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SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007 – 2010 
R$ 3.803.400,00 - em 28 obras e ações 

 
 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 86.400 litros de leite de Jan/2007 a Fev/2010 - Custo: R$ 106 mil, 
beneficiando 160 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Ações Integradas em Alimentação e Nutrição 
 

• convênio com a Prefeitura, para implantação de estufa hidropônica para incentivar a 
produção de hortaliças e plantas aromáticas, com o objetivo de difusão de tecnologia 
e geração de emprego. Coube ao Estado o repasse de recursos no valor de R$ 15 mil e 
à Prefeitura o valor de R$ 1 mil, para adequação do projeto. A obra, realizada pela 
Prefeitura foi inaugurada em 28/06/2008. 

 
Casa da Agricultura: 

• celebrado convênio, relativo a municipalização da Casa da Agricultura, para atender 
a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 26 mil, repassados em Nov/2007, 
Dez/2007, Jul/2008 e Ago/2008. 

 
CATI: 
 
Programa de Microbacias:  

• adequação da estrada rural do Microbacia Córrego Água Parada, numa extensão de 
3,02 km – Custo: R$ 135 mil. Obra concluída em 04/10/2007. 

 
 
Programa Melhor Caminho – 2ª Fase: 
 

• serão recuperados 3,93 km da estrada SCN-030 – Bairro Moquén – Bacia 
Hidrográfica Mogi-Guaçu (2ª Fase) - Custo: R$ 318 mil.  
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ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 5 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 320 
crianças e adolescentes e 50 famílias – Custo: R$ 70 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 22 
mil, 30 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 22 mil, 30 bolsistas/mês em 2009 – Custo: 
R$ 22 mil e estão sendo atendidos 30 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 22 mil, já 
repassados R$ 7 mil de Jan a Abr. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu no município 50 famílias/mês em 2007 – Custo: 
R$ 36 mil, 49 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 35 mil, 49 famílias/mês em 2009 – 
Custo: R$ 35 mil e estão sendo atendidas 49 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 35 mil, 
já repassados R$ 15 mil de Jan a Mai. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
 
Convênios SEP: R$ 465 mil 

• aquisição de uma pá carregadeira – Custo: R$ 180 mil, repassados em Set/2009. 

• 8.800,00 m² de pavimentação asfáltica na Rua Carlos Ganéo (Orla da Represa 
Municipal Dr. Euclides Morelli) - 1ª Etapa – Custo: R$ 180 mil, repassados em 
Dez/2008. 

• construção de galpão para reciclagem seletiva de lixo domiciliar, com 250,00 m² de 
área, localizado entre a Praça Matriz e a Rua José Santonini Luquena – Custo: R$ 60 
mil, repassados em Jun/2008. 

• construção de tanques metálicos com capacidade para 100.000 mil litros, para 
abastecimento de água no Bairro Paraíso – Custo: R$ 45 mil, já repassados em 
Fev/2008.  

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 610 mil 
 
Reforma de escola concluída: 1 – R$ 610 mil 

• EE Drº Luiz Narciso Gomes – Custo: R$ 610 mil. Obra concluída em 22/02/2010. 
 
Reforma de escola em licitação: 1 – R$ 13 mil 
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• EE Drº Luiz Narciso Gomes – Custo: R$ 13 mil. Contratada, aguardando OIS. 
 
Transporte escolar: 
 

• Em 05/02/2010 foi entregue 1 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil. 

 
 
Distribuição de Material Escolar: 
 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 483 alunos em 2007, 468 
alunos em 2008 e 912 alunos em 2009 – Custo: R$ 31 mil. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De Mar/2007 a Dez/2009, foram gastos R$ 116 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na escola EE Dr. Luiz Narciso Gomes.  

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 

• 200,00 m² para construção de piscina no Centro de Convivência do Idoso – Custo: R$ 
45 mil, repassados em Jun e Nov/2008. Obra concluída em 04/09/2009. 

• construção de uma quadra poliesportiva coberta no Conjunto Habitacional "Prefeito 
Paschoal Ganáo" – Custo: R$ 150 mil, repassados em Fev/2010. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 
Programa Acessa São Paulo: 
 

• Em 09/06/2008 foi implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Dr. Jorge Tibiriçá, nº 
970 – Bairro Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet à população do 
município – Custo: R$ 56 mil. 

 
HABITAÇÃO: 
 
Programa Melhoria Habitacional: 
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Obra programada: 

• pavimentação e recapeamento asfáltico Conjunto Habitacional Ângela Maria Remédio 
Capordiflogio (CDHU A1, B1 e B2) - Custo: R$ 100 mil. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• foram repassados recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, no valor de 
R$ 196 mil em Jan/2010, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

 
FEHIDRO: R$ 798 mil 

• contrato com a Prefeitura, para aquisição de equipamentos, tubulações, instalações 
elétricas, para redução da poluição por efluentes domésticos (esgoto) – Custo: R$ 294 
mil. A obra foi concluída em 10/02/2009. 

• contrato com a Prefeitura, para recomposição de mata ciliar (50 hectares) – Custo: 
R$ 28 mil. A obra foi concluída em 26/09/2008. 

• contrato com a Prefeitura, para conclusão das obras da Estação de Tratamento de 
Esgotos – Custo: R$ 240 mil. A obra foi concluída em 02/08/2007. 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de Estação de Tratamento de Esgoto 
Domésticos na Chácara Jatobá – Custo: R$ 236 mil. A obra foi concluída em 
21/01/2008. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 

• perfuração de poço no Paraíso, com 10,00 m³ por hora – Custo: R$ 98 mil, repassados 
em Ago/2007. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais 
R$ 30 mil e concluída em 04/08/2007. 

 
 
SAÚDE: 
 
 
Programa Dose Certa – Concluído: 
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• De Jan/2007 a Dez/2009, foram repassados para o município R$ 48 mil em 
medicamentos e mais R$ 15 mil estão sendo repassados em 2010. 

 
Programa de Controle de Glicemia: 
 

• Prefeitura – R$ 24 mil foram repassados de Jul/2006 a Abr/2009 e mais R$ 2 mil estão 
sendo repassados em 2010 para custeio. 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entregue em 24/07/2009 1 viatura para Polícia Civil – Custo: R$ 38 mil. 
 
 
 
 
CONCESSIONÁRIA INTERVIAS: 
 
OBRAS CONCLUIDAS: R$ 786 mil 
 
1. complementação, melhoramentos e pavimentação do dispositivo de entroncamento no 

km 201,6 da SP-330 – Custo: R$ 786 mil. As obras foram concluídas em 13/02/2007.  

OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
 

R$ 5.009.412,66 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 212.620 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 166 mil, 
beneficiando 160 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 17,09 km de estrada rural SCN-226/444/366 – 1ª Fase - Custo: R$ 79 mil. 
Obra concluída em 16/11/1998. 

 
 
Programa de Pontes Metálicas: 9 
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• implantadas 9 pontes metálicas em convênio com o município, a quem coube a 

construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 82 metros 
– Custos: R$ 525 mil.  

1. sobre a estrada municipal SCN-030, vão de 6 metros. Obra concluída em 30/03/2006; 

2. sobre o Ribeirão do Roque, na estrada municipal SCN-119, vão de 8 metros. Obra 
concluída em 21/06/2005; 

3. sobre o Ribeirão Roque, na estrada SCN-119, vão de 10 metros. Obra concluída em 
20/06/2005; 

4. sobre o Ribeirão Arouca, na estrada SCN-448, vão de 12 metros. Obra concluída em 
20/06/2005; 

5. sobre o Córrego das Palmeiras, acesso na estrada SCN-198 para SP-330, vão de 12 
metros. A obra foi concluída em 06/10/2002; 

6. sobre o Córrego São Joaquim, na estrada SCN-226, vão de 12 metros – Custo: R$ 
76.800,00. A obra foi concluída em 06/10/2002; 

7. sobre a estrada municipal SCN-464, vão de 8 metros. A obra foi concluída em 
06/10/2002; 

8. sobre o Córrego do Sabino, na estrada SCN-020, vão de 6 metros. A obra foi 
concluída em 29/11/2001; 

9. sobre o Córrego da Serrinha, na estrada SCN-444, vão de 8 metros. A obra foi 
concluída em 29/11/2000. 

 
CATI – Programa de Microbacias: 
 

• recuperados 3,39 km de adequação de estrada rural SCN-010 no Microbacia Córrego 
Sabino e Sinhara – Custo: R$ 125 mil. Obra concluída em 31/12/2005. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 13 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 194 
crianças e adolescentes e 189 famílias – R$ 132 mil. 

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 20 bolsistas/mês em 2005 e 20 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 14 mil em 2005 e R$ 14 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 
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e/ou permanência na escola, repasse de R$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que 
os capacitem para o mercado de trabalho. 

 

• Programa Renda Cidadã – 30 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 52 mil; 30 
famílias/mês em 2004 – R$ 22 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 22 mil e 50 famílias em 
2006 – R$ 36 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:  

• repassados R$ 75 mil em Jan/2003, para construção do Centro de Convivência para 
Juventude e Adolescência. A obra foi concluída em 03/05/2003; 

• repassados R$ 25 mil em Jul/1998, para ampliação de creche. A obra foi concluída e 
inaugurada em 30/05/1999. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasses de recursos): R$ 150 mil 
 

• 5.240 m² de obras de infra-estrutura na Av. Vereador Carlos Ravanni – Custo: R$ 100 
mil repassados em Out/2004 e Jul/2005. A obra foi concluída em 15/02/2005; 

• 31.000 m² de obras de infra-estrutura em vias urbanas – Custo: R$ 50 mil repassados 
em Mar/1998. A obra foi concluída em 15/12/1998. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 280 mil 
 
Escola construída: 1 (420 novas vagas) – R$ 100 mil 

• EMEF Maria Herminia Ruegg Ravanini “Dona Pupa” – 4 salas (420 novas vagas) – 
Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 28/03/2000. 
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Reforma em Escola: 1 – R$ 119 mil 

• EEPSG/EMEF Dr. Luiz Narciso Gomes – Custo: R$ 119 mil. Obra concluída em 
02/10/1996. 

 
Cobertura de quadra de esporte em escola: 1 

• EE Dr. Luiz Narciso Gomes – Custo: R$ 61 mil. Obra concluída em 31/10/2005. 
 
 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006, foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana na EE Dr. Luiz Narciso Gomes. 

 
 
Distribuição de Material Escolar: 
 

• Foram distribuídos no município kits de material escolar (régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila) para 529 alunos em 2006 – Custo: 
R$ 11 mil. 

 
 
Entrega de veículos: 

• Foram entregues 2 veículos para transporte escolar  em Mar/2002 e Out/2005 – Custo 
R$ 126 mil. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasses de recursos: R$ 60 mil 

• 442,52 m² de construção de arquibancada e iluminação do Campo de Futebol – Custo: 
R$ 60 mil repassados em Mar/2000. A obra foi concluída em 09/02/2000. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 62 unidades habitacionais / 2 conjuntos – R$ 978 mil 
 

• conjunto habitacional Santa Cruz da Conceição A2/B2 – 22 unidades, beneficiando 
110 pessoas, construídas pelo Programa Núcleo Habitacional por Empreitada, sendo: 
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A2 situado na rua Vereador Afonso de Almeida F. s/nº e B2 na rua Isaías Marchiori - 
Custo: R$ 400 mil. A obra foi concluída em 30/12/2003 e inaugurada em 28/02/2004; 

 
• conjunto habitacional Santa Cruz da Conceição B1 – 40 unidades, beneficiando 200 

pessoas, construídas pelo Programa Empreitada Global Convencional na rua Izaias 
Marchiori, s/nº – Custo: R$ 578 mil. A obra foi concluída em 30/04/2002 e inaugurada 
em 31/08/2002.  

 
 
Programa Academia Cidadã: 

• construída 1 quadra de esporte no conjunto habitacional Santa Cruz da Conceição B1 
– Custo: R$ 44 mil. Obra concluída em 03/10/2002. 

 
 

Fundo Estadual da Habitação:  
 
• 3.832,74 m² de obras de infra-estrutura, rede de água e esgoto, pavimentação asfáltica 

e elétrica em vias do Núcleo Habitacional Santa Cruz da Conceição B – Custo: R$ 130 
mil repassados em Ago e Dez/2002. As obras foram concluídas em 31/12/2002. 

 
 

MEIO AMBIENTE: 
 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 89 mil em Nov/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 retroescavadeira. 

 
 
FEHIDRO:  

• contrato com a Prefeitura, para aquisição de caminhão coletor e compactador de 
resíduos sólidos – Custo: R$ 60 mil. Concluída em 06/10/2004; 

• contrato com a Prefeitura, para elaboração do projeto de sistema de tratamento de 
esgotos sanitários – Custo: R$ 52 mil. Obra concluída em 06/10/2004; 

• contrato com a Prefeitura, para construção de estação de tratamento de esgotos 
sanitários – conclusão da 1ª Fase – Custo: R$ 180 mil. Obra concluída em 
14/09/2006. 
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SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 
 

• construção da estação de tratamento de água – Custo: R$ 200 mil, repassados de Jun 
a Out/2006 e Jan/2007. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem 
coube mais R$ 27 mil e concluída em 28/12/2006. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 
 
Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 13 mil repassados em Ago/2005. 
 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras e equipamentos: 

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

• Prefeitura - R$ 2 mil em Dez/1998, para aquisição de eletrocardiógrafo. 
 
 
Entrega de Ambulâncias: 4 – R$ 118 mil 

• Prefeitura – (entregues em 1998, 2002 e 2004). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 6 viaturas: 3 para Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 142 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER:  
 

• regularização da SP-330 – km 193,039, numa extensão de 4,92 km – Custo: R$ 149 
mil. Obra concluída em 18/01/1998. 
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CONCESSIONÁRIA INTERVIAS: 

 
OBRAS CONCLUIDAS: 
 
 
1. complementação, melhoramentos e pavimentação do dispositivo de entroncamento no 

km 198,3 da SP-330 – acesso Souza Queiroz – Custo: R$ 543 mil. As obras foram 
concluídas em 01/08/2003; 

 
2. alteração do greide da nova ponte de concreto sobre o rio do Roque no km 198,8 da 

SP-330 – Custo: R$ 2.200 mil. A obra foi concluída em 15/12/2006. 


