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SARUTAIÁ
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007 - 2010 

 
R$ 5.100.000,00 – em 37 obras e ações 

 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 134.400 litros de leite, no período Jan/2007 a Dez/2009 - Custo: R$ 170 
mil, beneficiando 256 famílias carentes, no último mês. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrado 1 convênio, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 26 mil. 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 6,00 km de estrada rural STA-287 – Bairro Lindeira – Custo: R$ 377 mil. 
Obra concluída em 08/02/2008. 

 
Programa de Microbacias - CATI: 
 

• recuperados 4,00 km de estrada rural  - Córrego da Barra do Padre – Custo: R$ 159 
mil. Obra concluída em 14/08/2007. 

 
Repasse de recursos: 
 

• aquisição de trator e implementos – Custo: R$ 150 mil repassados em Dez/2009. 
 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

 
• celebrados 7 convênios com a Prefeitura para atendimento a 250 crianças e 

adolescentes, 57 idosos e 100 famílias – Custo: R$ 36 mil. 
 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 177 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 127 mil; 
177 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 127 mil; 177 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
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127 mil e este sendo atendido mais 177 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 127 mil 
repassados R$ 31 mil de Jan/2010 a Mar/2010. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu 60 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 43 mil; 60 

bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 43 mil; 60 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 43 
mil e está atendendo mais 60 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 43 mil repassados R$ 
10 mil de Jan/2010 a Mar/2010. 

 
 
CULTURA: 
 
Pólos do Projeto Guri (em andamento): 
 
O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando a 
música como agente transformador. 
 

• Pólo de Sarutaiá – Rua Catarina Milani Malili, 187 - Centro - em andamento 3 cursos 
(violão, percussão e canto coral), para 117 crianças e adolescentes. Estão sendo 
gastos R$ 121 mil, para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos 
humanos, visitas de supervisão, etc. (já pagos R$ 114 mil de Jan/2006 a Fev/2009). 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: R$ 1.536 mil 
 

• drenagem de águas pluviais, numa extensão de 200,00 metros lineares e iluminação 
do trevo na SP-287 – Custo: R$ 50 mil, repassados em Out/2006 e Nov/2006. A obra 
foi concluída em 20/02/2007. 

 
• construção do terminal rodoviário – Custo: R$ 200 mil, repassados em Fev/2008 e 

Set/2009. 
 

• 2.520,00 m² de pavimentação, guias e sarjeta em diversas ruas - Vila do Lago – Custo: 
R$ 100 mil, já repassados R$ 50 mil em Out/2007. 

 
• 8000,00m² de recapeamento asfáltico e 400,00m² de recomposição asfáltica em vias 

do município – Custo: R$ 99 mil repassados em Ago/2008. A obra foi concluída em 
02/04/2009 
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• 7.600,00m² de recapeamento e 600,00m² de recomposição asfáltica em vias do centro 
do município – Custo: R$ 99 mil repassados em Ago/2008. A obra foi concluída em 
02/04/2009. 

 
• 2.160,00m² de pavimentação em lajotas sextavadas de concreto em vias do município 

– Custo: R$ 60 mil repassados em Ago/2008. 
 

• 11.050 m² de pavimentação em lajotas de concreto em vias urbanas – Custo: R$ 250 
mil, repassados em Fev/2007 e Out/2008. 

 
• 8.500,00m² de recapeamento asfáltico e 300,00m² de recomposição asfáltica – Custo: 

R$ 100 mil repassados em Jul/2008. A obra foi concluída em 02/04/2009. 
 

• reforma e ampliação da EMEI Margarida Ather de Góes – Custo: R$ 120 mil 
repassados em Mar/2008. A obra foi concluída em 11/09/2009. 

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

 
• aquisição de caminhão – Custo: R$ 98 mil repassados em Jan/2010.  

 
• reforma e adequação do centro de eventos – Custo: R$ 180 mil repassados em 

Jan/2010.  
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Reforma de escolas em execução: 1 – R$ 323 mil 
 

• EE Dr Edgardo Cardoso – Custo: R$ 323 mil. A obra está com 16% executados e 
previsão de termino em 19/03/2010. 

 
Reforma de escolas em licitação: 1 – R$ 7 mil 
 

• EE Dr Edgardo Cardoso – Custo previsto: R$ 7 mil. 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2007 a 2009 foram gastos R$ 108 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município. 

 
Transporte Escolar: 
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• Em 19/12/2009 foi entregue 1 microônibus para o transporte escolar – Custo: R$ 145 

mil. 
 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 
 

• construção de piscina semi-olímpica – Custo: R$ 120 mil. A obra foi concluída em 
07/04/2008. 

 
• obras para construção de uma pista de Skate – Custo: R$ 60 mil repassados R$ 41 mil 

em Mar/2008 e Set/2008. 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 1 unidade entregue pelo sistema Carta de Credito – R$ 32 mil. 
 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• 4.000,00 m² de obras de infra-estrutura em vias no Bairro Francisco D’ Elia – Custo: 
R$ 97 mil. A obra foi concluída em 20/06/2007. 

 
Programa Melhoria da Habitação: 
 
Concluída: 
 

• 7.850,00m² de recapeamento asfáltico no Conjunto Habitacional Sarutaiá "A" – 
Custo: R$ 66 mil repassados de Jul/2008 a Fev/2009. A obra foi concluída em 
13/02/2009. 

 
Em execução: 
 

• 2.596,91m² de obras de infra-estrutura em vias do Conjunto Habitacional Mansueto 
Freschi – Custo: R$ 80 mil repassados em Out/2008. A obra está com 60% executados 
e previsão de termino em 31/05/2010. 

 
Programada: 
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• obras de equipamentos social e comunitário (praças) no Conjunto Habitacional José 
Campos de Castro – Custo previsto: R$ 57 mil  

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

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

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 
Programado: 
 

• obras de drenagem superficial e implantação de sistema de desinfecção do efluente 
das lagoas de tratamento de esgotos – Custo previsto: R$ 59 mil.  

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 

 
• De 2007 a Dez/2009 foram repassados para o município R$ 90 mil em medicamentos. 

Mais R$ 30 mil estão sendo repassados em 2010. 
 
Repasse concluído para Prefeitura - equipamentos: 
 

• Prefeitura - R$ 45 mil repassados em Mai/2008, para aquisição de ambulância. 
 
Repasse concluído para Prefeitura / Entidades Hospitalares (custeio): 
 

• Prefeitura - R$ 30 mil. 
 
 

Programa de Controle de Glicemia: 
 

• Prefeitura - R$ 7 mil, repassados de Jul/2006 à Abr/2007 para custeio. 
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SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 2 viaturas, sendo: 1 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 79 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• obras de recuperação de erosão e escorregamento na SP-287 - Rodovia Thomaz 
Magalhães – Custo: R$ 433 mil. A obra foi concluída em 30/10/2009. 
 

OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
 

R$ 4.800.00,00 
 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 614.028 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 333 mil, 
beneficiando 256 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrados 5 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 126 
mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 3,23 km de estrada rural STA-010 – Custo: R$ 72 mil. Obra concluída em 
08/05/2000. 

 
Programa de Microbacias – CATI 
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• recuperados 4,38 km de estrada rural  - Córrego dos Britos / Jacutinga – Custo: R$ 
174 mil. Obra concluída em 10/02/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 6 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 30 
crianças e adolescentes e 90 famílias – R$ 112 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 60 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 mil em 2005 e R$ 43 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/2004 – R$ 95 mil; 60 

famílias em 2005 – R$ 43 mil e 177 famílias em 2006 – R$ 127 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 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. 

 
Repasse de recursos: 
 

• Prefeitura – repasse de R$ 83 mil para construção da creche. Obra concluída em 
01/07/1999; 

 
• Prefeitura – repasse de R$ 100 mil para construção da creche. Obra concluída em 

11/11/1998. 
 
 
DESENVOLVIMENTO 
 
Programa de Assistência aos Municípios - IPT: 
 

• inspeção nas estruturas metálicas de cobertura, através do Programa de Assistência 
aos Municípios – Custo: R$ 11 mil. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasses de recursos): R$ 424 mil 
 

• 5.172,25 m² de obras de pavimentação com bloco sextavado de concreto em vias do 
Loteamento Francesco D’Elia na Vila do Padre – Custo: R$ 99 mil. Obra concluída 
em 10/09/2006; 

 
• 3.173,00 m² de obras de pavimentação asfáltica , guias e sarjetas em vias do conjunto 

habitacional Mansueto Freschi – Ruas 01, 02, 03 e 04 – Custo: R$ 79 mil. Obra 
concluída em 15/03/2005; 

 
• 1.245,00 m² de implantação de rede de energia elétrica em vias dos bairros periféricos 

– Custo: R$ 36 mil. Obra concluída em 10/02/2005; 
 

• 3.931,50 metros lineares de guias, sarjetas e galerias de águas pluviais no Jardim 
Francesco D’Elia – Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 20/12/2002; 

 
• 175,00 m² de construção do terminal do trabalhador e padaria municipal – Custo: R$ 

50 mil. Obra concluída em 28/07/1999; 
 

• 142,00 m² de construção de novo prédio para o EDUCAR – Custo: R$ 25 mil. Obra 
concluída em 02/03/1999; 

 
• 3.773,00 metros lineares de complementação de rede elétrica/iluminação pública em 

vias do conjunto habitacional Francisco D”Elias – Custo: R$ 33 mil. Obra concluída 
em 06/02/1999. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 

• De 1995 a 2006, foram gastos R$ 161 mil de merenda, kits pedagógicos, tecnológicos 
kits escolares, PEME, Alimentação e FNDE para a APM. 

 
Escola construída: 1 (630 novas vagas) – R$ 180 mil 
 

• EMEF Iracema Marcondes Alcântara – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 180 
mil. Obra concluída em 10/11/1999. 
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Reformas em Escola: 6 – R$ 221 mil 
 

• EE Dr. Edgardo Cardoso – Custos: R$ 19 mil. Obra concluída em 07/03/2001; 
 
• EE Dr. Edgardo Cardoso – Custos: R$ 8 mil. Obra concluída em 25/09/2003; 
 
• EEPSG/EMEF Dr. Edgardo Cardoso – Custos: R$ 36 mil. Obras concluídas em 

05/05/1997; 
 
• EE Dr. Edgardo Cardoso – Custos: R$ 5 mil. Obras concluídas em 28/05/2003; 
 
• EE Dr. Edgardo Cardoso – Custos: R$ 121 mil. Obras concluídas em 09/09/2004; 
 
• EMEF Iracema Marcondes Alcântara – Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 

19/07/2000. 
 
Cobertura de quadra de esporte concluída em escola: 1 – R$ 40 mil 
 

• EE Dr Edgardo Cardoso – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 05/03/2003. 
 
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: EE Dr. Edgardo Cardoso. 

 
Entrega de veículos: 
 

• Foram entregues 3 veículos para transporte escolar  em Out/2005, Mar/2002 e 
Jun/1996 – Custo R$ 224 mil. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasses de recursos: 
 

• R$ 11 mil repassados em Dez/1998, para eventos (Festividades no mês de Março e 2ª 
Festa Country Show). 

 
• 1.565,04 m² de obras para prosseguimento do Ginásio de Esportes – Custo: R$ 75 mil. 

A obra foi concluída em 24/11/1999; 
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• 560,00 m² de reforma no Estádio Municipal Amud Cassin – Custo: R$ 20 mil. A obra 
foi concluída em 13/05/1999. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal, situado na Rua 
Catarina Milani Maluli, nº 184. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado 
instalou 6 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população 
do município – Custo: R$ 15 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 80 unidades habitacionais / 1 conjunto - R$ 681 mil 
 

• Conjunto habitacional Sarutaiá B – 80 unidades, beneficiando 400 pessoas – situado 
na Rua Catarine Milane Maluly, s/nº - construído pelo Programa Pró-Lar 
Autoconstrução – Custo: R$ 680 mil. Obra concluída em 30/09/2003 e inaugurada em 
06/12/2003. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 

 
• 1.334,00 metros lineares de obras de infra-estrutura e rede de galerias águas pluviais 

no Bairro Jardim Francisco D’Eleida – Custo: R$ 84 mil. Obra concluída em 
27/10/2007. 

 
 

MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 110 mil em Dez/2005, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 

• De Jan/1995 a Dez/2006, foram gastos R$ 227 mil, através da Sabesp, em bens 
patrimoniais, custos administrativos, estudos e projetos, mão de obra própria e 
materiais. 
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SABESP: 
 

• implantação do sistema de abastecimento de água com perfuração de poço tubular 
profundo (profundidade – 160 metros) – Custo: R$ 58 mil. Concluída em 28/12/1999; 

 
• construção de reservatório apoiado em concreto armado, com capacidade de 300 m³, 

adutora de água tratada e rede de distribuição de água – Custo: R$ 125 mil. 
Concluída em 01/06/1998. 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 

• De 1995 a 2006, foram gastos R$ 141 mil em medicamentos. 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura - R$ 53 mil. 
 

• Prefeitura - R$ 6 mil em Set/2005, para o Programa Controle de Glicemia; 
 
• Prefeitura – R$ 26 mil repassados em 09/2006, para Programa Sorria São Paulo. 

 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 14 mil em Dez/1998, para aquisição de 1 veículo para combate a 
dengue. 

 
• Prefeitura – R$ 10 mil repassados em 09/2006, para Programa Sorria São Paulo. 

 
• Prefeitura – R$ 14 mil repassados em 12/1998, para aquisição de veículos - SUCEN. 

 
Entrega de Ambulância: 3 
 

• Prefeitura – R$ 87 mil (entregues em Dez/2004, Dez/2002 e Ago/1997). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 



 

12 

• Foram entregues 4 viaturas: 2 para Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 76 mil. 

 
 
 
 
 
 


