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SANTA ALBERTINA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007 - 2010 
R$ 6.000.000,00 – em 33 obras e ações 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 195.778 litros de leite, no período Jan/2007 a Fev/2010 - Custo: R$ 241 
mil, beneficiando 466 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 4,9 km da estrada rural SAT-140 (2ª Fase) – Custo: R$ 326 mil. Obra 
concluída em 22/10/2008. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 6 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 150 
crianças e adolescentes e 132 idosos – R$ 155 mil. 

 
• Programa Renda Cidadã – atendeu 228 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 164 mil; 

226 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 162 mil; 226 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
162 mil e está atendendo mais 226 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 162 mil 
repassados R$ 67 mil de Jan/2010 a Mai/2010. 

 
• 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 mais 30 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 21 mil repassados R$ 
9 mil de Jan/2010 a Mai/2010. 

 
Repasse de recursos para entidade: 
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• Associação Vicentina São Francisco de Assis – repasse de R$ 20 mil, pagos em 
Fev/2008, para aquisição de equipamentos. 

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

• Pólo – Rua Quatro, s/nº - Jardim Aprazível - em andamento 3 cursos (violão, viola 
caipira e canto coral), para 120 crianças e adolescentes. Foram repassados R$ 120 
mil pagos de Out/2006 a Dez/2009, para pagamento de despesas de manutenção do 
Pólo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 
26/10/2006. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
 

• construção de uma ponte sobre o Ribeirão Lagoa Seca na estrada SAT-230 – Custo: 
R$ 96 mil, repassados em Mar e Jul/2007. Obra concluída em 06/12/2007. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: R$ 1.079 mil 
 

• 12.832,55 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 200 mil, 
repassados em Jun e Jul/2008. Obra concluída em 29/10/2008. 

 
• construção de banheiro público na praça municipal – Custo: R$ 60 mil, repassados em 

Jan/2009. 
 

• reforma e ampliação do centro comunitário – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
Dez/2008. 

 
• reforma, ampliação e adequação da cozinha piloto – Custo: R$ 149 mil, repassados 

em Out/2009. 
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• 3.947,37 m² de pavimentação asfáltica, em vias do Município – Custo: R$ 150 mil, 

repassados em Mai/2010. 
 

• 5.058,14m² de recapeamento asfáltico, em vias do município – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Abr/2010. 

 
• 6.821,28 m² de recapeamento asfáltico, em vias do Município – Custo: R$ 100 mil, 

repassados em Mai/2010. 
 

• 7.500,00 m² de recapeamento asfáltico, em vias do Município – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Abr/2010. 

 
• reforma do centro comunitário – Custo: R$ 70 mil, repassados em Jun/2008. Obra 

concluída em 29/12/2009. 
 
Programados: 
 

• construção de sanitário público na praça da cidade – Custo previsto: R$ 143 mil. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 401 mil 
 
Reformas de escolas concluídas: 2 - R$ 233 mil 
 

• EE Santa Albertina – Custo: R$ 226 mil. Obra concluída em 15/04/2008. 
 

• EE Carlos Celso Lenarduzzi – Custo: R$ 7 mil. Obra concluída em 22/03/2010. 
 
Cobertura de quadra de esportes em escola concluída: 1 – R$ 168 mil 
 

• EE Santa Albertina – Custo: R$ 168 mil. Obra concluída em 30/07/2007. 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2007 a Mar/2010 foram gastos R$ 122 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 1 escola do município: EE Carlos Celso Lenarduzzi. 

 
Transporte Escolar: 
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• Em 01/03/2010 foi entregue 1 microônibus para o transporte escolar – Custo: R$ 145 

mil. 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
Melhorias Habitacionais e Urbanas: 
 
Obras concluídos: 
 

• construção de praça no Conjunto Habitacional Aurea Pavarini de Matos - Custo R$ 
61 mil, repassados de Mai/2008 a Mar/2009. A obra foi concluída em 27/03/2009; 

 
• construção de muro de arrimo em diversas ruas no Conjunto Habitacional Aurea 

Pavarini de Matos - Custo R$ 104 mil, repassados de Mai/2008 a Mar/2009. A obra 
foi concluída em 27/03/2009; 

 
• 5.725,60 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas do Conjunto Habitacional 

Belizário de Almeida - Custo R$ 73 mil, repassados de Jun/2008 a Mar/2009. A obra 
foi concluída em 20/03/2009. 

 
Obras programados: 
 

• 6.579,42m² de recapeamento asfáltico e sinalização em ruas do Conjunto Habitacional 
Santa Albertina "B" - Custo previsto: R$ 140 mil. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 110 mil em Jan/2007, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de um caminhão coletor e compactador de lixo. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 
 



5 

• poço tubular profundo, equipado com bomba e reservatório de 20.000 litros no 
Balneário Municipal – Custo: R$ 64 mil, repassados de Mai/2007. Obra concluída em 
28/12/2007. 

 
SABESP: 
 

• perfuração do poço tubular profundo PPS.7 – Custo: R$ 35 mil. Obra concluída em 
28/09/2009. 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 

• De 2007 a Dez/2009 foram repassados para o município R$ 122 mil em medicamentos. 
 

 
Programa Controle de Glicemia: 
 
• Prefeitura – R$ 17 mil, repassados de Jul/2006 a Abr/2007, para custeio. 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• restauração e rejuvenescimento da vicinal Santa Rita D’Oeste – Santa Albertina, numa 
extensão de 19,82 km – Custo: R$ 1.347 mil. Obra concluída em 23/11/2007. 

 

 
OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 

 
R$ 9.500.000,00 

 
AGRICULTURA: 
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Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 901.858 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 646 mil, 
beneficiando 466 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4,05 km da estrada SAT-360/242/060 (1ª fase) - Custo: R$ 80 mil. Obra 
concluída em 01/10/2001. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 
 

• implantada 1 ponte metálica, em convênio com o município, a quem coube a 
construção da cabeceira. O Estado doou a superestrutura – Custo: R$ 51 mil, na 
estrada STA-040 sobre o Córrego do Retrato - vão de 8 metros. Instalada em 
15/09/2002. 

 
CATI - Programa de Microbacias: 
 

• recuperados 10,07 km de estradas rurais – Microbacia Córrego do Cavalo – Custo R$ 
363 mil. Obras concluídas em 08/03/2006 e 22/12/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 28 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 574 
crianças e adolescentes, 850 idosos e 89 famílias – R$ 571 mil. 

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

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 mil em 2005 e R$ 21 mil em 2006. O programa 
tem por finalidade criar oportunidades de conclusão do ensino básico para jovens de 
15 a 24 anos, pertencentes às classes sociais mais vulneráveis, que não puderam 
frequentar a escola na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o retorno 
e/ou permanência na escola, repasse de R$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que 
os capacitem para o mercado de trabalho. 

 
• Programa Renda Cidadã – 30 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 52 mil; 41 

famílias/mês em 2004 – R$ 30 mil; 41 famílias em 2005 – R$ 29 mil e 228 famílias em 
2006 – R$ 164 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 
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ações sócioeducativas 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. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasses de recursos: 
 

• construção de uma ponte sobre o Córrego das Araras – Custo: R$ 97 mil. A obra foi 
realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube a infra-estrutura e concluída em 
19/08/2004; 

 
• construção de passagem de nível em tubos de concreto armado sobre o Córrego da 

Mata – Custo: R$ 29 mil. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem 
coube a infra-estrutura e concluída em 28/10/2004. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 
 

• aquisição e reforma de veículos – Custo: R$ 40 mil. Realizada em parceria com a 
Prefeitura a quem coube mais R$ 36 mil e entregue em 01/09/1998; 

 
• 11.154 m² de pavimentação em vias do conjunto habitacional de Santa Albertina B – 

Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 20/09/1998; 
 
• 7.645 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 60 

mil. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 3 mil e 
concluída em 14/11/1998. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 235 mil 
 
Reformas em Escolas: 5 - R$ 196 mil 
 

• 2 na EE Santa Albertina – Custo: R$ 40 mil. Obras concluídas em 22/05/1996 e 
17/06/2005; 
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• 2 na EE Carlos Celso Lenarduzzi – Custo: R$ 149 mil. Obras concluídas em 

22/04/1998 e 28/02/2003; 
 

• EE Juvenal Gomes do Monte – Custo: R$ 7 mil. Obra concluída em 10/03/2005. 
 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 – R$ 39 mil 
 

• EE Carlos Celso Lenarduzzi – Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 25/09/2002. 
 
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 Santa Albertina e EE Carlos Celso Lenarduzzi. 

 
Entrega de veículos: 
 

• Foram entregues 3 veículos para transporte escolar – Custo R$ 224 mil. 
 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 
 

• construção de ginásio de esportes – Custo: R$ 150 mil. A obra foi realizada em 
parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 263 mil e concluída em 24/06/2003. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 204 unidades habitacionais concluídos / 2 conjuntos – Custo: R$ 2.014 mil 
 

• Conjunto Habitacional Santa Albertina B – 117 unidades, beneficiando 585 pessoas, 
na Rua Geraldo Brizante construídas pelo Sistema Empreitada Global, em parceria 
com a Prefeitura - Custo: R$ 965 mil. Unidades comercializadas em 30/04/1997; 

 
• Conjunto Habitacional Santa Albertina C – 87 unidades, beneficiando 435 pessoas, 

no prolongamento da Rua José Maria Rodrigues construídas pelo Programa Pró-Lar 
Autoconstrução - Custo: R$ 1.049 mil. Unidades comercializadas em 21/12/2005. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
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• 11.115,05 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas do Centro - Custo R$ 80 mil, 

repassados em Set/2002. Obra concluída em 31/12/2002; 
 
• 4.243,40 m² de pavimentação asfáltica em diversas ruas e avenidas - Custo R$ 60 mil, 

repassados em Nov e Dez/2002. Obra concluída em 31/12/2002; 
 

• 4.702,90 m² de pavimentação asfáltica em diversas ruas no Bairro Jardim Avenida - 
Custo R$ 70 mil, repassados em Nov/2004. Obra concluída em 28/11/2004; 

 
• 5.366,97 m² de pavimentação asfáltica nas Ruas A e B do Conjunto Habitacional 

Santa Albertina C - Custo R$ 80 mil, repassados em Mar e Ago/2006. Obra concluída 
em 17/07/2006. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 90 mil em Nov/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 retroescavadeira. 

 
FEHIDRO: 
 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de 322 m de galerias de águas pluviais - 
Custo R$ 64 mil. Obra concluída em 10/05/1999; 

 
• contrato com a Prefeitura, para construção de 382 m de galerias de águas pluviais (2ª 

Etapa) - Custo R$ 69 mil. Obra concluída em 20/06/2000; 
 

• contrato com a Prefeitura, para construção de 386 m de galerias de águas pluviais 
(Etapa Final) - Custo R$ 113 mil. Obra concluída em 22/11/2002. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• 1.246 m de rede coletora de esgotos e 63 ligações domiciliares de esgotos, dentro do 
Programa crescimento vegetativo – Custo: R$ 28 mil. Obra concluída em 29/09/1997; 
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• 2.023,20 m de rede coletora de esgotos e 81 ligações domiciliares de esgotos – Custo: 
R$ 31 mil. Obra concluída em 18/12/1996; 

 
• 553 m de rede coletora de esgotos e 32 ligações domiciliares de esgotos – Custo: R$ 8 

mil. Obra concluída em 09/09/1996; 
 
• 3.883,82 m de rede coletora de esgotos e 195 ligações domiciliares de esgotos, dentro 

do Programa Cólera III – Custo: R$ 82 mil. Obra concluída em 03/06/1996; 
 
• 2.547,80 m de rede coletora de esgotos, 142 ligações domiciliares de esgotos e 

2.344,71 m de emissários – Custo: R$ 51 mil. Obra concluída em 16/04/1996. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1998) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 10 mil em Dez/1998. 
 
Repasses para Prefeitura (1998 a 2006) - obras e equipamentos: 
 

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

 
• Prefeitura – R$ 30 mil em Dez/1998 para aquisição de equipamentos para o Centro de 

Saúde; 
 

• Prefeitura – R$ 40 mil em Dez/2006 para aquisição de equipamentos. 
 
Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura - R$ 9 mil em Ago/2005; 
 
Entrega de Ambulâncias: 3 
 

• Prefeitura – 3 (entregue em 1997, 2002 e 2005). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
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• Foram entregues 5 viaturas na região: 3 para a Polícia Civil e 2 para a Polícia 
Militar – Custo R$ 130 mil. 

 
 


