – 9 salas (945 novas vagas) – Custo: R$ 337 mil. 
Obra concluída em 16/01/2001. 

• EEPSG Francisco Pessoa - 17 salas (1.785 novas vagas) - Custo: R$ 545 mil. Obra 
concluída em 16/05/1995. 

 
Escolas ampliadas: 2 (525 novas vagas) – R$ 102 mil. 

• EMEIF ProfªRosyOdethy Roriz Brandão – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 35 
mil. Obra concluída em 01/09/2000. 

• EE Profª Anna Antônio – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 67 mil. Obra 
concluída em 30/07/1999. 

 
 
Reformas em Escolas: 102 – R$ 7.122 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 17 – Custo: R$ 1.044 mil. 

• EE Fernando Costa 
• EE Profª MirellaPesceDesidere 
• EE Francisco Pessoa 
• EE Profª Clotilde Veiga de Barros 
• EE Dr. Marrey Junior 
• EE CdorTannelAbbud 
• EE Profª MariaLuiza Bastos 
• EE Profª Anna Antônio 
• EE ProfªMarietta Ferraz de Assumpção 
• EE Profª Maria Luiza Formozinho Ribeiro 
• EE ProfºAdolphoArruda Mello 
• EE Antonio Fioravante de Menezes 
• EE ProfºArlindoFantini 
• EE Profº Miguel Omar Barreto  
• EE MonsenhorSarrion 
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• EE ProfºPlacídio Braga Nogueira  
• EE Profº Hugo Miele  

 
Repasses para entidades assistenciais: 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 2.402 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 1.945 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar 
classes regulares de ensino fundamental. 

• De 1995 a 2006, foram repassados para a Associação de Desenvolvimento das 
Crianças Limitadas - LumenEt Fides, recursos no valor de R$ 962 mil destinados a 
pagamento de professores que atuam na área de educação especial, para atendimento 
a 731 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes regulares de 
ensino fundamental. 

• De 2004 a 2006, foram repassados para a Associação Filantrópica de Proteção aos 
Cegos recursos no valor de R$ 237 mil, para atendimento a 135 alunos 
impossibilitados de freqüentar classes regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006, foram gastos R$ 3.382 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 31 escolas do município. 

 
Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos no município kits de material escolar (régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila) para 24.009 alunos em 2006 – 
Custo: R$ 479 mil. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 

• Em 23/09/1998 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista, na Av. Joaquim Constantino nº 1.000 – Custo: R$ 450 mil do Estado e R$ 50 
mil da Prefeitura, para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 1.529 unidades habitacionais / 7conjuntos – R$ 27.297 mil.  
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• Conjunto Habitacional Presidente Prudente S, com 220 unidades, beneficiando 1.100 
pessoas, construídas pelo sistema Pró-Lar Mutirão Associativo, na Av. Tancredo 
Neves (Pista Sul) - Custo: R$ 4.580 mil. Obra concluída em 14/05/2005. 

• Conjunto Habitacional Presidente Prudente O/P/Q, com 43 unidades, beneficiando 
215 pessoas, construídas pelo sistema Habiteto, na - Área O: Conjunto Habitacional 
José Rota - Z Leste Rua Maria Carlota Rodrigues nº 5 - Custo: R$ 285 mil. Obra 
concluída em 03/10/2002. 

• Conjunto Habitacional Presidente Prudente T, com 98 unidades, beneficiando 490 
pessoas, construídas pelo sistema Pró-Lar Núcleo Habitacional por Empreitada na Av. 
Dr. Cerávolo, atrás da Capela Sta. Helena - Distrito de Eneida - Custo: R$ 2.162 mil. 
Obra concluída em 30/08/2002. 

• Conjunto Habitacional Presidente Prudente N (I), com 304 unidades, beneficiando 
1.520 pessoas, construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional na Rodovia 
Comendador Alberto Bonfiglioli km 3,7- Custo: R$ 6.365 mil. Obra concluída em 
30/11/1998. 

• Conjunto Habitacional Presidente Prudente K, com 304 unidades, beneficiando 1.520 
pessoas, construídas pelo sistema Empreitada Global na Av. Manoel Caires, 83, 
próximo ao Cobral - Custo: R$ 6.086 mil. Obra concluída em 31/03/1998. 

• Conjunto Habitacional Presidente Prudente J, com 304 unidades, beneficiando 1.520 
pessoas, construídas pelo sistema Empreitada Global na Rua Júlio Peruche, esquina 
com Rua Arlindo P. Alves – Jardim Maracanã - Custo: R$ 4.031 mil. Obra concluída 
em 31/05/1997. 

• Conjunto Habitacional Presidente Prudente L, com 256 unidades, beneficiando 1.280 
pessoas, construídas pelo sistema Empreitada Global na Av. Juscelino Kubitscheck de 
Oliveira (Anexo Bairro Cidade 2.000) - Custo: R$ 3.788 mil. Obra concluída em 
31/05/1997. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 

• 61.294,39 m² de pavimentação asfáltica e guias e sarjetas no Conjunto Habitacional 
Jardim Humberto Salvador – Custo: R$ 1.000 mil, repassados de Set/2002 a 
Mai/2003. Obra concluída em 30/09/2003. 

 
Loteria da Habitação: 

• repasse de R$ 4.515,26, repassados em  para construção de creche no Conjunto 
Habitacional Presidente Prudente, em parceria com o município a quem coube mais 
R$ 167 mil.  Obra concluída em 13/09/1995. 

• repasse de R$ 79 mil para execução de 1.386 m de galerias de águas pluviais no 
Conjunto Habitacional Jardim Jequitibás II. Obra concluída em 29/06/1995. 
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JUSTIÇA: 
 
Fundação Casa: 

• convênio com a Prefeitura para atendimento a 130 adolescentes em regime de 
liberdade assistida – Custo: R$ 203 mil. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• 3.334 m de rede coletora de esgotos e 192 ligações de esgotos no Jardim Pioneiros – 
Custo: R$ 105 mil. Obra concluída em 19/12/2006. 

• perfuração do poço profundo P.3 no Distrito de Montalvão – R$ 163 mil. Obra 
concluída em 31/12/2006. 

• construção da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE Limoeiro da Bacia do 
Córrego do Limoeiro, tipo lodo ativado, com capacidade de 524 l/s, incluindo 
equipamentos e materiais – Custo: R$ 26.126 mil. Obra concluída em 23/08/2004.  

• Implantação do Sistema de Esgotos Sanitários no Distrito de Eneida, compreendendo: 
392 m de emissário, 4.680 m de rede coletora, Estação Elevatória, Estação de 
Tratamento, 818 m de coletores tronco, 348 m de linha de recalque e 267 ligações de 
esgotos - Custo: R$ 395 mil. Obra concluída em 21/01/2004. 

• assentamento de 2.951 m de interceptor no Córrego Limeiro e execução de travessias 
– 2ª etapa de obras – Custo: R$ 2.904 mil. Obra concluída em 11/11/2001. 

• construção de Estação Elevatória de Água Tratada do Sistema Pioneiros – Custo: R$ 
284 mil. Obra concluída em 21/02/2001. 

• assentamento de 7.636 m de redes de distribuição de água – Custo: R$ 742 mil. Obra 
concluída em 01/08/2000. 

• construção de Estação de Tratamento de Esgotos, tipo Lagoa Facultativa no Distrito 
de Montalvão, próximo ao Sitio São João – Custo: R$ 242 mil. Obra concluída em 
28/10/1998. 

• 2.273 m de Interceptor no Córrego do Limoeiro, sifão invertido em FoFo 500mm, 
interligação dos  Coletores Tronco - 1.10 e 1.10.1 ao Interceptor principal e travessia 
sob Av. Jucelino K. de Oliveira no Jardim Monte alto e adjacências – Custo: R$ 1.405 
mil. Obra em 08/10/1998. 
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• construção do sistema de captação de água bruta do Rio do Peixe, constituído de 
captação superficial, 2 estações elevatórias de água bruta, 41.426 m de adutora em 
800 mm e ampliação da estação de tratamento de água – ETA, incluindo materiais, 
conjuntos moto-bomba e motores para as estações elevatórias – Custo: R$ 28.379 mil. 
Obra concluída em 30/09/1998. 

• construção dos Reservatórios R-2.B da Vila Formosa com capacidade de 2.000 m³ e 
R-6.B da COHAB com capacidade de 1.500 m³ - Custo: R$ 438 mil. Obra concluída 
em 15/05/1998. 

• Implantação do Sistema de Esgotos Sanitários nos Bairros Brasil Novo e adjacências, 
compreendendo: 42.292,3 m de redes coletoras, 2.128 ligações de esgotos, 8.458,9 m 
de coletor tronco, estação elevatória de esgotos e 2.916,5 m de interceptor - Custo: R$ 
3.285 mil. Obra concluída em 22/11/1997. 

• energização e montagem eletromecânica dos Poços P.20, P.23, P.24, P.25, perfuração 
do Poço P.28 e adutoras dos Poços P.22, P.23, P.24 e P.25 – R$ 267 mil. Obras 
concluídas de 1995 a 1997. 

• execução de 19.029,2 m de redes de distribuição, 94.083,8 m de redes coletoras, 
10.280 ligações de água e 12.064 ligações de esgotos para atender o Crescimento 
Vegetativo de água e esgotos do município – Custo: R$ 5.863 mil. Obras concluídas de 
1995 a 2006. 

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

• APEC – Associação Prudentina de Educação e Cultura – R$ 1.892 mil. 

• Santa Casa – R$ 5.827 mil. 

• Prefeitura – R$ 5.529 mil em medicamentos do Plano Estadual de Assistência 
Farmacêutica - Dose Certa 1995-2006. 

• AREA – Clínica Psico-Físico-Social Allan Kardec de Presidente Prudente – R$ 201 
mil. 

• Associação Assistencial Bezerra de Menezes – R$ 455 mil. 

• APAE – R$ 70 mil. 

• Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas – LUMEN ET FIDES – R$ 88 
mil. 

 
 
Programa de Saúde da Família – 4 equipes – custeio: 
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• Prefeitura – R$ 3.322 mil, repassados de 2001 a 2006. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 

• UNESP (Campus Presidente Prudente) – R$ 27 mil, repassados em Jul/2006 para 
aquisição de equipamentos. 

• UNESP – R$ 19 mil, repassados em Jul/2006 para reforma. 

• Santa Casa – R$ 300 mil, repassados em Set/2006 para aquisição de equipamentos. 

• Santa Casa – R$ 500 mil, repassados em Jan/2004 para obras do Hospital do Câncer. 

• Santa Casa – R$ 90 mil, repassados em Jan/2003 para aquisição de acessórios de 
vídeo endoscópio. 

• Santa Casa – R$ 90 mil, repassados em Jan/2003 para aquisição de acessórios de 
vídeo endoscópio. 

• Santa Casa – R$ 40 mil, repassados em Abr/2002 para ampliação e reforma da 
farmácia. 

• Prefeitura – R$ 300 mil, repassados em Out/2000 para construção do PAS Brasil 
Novo. 

• Prefeitura – R$ 141 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de veículos para o 
combate ao Aedes Aegypti. 

• Prefeitura – R$ 125 mil, repassados em Dez/1998 para construção de novo prédio 
para a Unidade Básica de Saúde da Vila Geni. 

• Prefeitura – R$ 600 mil, repassados em 1997 para construção da Unidade Básica de 
Saúde do Jardim Santana e do Pronto Atendimento 24 horas da Chácara Azaléia. 

• Prefeitura – R$ 6 mil, repassados em Set/1996 para aquisição de equipamentos. 
 
Entrega de Ambulâncias: 5 

• Santa Casa – 1 (UTI) em 2000 

• Prefeitura – 3, entregues em 2002, 2003 e 2005. 

• Hospital Estadual Dr. Odilon A Siqueira - 1 entregue em 2000. 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 144 viaturas, sendo: 45 para a Polícia Civil e 97 para a Polícia 
Militar e 6 para a Polícia Técnica – Custo: R$ 3.636 mil. 
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• Entrega de 2 Bases Comunitárias para a Polícia Militar em 11/04/2001 e 19/10/2002 
– Custo: R$ 136 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• obras de duplicação de da SP-270 – Rodovia Raposo Tavares do km. 548 a 563, no 
trecho Presidente Prudente –Taciba – Custo: R$ 42.574 mil. A obra, concluída em 
27/01/2006, foi realizada em 2 lotes, sendo que o lote do km 541,8 ao 548 foi 
cadastrado no município de Taciba. 

• duplicação e implantação de dispositivo de acesso na SP-270 - Rodovia Raposo 
Tavares – Trevo UNOESTE - Campus II – Vias marginais norte e sul, numa extensão 
de 1,2 km – Custo: R$ 4.218 mil. Obra concluída em 15/11/2001. 

• Implantação e pavimentação de dispositivos em desníveis nos km 563 da SP-270 e no 
km 565 da SP-270 – Rodovia Raposo Tavares com a SP-425 – Rodovia Assis 
Chateaubriand, incluindo duplicação da pista entre os km 563 e 565 – Custo: R$ 
20.076 mil. Obra concluída em 28/12/1998. 

• melhoramentos e pavimentação dos acostamentos da SP-270, do km. 585 ao km. 
654,50, no trecho dePresidente Bernardes à Presidente Epitácio – Custo: R$ 11.485 
mil pagos na gestão PSDB. Obra concluída em 04/01/1998. 

• melhoramentos e pavimentação da Vicinal Presidente Prudente – Regente Feijó, no 
trecho de Presidente Prudente a SP-425, numa extensão de 5,6 km – Custo: R$ 3.777 
mil. Obra concluída em 15/12/2000. 

 
DAESP: 
 
Aeroporto Estadual de Presidente Prudente: 

• ampliação do pátio, pista de taxiamento, rolamento e balizamento noturno, construção 
de acesso viário do Setor de Combate à incêndio, construção de alambrado com 
mourão de concreto padrão ICAO para fechamento e segurança operacional, 
construção de drenagem subterrânea, reforma do Terminal de Passageiros para 
adequação da Polícia Federal e obras complementares - Custo: R$ 4.496 mil. Obras 
realizadas de 1998 a 2002. 


