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SALMOURÃO 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007 - 2010 

 

AGRICULTURA: 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 4,00 km de estrada rural SLM-348/270 - Bairro Cupri - 5ª fase – Custo: 
R$ 324 mil. Concluída em 23/03/2011. 

Repasses de recursos: 

• convênio com a Prefeitura, para aquisição de trator e implementos (terraceador) – 
Custo: R$ 120 mil. Adquiridos em Nov/2010 e Abr/2011. 

CULTURA: 

Pólos do Projeto Guri: 1 (em andamento) 

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

• Pólo Salmourão – Praça da Bandeira, s/nº- Centro de Catequese da Paróquia São 
João - em andamento 4 cursos (Violão, Percussão, Canto Coral, Viola Caipira), para 
132 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 289 mil, repassados de Ago/2003 
a Set/2010, para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, 
visitas de supervisão, etc. 

DEFESA CIVIL:  

Obra concluída: 

• construção de galerias de águas pluviais na Rua Raposo Tavares – Custo: R$ 167 mil. 
Concluída em 25/02/2011. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 20.400 litros de leite, de Jan a Abr/2011 – Custo: R$ 27 mil, beneficiando 
340 famílias carentes, no último mês. 

• celebrados 2 convênios com a Prefeitura para atendimento a 88 crianças e 
adolescentes e 20 idosos – Custo: R$ 34 mil. 
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• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidos 107 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 98 mil, repassados R$ 47 mil de Jan a Jun. 

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 239 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
205 mil, repassados R$ 91 mil de Jan a Jun. 

EDUCAÇÃO: 

Programa Escola da Família: 

� De Mar/2011, foram gastos R$ 8 mil em atividades desenvolvidas aos finais de semana na 
escola EE Hans Wirth. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

Repasse de recursos: R$ 39 mil 

• realização do Projeto Esporte Social – Custo: R$ 39 mil, repassados em Jan/2010. 
Vigência: 22/12/2009 a 15/05/2011. 

Obra programada: 

• construção de pista de skate – Custo: R$ 50 mil. Aguardando a regularização de 
pendência dos recursos recebidos pelo Estado. 

GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro na Av. Santos Dumont, 451. A 
Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 microcomputadores – Custo: 
R$ 56 mil, repassados em Dez/2007, proporcionando acesso gratuito à Internet. A 
implantação foi em 06/12/2007. 

HABITAÇÃO: 

Pró – Lar Convênio Melhorias Habitacionais e Urbanas 

Obras em andamento: 

• construção de praça e calçadas nos conjuntos habitacionais Salmourão A e Fortunato 
Pravato – Custo: R$ 29 mil, repassados R$ 9 mil em 13/05/2011. Obra com 30% 
executados e tem término previsto em 28/12/2011. 

• obras de infra-estrutura, calçamento de concreto no conjunto habitacional Salmourão 
B – Custo: R$ 25 mil, repassados R$ 7 mil em 29/04/2011. Obra com 30% executados 
e tem término previsto em 13/12/2011. 

Obra programada: 
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• construção de centro comunitário no conjunto habitacional Fortunato Pravato – Custo 
programado: R$ 171 mil. 

 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES: 

DER: 

PROGRAMA PRÓ VICINAL IV 

Obra em andamento: 

• recuperação da vicinal Salmourão – Rio Aguapeí, trecho Fazenda Bem-Te-Vi – Rio 
Aguapeí (SLM 030), inclusive alargamento da ponte sobre o Córrego Barreiro, com 
9,75 km – Custo no município: R$ 2.190 mil. Obra com 4% executados e tem término 
previsto em 26/09/2011. (ADM). 

PLANEJAMENTO E DESENV.REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 145 mil 

• 10.199,80 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 145 mil, 
repassados em Jan/2011. 

SANEAMENTO E REC.HIDRICOS: 

DAEE 

Obra em licitação 

• construção de galeria de águas pluviais no conj.hab.Isabel M.Villas – Custo: R$ 180 
mil. 
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GESTÃO 2007 - 2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 239.870 litros de leite, de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 267 mil, 
beneficiando 340 famílias carentes, no último mês. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 14 mil, 
repassados em Ago/2007 a Ago/2008. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 4,59 km de estrada rural SLM-349 - Bairro Cupri - 4ª fase – Custo: R$ 
294 mil. Concluída em 16/07/2008. 

Repasse de recursos: 

• Prefeitura - aquisição de trator e implementos – Custo: R$ 120 mil, repassados em 
Jun/2010. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 10 convênios com a Prefeitura para atendimento a 250 crianças e 
adolescentes, 160 idosos e 160 famílias – Custo: R$ 94 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 80 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 58 mil, 80 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 58 mil, 80 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 58 mil 
e 80 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 66 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 90 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 64 mil, 90 
bolsistas em 2008 – Custo R$ 64 mil, 90 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 64 mil e 
90 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 76 mil. 

DEFESA CIVIL:  

Obra concluída: 

• construção de galerias de águas pluviais na Rua Raposo Tavares – Custo: R$ 167 mil. 
Concluída em 25/02/2011. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 1.660 mil 
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• 10.186,06 m² de recapeamento e pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias 
urbanas – Custo: R$ 200 mil, repassados em Jun/2010. 

• aquisição de retroescavadeira – Custo: R$ 250 mil, repassados em Jun/2010. 

• obras de pavimentação e recapeamento asfálticos em vias urbanas – Custo: R$ 180 
mil, repassados em Mai/2010. 

• obras de substituição de 65 unidades de braços de luminárias completas, em vias 
urbanas do município – Custo: R$ 50 mil, repassados em Jan/2010. 

• aquisição de caminhão basculante – Custo: R$ 130 mil, repassados em Dez/2009. 

• construção de Centro Esportivo – Custo: R$ 150 mil, repassados em Set/2009. 

• 15.421,03 m² para obras de recapeamento em vias urbanas – Custo: R$ 120 mil, 
repassados em Ago/2009. 

• 6.313,80 m² para obras de pavimentação asfáltico, guias e sarjetas em vias urbanas – 
Custo: R$ 140 mil, repassados em Nov/2007 e Fev/2009. 

• 1.744,44 m² para obras de pavimentação, guias e sarjetas – Custo: R$ 50 mil, 
repassados em Out/2008. 

• reforma da Praça da Bandeira, localizada no Centro do município – Custo: R$ 100 
mil, repassados em Jul/2008. 

• 127,04 m² para construção de berçário na Creche Municipal, localizado na Rua 
Antônio Xavier da silva, nº 211 – Lotes 10 e 12 da Quadra 13 – Custo: R$ 70 mil, 
repassados em Jun/2008. 

• 5.315,00 m² para obras de infra-estrutura urbana em vias urbanas – Custo: R$ 120 mil 
repassados em Mai/2008. 

• aquisição de kombi para transporte de idoso – Custo: R$ 40 mil, repassados em 
Jun/2008. Adquirido em 10/11/2008; 

• 3.063,00 m² para obras de pavimentação asfáltico, guias e sarjetas – Custo: R$ 60 mil, 
repassados em Nov/2006. Concluída em 20/05/2007. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras: R$ 10 mil 

Reforma de escola concluída: 1 – R$ 10 mil 

• EE Hans Wirth – Custo: R$ 10 mil. Concluída em 04/05/2010. 
Transporte escolar: 2 veículos – R$ 291 mil 

• Foram entregues 2 veículos micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 291 mil. 
Programa Escola da Família: 
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• De Mar/2007 a Dez/2010, foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na escola EE Hans Wirth. 

ESPORTE E LAZER: 

Repasse de recursos: R$ 69 mil 

• realização do Projeto Esporte Social – Custo: R$ 39 mil, repassados em Jul/2006. 
Vigência: 26/06/2006 a 31/07/2007. 

• realização de evento com o Campeonato Paulista de Canoagem, modalidade Slalom – 
Custo: R$ 30 mil. Eventos realizados em 2, 3, 4 de Nov/2007. 

HABITAÇÃO: 

Pró – Lar Convênio Melhorias Habitacionais e Urbanas 

Obra concluída: 

• construção de praça no conjunto habitacional Salmourão A e Salmourão B – Custo: 
R$ 60 mil, repassados em Abr/2008 a Mar/2009. Concluída em 13/03/2009. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repasse de R$ 110 mil em Mai/2010 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão para coleta seletiva. 

• repasse de R$ 145 mil em Out/2009 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 pá carregadeira. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP: 

• 7.470,00 metros lineares para execução da rede coletora de esgotos e 513 ligações 
domiciliares de esgotos, para ampliação do Sistema de Esgoto – Custo: R$ 652 mil. 
Obra concluída em 28/09/2009. 

• aquisição de curvas PVC PB JE DN 100 mm, sendo 40 unidades e 321 unidades para 
rede coletora – Custo: R$ 2 mil, repassados em Ago/2008. 

• aquisição de 9 unidades de tampão de FF – DN 600 mm, para serem utilizados na 
obra de rede coletora de esgoto – Custo: R$ 25 mil, repassados em Jul/2008. 

• aquisição de 361 unidades de Selim e 90 grama de elástico PVC com bolsa JE DN 
150x100mm tipo abraçadeira, para ligação da rede coletora – Custo: R$ 3 mil, 
repassados em Jul/2008. 
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• aquisição de 518,87 m de tubo PVC PB JEI DN 100 mm e 4 unidades de curva 90 
grama PVC PB JE DN 100mm, para rede coletora – Custo: R$ 7 mil, repassados em 
Jul/2008. 

• aquisição de 7.467,60 m de tubo PVC para rede de esgoto – Custo: R$ 86 mil, 
repassados em Jun/2008. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) – custeio (Total: R$ 63 mil) 

R$ 60 mil, repassados em Jul/2007 e Nov/2007; 

R$ 3 mil, repassados em Dez/2008 e Dez/2009, para custeio do Programa de Saúde da 
Família. 

Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) – obras e equipamentos (Total: R$ 104 
mil) 

R$ 50 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos. 

R$ 4 mil, repassados em Jul/2009, para investimento do Programa Renova Saúde; 

R$ 50 mil, repassados em Jun/2008, para investimentos na área da saúde; 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a 2010, foram repassados R$ 107 mil em medicamentos. 
Programa Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 18 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010. 
Entrega de ambulâncias: 2 – R$ 115 mil 

• Prefeitura – R$ 50 mil em Dez/2009, para ambulância . 

• Prefeitura – R$ 65 mil em Nov/2007, para veículo van para transporte de paciente. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 2 viaturas, sendo: 1 viatura para Polícia Militar e 1 viatura para 
Polícia Civil – Custo: R$ 81 mil. 

TRANSPORTES: 

DER: 

PROGRAMA PRÓ VICINAL I 
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Obra concluída: 

• recuperação da vicinal de ligação Salmourão – Fazenda Bem-Te-Vi (SLM 030), com 
6,00 km – Custo no município: R$ 1.309 mil. Obra concluída em 10/09/2008. (PCB). 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
R$ 6.000.000,00 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 542.710 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

400 mil, beneficiando 340 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrados 7 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 81 
mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 3,90 km de estrada rural SLM-020/352 – 1ª Fase – Custo: R$ 73 mil. A 
obra foi concluída em 20/12/1998. 

 
• recuperados 2,94 km de estrada rural SLM-280 – 2ª Fase – Custo: R$ 66 mil. A obra 

foi concluída em 31/07/2002. 
 
• recuperados 1,20 km de estrada rural SLM-238/238 – 3ª Fase – Custo: R$ 61 mil. A 

obra foi concluída em 31/01/2003. 
 

Repasse de recursos: 
 

• aquisição de máquina de perfurar poço / plantadeira – Custo: R$ 22 mil repassados 
em 11/2000. 

 
• aquisição de um trator – Custo: R$ 70 mil repassados em 08/2006. 
 
• conclusão das obras da casa trabalhador rural – Custo: R$ 19 mil. Concluída em 

11/07/1997. 
 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
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• celebrados 44 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.058 crianças e adolescentes, 454 idosos e 327 famílias – Custo: R$ 403 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 90 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 22 mil em 2005 e R$ 64 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 em 2001 – R$ 8 mil; 30 famílias/mês de 

Jan/2002 a Dez/2003 – R$ 44 mil; 71 famílias/mês em 2004 – R$ 52 mil; 71 famílias 
em 2005 – R$ 52 mil e 80 famílias em 2006 – R$ 57 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$ 30 mil, repassados em 01/1998, para construção de Centro de 
Convivência do Idoso. Obra concluída em 14/11/1998. 

 
• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em 01/2003, para reforma e ampliação da Creche 

Municipal Começinho de Vida. Obra concluída em 30/06/2003. 
 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos:  
 

• construção de galeria na Rua Andreilane Bravatto – Custo: R$ 47 mil. Obra concluída 
em 05/09/2002. 

 
  

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 

• obras de Infra-estrutura urbana em vias da cidade – Custo: R$ 80 mil. A obra foi 
concluída em 14/11/2002. 
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• obras de pavimentação, guias e sarjetas na Rua José Fernandes Costa – Custo: R$ 28 

mil. A obra foi concluída em 17/03/1997. 
 

• obras de pavimentação, guias e sarjetas em vias urbanas do município  – Custo: R$ 30 
mil. A obra foi concluída em 24/04/1999. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 442 mil 
 
Escolas ampliadas: 1 (210 novas vagas) – R$ 40 mil 
 

• EMEF Stela Boer Maioli – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 40 mil. Obra 
concluída em 24/05/2001. 

 
Reformas em Escolas: 5 – R$ 362 mil. 
 

• EE Hans Wirth – Custo: R$ 13 mil. A obra foi concluída em 17/06/2002; 
 
• EEPSG Hans Wirth – Custo: R$ 90 mil. A obra foi concluída em 28/02/1997. 

 
• EEPSG Hans Wirth – Custo: R$ 16 mil. A obra foi concluída em 08/04/1997. 

 
• EMEF Stela Boer Maioli – Custo: R$ 23 mil. A obra foi concluída em 09/05/1998. 

 
• EE Hans Wirth – Custo: R$ 220 mil. A obra foi concluída em 31/01/2006. 

 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 1 – R$ 40 mil 
 

• EE Hans Wirth – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 04/05/2001. 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
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BANCO DO POVO: 
 

• Em 31/05/02 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na Av. Santos Dumont, 63 – Custo: R$ 40 mil, para atender o crédito produtivo 
popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER:  
 
Repasse de recursos: 

 
• R$ 30 mil, repassados em 12/2003 para a realização da 5ª etapa do campeonato 

paulista de canoagem. 
 

• R$ 4 mil, repassados em 01/1999 para a realização da 4ª etapa do campeonato de 
canoagem. 

 
• R$ 8 mil, repassados em 03/2000 para a realização do final do campeonato paulista 

de canoagem. 
 

• R$ 20 mil, repassados em 12/1998 para a realização do 1º encontro de cowboys. 
 

• R$ 40 mil, repassados em 11/2004 para a realização da 4ª etapa do campeonato 
paulista de canoagem. 

 
• R$ 34 mil, repassados 11/2005 para a realização da 5ª etapa do campeonato paulista 

de canoagem. 
 

• R$ 45 mil, repassados 05/2006 para a realização do campeonato paulista de 
canoagem modalidade Slalon e Cpt. Bras. Iniciantes. 

 
• construção de ginásio de esportes na Rua Roberto Hottinger – Custo: R$ 120 mil. A 

obra foi concluída em 01/02/2001. 
 

• reforma do estádio municipal na av.castelo branco com Rua Bartolomeu Bueno – 
Custo: R$ 120 mil. A obra foi concluída em 01/02/2001. 

 
 
HABITAÇÃO: 
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CDHU: 79 unidades habitacionais / 2 conjuntos - R$ 1.065 mil 
 

• conjunto Habitacional Salmourao A – 49 unidades, beneficiando 245 pessoas, 
construídas pelo sistema Pró-Lar Autoconstrução, na Andrelaine Pravato, 380 - ao 
lado do Cemitério Municipal – Custo: R$ 595 mil. Obra concluída em 29/09/2004. 

 
• conjunto Habitacional Salmourao B – 30 unidades, beneficiando 150 pessoas, 

construídas pelo sistema Pró-Lar Autoconstrução, na Estrada Vicinal Salmourão Com 
o Rio Aguapeí - Próximo a Rua Adrileine  – Custo: R$ 470 mil. Obra concluída em 
14/09/2006.  

 
 

MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 90 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 caminhão compactador de lixo. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• 2.273 m de emissário final, com abertura de valas, assentamento de manilhas 
cerâmica – Custo: R$ 29 mil. Concluída em 20/11/2001; 

• construção de 1 estação de tratamento de esgotos, constituída de lagoa anaeróbia e 
facultativa – Custo: R$ 251 mil. Concluída em 30/12/2003; 

• aquisição de tubos de concreto para obras complementares da ETE – Custo: R$ 2 mil. 

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

• Prefeitura – R$ 21 mil, repassados em 09/2006 para aquisição de um gabinete 
dentário; 

 
• Prefeitura – R$ 25 mil, repassados em 03/2002, para aquisição de equipamentos p/ o 

centro de saúde; 



14   

 
• Centro de Saúde de Salmourão – R$ 3 mil, repassados em 12/1998, para aquisição de 

equipamentos da area de fisioterapia; 
 
• U.B.S. de Salmourão – R$ 10 mil, repassados em 12/1998, para aquisição de 

equipamentos médicos hospitalares. 
 

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

• Prefeitura – R$ 23 mil. 
 

Entrega de Ambulância: 3 
 

• Prefeitura - 3 
 
Veículos para o combate à dengue - SUCEN: 1 
 

• Prefeitura – 1 (entregue em 1998) 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 6 viaturas, sendo: 4 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 132 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER:  
 

• duplicação e pavimentação de acostamentos no trecho Osvaldo Cruz - Salmourão, 
numa extensão de 0,5 km - Custo: R$ 101 mil. Obras concluídas em 22/04/2005. 

 


