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SANTA ADÉLIA 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2007-2010 

 
R$ 14.253.426,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de leite: 

• distribuídos 158.840 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2009 – Custo: R$ 
199 mil, beneficiando 306 famílias carentes, no mês. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,3 km da estrada rural SAD-020 (3ª Fase) – Custo: R$ 418 mil. Obra 
concluída em 08/09/2008. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrado 1 convênio com a Prefeitura para atendimento a 240 famílias – R$ 55 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 161 famílias/mês em 2007 – R$ 115 mil; 160 
famílias/mês em 2008 – R$ 115 mil; 160 famílias/mês em 2009 – R$ 115 mil; e está 
atendendo mais 160 famílias/mês em 2010 – R$ 115 mil, já repassados R$ 28 mil de 
Jan a Mar. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007 – Custo R$ 21 mil; 30 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 21 mil; 30 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 21 
mil; e está atendendo 30 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 21 mil, já repassados R$ 5 
mil de Jan a Mar. 

 
Repasse concluído: 

• Instituição de Assistência Social Ezequiel – repasse de R$ 10 mil, pagos em Jan e 
Abr/2007, para custeio. 

 
 
CULTURA: 
 
Polo do Projeto Guri: 1 

O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando a 
música como agente transformador. 
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• Polo – Avenida Doutor Luiz Dumont, 320 - Centro - em andamento 3 cursos (violino, 
viola, violoncello, contrabaixo, percussão e canto coral), para 102 crianças e 
adolescentes. Estão sendo gastos R$ 110 mil para pagamento de despesas de 
manutenção do Polo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. (já pagos R$ 97 mil 
de Out/2006 a Fev/2009). O polo iniciou suas atividades em 25/10/2006. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasses de recursos: 

• construção de uma ponte sobre o Rio São Domingos na estrada SAD-030 - R$ 119 mil, 
repassados em Nov/2007, Jan e Fev/2008. Obra concluída em 31/03/2008; 

• construção de uma ponte sobre o Córrego Agulha Botelho - R$ 107 mil, repassados de 
Abr a Out/2008. Obra concluída em 14/10/2008. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP – R$ 1.691 mil: 

• construção de Praça Pública no loteamento Jardim Figlioli – Custo: R$ 50 mil, 
repassados em Jul/2008; 

• 3.570,64 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas do município 
– Custo: R$ 100 mil, repassados em Jul/2008; 

• 2.319,80 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas do município 
– Custo: R$ 60 mil, repassados em Jun/2008; 

• 4.982,86 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em diversas ruas do município 
– Custo: R$ 130 mil, repassados em Jun/2008; 

• galerias pluviais, guias de concreto e calçada na Rua Coronel Relíquias Guimarães - 
Custo: R$ 62 mil, repassados em Dez/2007 e Jun/2008, com 74,8% executados; 

• reforma e reurbanização das praças – Custo: R$ 100 mil, repassados em Dez/2007 e 
Mar/2008; 

• construção e cortina de concreto armado no Córrego do Matadouro na estrada SAD-
010 - Custo: R$ 149 mil, já repassados R$ 90 mil em Fev/2008. A obra está com 
67,76% executados; 

• 9.117,36 m² de recapeamento asfáltico, guias e sarjetas da Avenida Drº Joaquim de 
Abreu Sampaio Vidal - Custo: R$ 150 mil, repassados em Abr/2008. Obra concluída 
em 11/10/2008; 
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• 7.692,30 m² de recapeamento asfáltica na Rua Serafim Formigoni e Rua Prudente de 
Moraes - Custo: R$ 100 mil, repassados em Out/2007 e Mar/2008. Obra concluída em 
11/10/2008; 

• construção de galerias de água pluviais em vias urbanas - Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Nov/2006 e Abr/2007. Obra concluída em 22/06/2007; 

• 4.672,50 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas - Custo: R$ 
60 mil, repassados em Nov/2006 e Ago/2007. Obra concluída em 22/06/2007; 

• 4.710,18 m² de recapeamento asfáltico, guias e sarjetas - Custo: R$ 70 mil, repassados 
em Nov/2006 e Fev/2007. Obra concluída em 30/04/2007. 

• Aquisição de 1 veículo - Custo: R$ 50 mil, previstos até  02/12/2010. 

• 7.500 m² de recapeamento asfáltico, com espessura de 3 cm em vias do Município - 
Custo: R$ 150 mil, repassados em Jul/2009. 

• 6.000 m² de recapeamento asfáltico, em vias do Município - Custo: R$ 120 mil, 
repassados em Jan/2010. 

 
• 7.000 m² de recapeamento asfáltico, em vias do Município - Custo: R$ 140 mil, 

repassados em Ago/2009. 
 

• 5.000 m² de recapeamento asfáltico, na Rua Titadentes - Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Out/2009. 

EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 949 mil 
 
Reformas de escolas concluídas: 2 - R$ 796 mil 

• EE Drº Luiz Dumont – Custo: R$ 425 mil. Obra concluída em 15/01/2009; 

• EE Giuseppe Formigoni – Custo: R$ 371 mil. Obra concluída em 13/08/2008. 
 
Cobertura de quadra de esporte em escola concluída: 1 – R$ 153 mil 

• EE Drº Luiz Dumont – Custo: R$ 153 mil. Obra concluída em 31/03/2008. 
 
Transporte Escolar: 
 

• Foi entregue em 15/01/2010 1 micro-ônibus, para transporte de estudantes, no valor 
de R$ 145 mil. 

 
Programa Escola da Família: 
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• De 2007 a 2009 foram gastos R$ 108 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE Giuseppe Formigoni. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• repasses de R$ 39 mil, pagos em Jan/2010 para Esporte Social; 
 

• programados repasses de R$ 45 mil, para Construção de Pista de Skate; 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• construção de uma praça no Conjunto Habitacional Santa Adélia E – Custo: R$ 89 
mil, repassados de Jun/2008 e Abr/2009. Obra concluída em 08/06/2009. 

• Programados 3.274,56 m² recursos obras de infra-estrutura, no CH Elza Galvão 
Branco – Custo: R$ 120 mil. 

 
 
SAÚDE: 
 
 
No período de 2007 - 2009, foram gastos R$ 326 mil em medicamentos, dentro do Programa 
Dose Certa. 
 
 
 
Repasses concluídos para entidades hospitalares - custeio: 

• Santa Casa – R$ 96 mil, repassados de Fev/2007 a Jun/2008. 
 
Repasses concluídos para entidades hospitalares - obras e equipamentos: 

• Santa Casa – R$ 125 mil, repassados de Jan a Jun/2008 para aquisição de 
equipamentos; 

• Santa Casa – R$ 65 mil, repassados em Out/2007 para aquisição de um aparelho 
ultra-sonografia. 

 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 21 mil, repassados de Jul/2006 a Abr/2007. 
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SEGURANÇA PÚBLICA: 

• reforma geral e manutenção do prédio da Delegacia de Polícia e Cadeia Pública – 
Custo: R$ 97 mil. Obra concluída em 10/11/2007. 

• Foram entregues 2 viaturas: 1 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 79 mil. 

 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 
Programa Pró-vicinais 1: 

• recuperados 9,5 km de vicinal SP-333 – Tapinas - Botelho – Custo: R$ 1.653 mil. 
Obra concluída em 10/09/2008. 

 
OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 

 
R$ 13.600.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 569.358 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 405 mil, 
beneficiando 306 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 4,06 km da estrada rural SAD-159 (1ª Fase) - Custo: R$ 42 mil. Obra 
concluída em 22/04/1998; 

• recuperados 2,70 km da estrada rural SAD-030 (2ª Fase) - Custo: R$ 67 mil. Obra 
concluída em 11/04/2003. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
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• celebrados 34 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.008 crianças e adolescentes, 455 idosos, 277 famílias e 30 pessoas de outros 
segmentos da população – R$ 724 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 
freqüentar a escola na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o retorno 
e/ou permanência na escola, repasse de R$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que 
os capacitem para o mercado de trabalho. 

• Programa Renda Cidadã – 30 famílias/mês 2003 – 52 mil; 30 famílias/mês /2004 – R$ 
21 mil; 30 famílias/mês/2005 – R$ 21 mil e 161 famílias em 2006 – R$ 115 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$ 20 mil, pagos em Jan/2002 para ampliação do Instituto de 
Assistência Social. Obra concluída em 27/12/2002. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasses de recursos: 

• construção de uma ponte de concreto armado sobre Córrego Cana do Reino – Custo: 
R$ 13 mil. Obra concluída em 09/09/1996; 

• recuperação da ponte mista metálica, madeira e gabião na estrada municipal Ururai a 
Santa Adélia sobre o Córrego do Barreiro – Custo: R$ 19 mil. Obra concluída em 
14/02/1996. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• iluminação pública na Avenida Duque de Caixas – Custo: R$ 70 mil. Obra concluída 
em 30/03/2005; 
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• ampliação da escola municipal de ensino fundamental de botelho – Custo: R$ 100 mil. 
Obra concluída em 24/01/2003; 

• conclusão e reforma de edificações da Rua Seigo Nisikawa – Custo: R$ 114 mil. Obra 
concluída em 22/01/1999; 

• 18.947 m² de pavimentação em vias urbanas – Custo: R$ 180 mil. Obra concluída em 
18/01/1999; 

• 11.255 m² de recapemaento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 50 mil. Obra 
concluída em 11/12/1998; 

• 7.500 m de guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 80 mil. Obra concluída em 
16/03/1997. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 518 mil 
 
Escola construída: 1 (630 novas vagas) - R$ 320 mil 

• EMEIF Adelino Honorato Bertolo – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 320 mil. 
Obra concluída em 15/07/2004. 

 
Reformas de escolas: 7 – Custo: R$ 168 mil 

• 4 na EE Giuseppe Formigoni – Custo: R$ 124 mil. Obras concluídas em 17/06/2004, 
22/02/2003, 30/08/2002 e 03/11/1996; 

• 2 na EE Drº Luiz Dumont – Custo: R$ 31 mil. Obras concluídas em 02/03/2006 e 
08/04/1997; 

• EE Diego Segura Martins – Custo: R$ 13 mil. Obra concluída em 08/04/1997; 
 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 – R$ 30 mil 

• EE Giuseppe Formigoni – Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 30/06/1999. 
 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 210 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 2 escolas do município: EE Giuseppe Formigoni e EE Drº Luiz Dumont. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 



8 

• repasse de R$ 30 mil, pagos em Dez/1998 para reforma do Ginásio de Esportes. Obra 
concluída em 30/06/1997; 

• repasse de R$ 8 mil, pagos em Jun/1997 para realização da 8ª Festa do Cowboy; 

• repasse de R$ 2 mil, pagos em Mai/1996 para realização do aniversário de 
emancipação político administrativo. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 54 unidades habitacionais / 1 conjunto – Custo: R$ 245 mil 

• Conjunto Habitacional Santa Adélia E – 54 unidades, beneficiando 270 pessoas, na 
Rua Joaquim Alves Marinho construídas pelo sistema Habiteto, em parceria com a 
Prefeitura - Custo: R$ 245 mil. Unidades comercializadas em 30/10/1997. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 

• construção de uma creche Conjunto Habitacional Elza Galvão Branco - Custo: R$ 125 
mil. Obra concluída em 29/08/2003. 

 
Pró-Lar - Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• 9.920,64 m² de recapeamento asfáltico no Conjunto Habitacional Elza Galvão Branco 
- Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 27/09/2006; 

• 4.562,37 m² de pavimentação asfáltica em diversas ruas no Conjunto Habitacional 
Felicio Leite Vila Botelho - Custo: R$ 74 mil. Obra concluída em 31/12/2004. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 64 mil em Jun/2006, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de um triturador de galhos; 

• repasse de R$ 90 mil em Set/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de um caminhão coletor compactadores de lixo. 

 
FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para estudos e projetos executivo do sistema de esgotos – 
Custo: R$ 28 mil. Estudos e projetos concluídos em 28/04/2004. 
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SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 

• Santa Casa – R$ 305 mil; 

• Prefeitura – R$ 14 mil. 
 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras / equipamentos: 

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

• Prefeitura – R$ 25 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de equipamentos para 
o Centro de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 13 mil, repassados em Out/2004 para aquisição de 2 bombas 
dosadoras para fluoretação das águas; 

• Santa Casa – R$ 140 mil, repassados em Dez/2001 para reforma e ampliação; 

• Santa Casa – R$ 30 mil, repassados em Dez/2001 para melhoria no atendimento de 
pacientes; 

• Santa Casa – R$ 50 mil, repassados em Jul/2004 para aquisição de aparelho de raio 
x; 

• Santa Casa – R$ 30 mil, repassados em Set/2005 para aquisição de um processador 
de raio x e um desfibrilador; 

• Santa Casa – R$ 30 mil, repassados em Out/2006 para aquisição de equipamentos. 
 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 17 mil, repassados em Ago/2005. 
 
Projeto Água Limpa (investimentos): 

• Prefeitura - R$ 511 mil, repassados de Nov/2005 a Abr/2006, para construção de 
interceptores e emissários de esgotos. Obra concluída em Mar/2006. 

 
Entrega de ambulâncias: 2 

• Prefeitura – 2 (entregues em 1998 e 2000) 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
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• Foram entregues 8 viaturas: 4 para a Polícia Militar e 4 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 195 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• restauração, recapeamento e sinalização da vicinal de ligação SP-364/310 a vicinal 
Pindorama - Ariranha até o acesso a usina colombo, numa extensão de 5,1 km – 
Custo: R$ 260 mil. Obra concluída em 30/11/2006; 

• recuperação da vicinal SP-310 - Santa Adélia – Ururai – Ribeirão dos Porcos, numa 
extensão de 13,8 km – Custo: R$ 802 mil. Obra concluída em 30/09/2006; 

• melhoramentos e pavimentação da vicinal Santa Adélia - SP-310 – Ribeirão dos 
Porcos, numa extensão de 18,84 km – Custo: R$ 1.100 mil. Obra concluída em 
30/08/2001; 

• implantação da 3ª faixa no acesso de Santa Adélia à Washington Luiz e duplicação da 
vicinal de acesso em Santa Adélia à SP-364 e SP-310, numa extensão de 10,3 km - 
Custo R$ 1.005 mil. Obra concluída em 24/12/2000. 

 
 


