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TAIAÇU
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007 - 2010 

 
R$ 2.810.000,00 – em 31 obras e ações 

 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 128.760 litros de leite, no período Jan/2007 a Fev/2010 - Custo: R$ 163 
mil, beneficiando 232 famílias carentes, no último mês. 

 
Repasse de recursos: 
 

• aquisição de 1 retroescavadeira – Custo: R$ 230 mil repassados 11/2009. 
 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 3 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 293 
famílias – R$ 79 mil. 

 
• Programa Renda Cidadã – atendeu 193 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 138 mil; 

200 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 144 mil; 200 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
144 mil e está atendendo mais 200 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 144 mil 
repassados R$ 60 mil de Jan/2010 a Mai/2010. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu 60 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 43 mil; 90 

bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 64 mil; 120 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 86 
mil e está atendendo mais 120 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 86 mil repassados 
R$ 36 mil de Jan/2010 a Mai/2010. 

 
Repasse concluído para entidade: 
 

• APAE – Custo: R$ 20 mil repassados em Jan/2007 e Abr/2007, para custeio da 
entidade. 
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DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
 

• construção de ponte sobre o córrego São Jose - Ligação Taiaçu / Morro Alto – Custo: 
R$ 230 mil repassados de Ago/2008 a Dez/2009. A obra foi concluída em 24/12/2009. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: R$ 670 mil 
 

• aquisição de veículo perua Kombi – Custo: R$ 30 mil repassados em Jun/2008.  
 

• conclusão do revestimento do Córrego do Irani, galerias pluviais Av. Campos Sales – 
Custo: R$ 90 mil repassados em Jul/2008. A obra foi concluída em 30/11/2009. 

 
• reforma da entrada do município, localizada no cruzamento da rua São Sebastião com 

a Avenida Dantas Barreto – Custo: R$ 100 mil repassados em Ago/2008. A obra foi 
concluída em 17/01/2009. 

 
• reforma do terminal  rodoviário de passageiros  – Custo: R$ 40 mil repassados em 

Jun/2008. A obra foi concluída em 25/11/2008. 
 

• 91 m² de revestimento do canal de drenagem de águas pluviais sobre o Córrego Irani 
– Custo: R$ 30 mil, repassados em Fev/2007 e 10/2007. A obra foi concluída em 
04/10/2007. 

 
• reforma do centro comunitário municipal localizado na Avenida João Bernardo da 

Fonseca nº 390 – Custo: R$ 50 mil, repassados em Jan/2009. A obra foi concluída em 
09/10/2009. 

 
• 1.548,16m² de pavimentação asfáltica e 826,56m² de recapeamento asfáltico, em vias 

do município – Custo: R$ 60 mil, repassados em Jan/2009. A obra foi concluída em 
19/04/2010. 

 
• aquisição de um microônibus para transporte da 3ª Idade – Custo: R$ 120 mil, 

repassados em Jul/2009. 
 

• aquisição de caminhão basculante – Custo: R$ 150 mil, repassados em Abr/2010. 
 



 

3 

 
EDUCAÇÃO: 
 
Reformas de escolas concluídas: 4 – R$ 251 mil 
 

• EE Anselmo Bispo dos Santos – Custo: R$ 8 mil. A obra foi concluída em 26/03/2009. 
 

• EE Anselmo Bispo dos Santos – Custo: R$ 8 mil. A obra foi concluída em 22/01/2010. 
 

• EE Anselmo Bispo dos Santos – Custo: R$ 57 mil. A obra foi concluída em 15/06/2009. 
 

• EE Anselmo Bispo dos Santos – Custo: R$ 178 mil. A obra foi concluída em 
10/10/2009. 

 
Repasses para APAE: R$ 497 mil 
 

• De 2007 a Mar/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 497 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 266 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
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. 

 
Transporte Escolar: 
 

• Em 15/01/2010 foi entregue 1 microônibus para o transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Boa 
Esperança, 645. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 21 mil. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
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Repasse de recursos: 
 

• reforma e ampliação do centro de lazer municipal – Custo: R$ 120 mil, repassados em 
Fev/2010.  

 
 
HABITAÇÃO: 
 
Programa Melhoria Habitacional: 
 

• 9.264,73m² de recapeamento asfáltico no Conjunto habitacional Bela Vista e Nossa 
Lar (Taiaçu B) - Custo: R$ 160 mil. A obra está  programada. 

 
 

MEIO AMBIENTE 
 
FEHIDRO: 

 
• contrato com a Prefeitura, para elaboração de plano diretor de controle da erosão 

urbana – Custo: R$ 40 mil. Concluída em 02/12/2009. 
 
 
SAÚDE: 

 
Programa Dose Certa: 
 

• De 2007 a Dez/2009 foram repassados para o município R$ 127 mil em medicamentos. 
 
Repasse concluído para Prefeitura (2007-2009) – equipamentos: 
 

• Prefeitura - R$ 60 mil repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos 
médicos. 

 
Repasse programado para Prefeitura – equipamentos: 
 

• Prefeitura - R$ 30 mil, para aquisição de equipamentos médicos. 
 

• Prefeitura - R$ 2 mil, para aquisição de 01 bomba dosadora. 
 

• Prefeitura - R$ 50 mil, para reforma da ala do hospital municipal. 
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Programa Controle de Glicemia: 
 

• Prefeitura - R$ 10 mil repassados de Jul/2006 a Abr/2007, para custeio. 
 
Entrega de Ambulância: 1 
 

• Prefeitura – 1 – Custo: 34 mil 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

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

 
OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 

 
R$ 4.900.000,00 

 
 
 AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 343.141 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 264 mil, 
beneficiando 250 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 3,50 km de estradas rurais TAI-370/020 – Estrada Boaideira e 
Taiaçu/Monte Alto) – 1ª Fase – Custo: R$ 65 mil. Obra concluída em 30/11/1999. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 
 

• Foram implantadas 03 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube 
a construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 18 
metros lineares – Custo: R$ 115 mil: 

 
1. sobre o Córrego da Cachoeirinha – Estrada TAI-348 – vão de 6 metros lineares – 

Custo: R$ 38 mil. Obra concluída em 10/03/2002; 
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2. sobre o Córrego Afluente São José (margem esquerda, altura da Fazenda Bela Vista) 

– Estrada TAI-020 – vão de 6 metros lineares – Custo: R$ 38 mil. Obra concluída em 
10/03/2002; 

 
3. sobre o Córrego da Água Quente – Estrada TAI-370 – vão de 6 metros lineares – 

Custo: R$ 38 mil. Obra concluída em 10/03/2002. 
 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 26 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 443 
crianças e adolescentes, 141 idosos, 31 portadores de deficiência, 297 familias e 30 
pessoas de outros segmentos da população – R$ 489 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/2003 – R$ 52 mil; 30 

famílias em 2004 – R$ 21 mil; 30 famílias/mês em 2005 – R$ 21 mil; 193 famílias em 
2006 – R$ 138 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 – R$ 50 mil repassados em Jun/1998 para reforma e compra de 
equipamentos para o Centro Comunitário. Obra concluída em 31/12/1999; 

 
• Prefeitura – R$ 152 mil repassados em Fev/1998 para obras da creche. Obra 

concluída em 30/12/1998. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 

Convênios SEP (repasses de recursos): 
 

• 630,00 m² de reforma na EMEF Evaristo Barçalli – Custo: R$ 20 mil. A obra foi 
realizada pela Prefeitura e concluída em 29/03/2003; 

 
• 2.666,67 m² de obras de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 20 mil. A 

obra foi realizada pela Prefeitura e concluída em 30/12/2001; 
 

• 4.067,52 m² de pavimentação, guias e sarjetas e recapeamento em vias urbanas – 
Custo: R$ 100 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e concluída em 30/12/2001; 

 
• 94,00 m² de construção e ampliação de edificações – Custo: R$ 35 mil. A obra foi 

realizada pela Prefeitura e concluída em 31/07/1999; 
 

• 6.250,00 m² de pavimentação em vias urbanas – Custo: R$ 50 mil. A obra foi realizada 
pela Prefeitura e concluída em 27/01/1999; 

 
• extensão de rede de energia elétrica e iluminação pública – Custo: R$ 40 mil. A obra 

foi realizada pela Prefeitura e concluída em 30/11/1998; 
 

• aquisição e reforma de máquinas e equipamentos – Custo: R$ 60 mil. Concluída em 
30/06/1998. 

 
EDUCAÇÃO: 
 
Ampliação de escola: 1 (315 novas vagas) - R$ 60 mil. 
 

• EMEF Wilson Antonio Gonçalves – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 60 mil. 
Obra concluída em 04/05/2001. 

 
Reformas em Escola: 7– R$ 247 mil 
 

• 1 na EE Profª Neusa Teodoro de Azevedo – Custo: R$ 6 mil. Obra concluída em 
03/08/2005; 

 
• 6 na EE Anselmo Bispo dos Santos – Custo: R$ 241 mil. Obras concluídas em 

11/11/2002, 26/12/2001, 05/08/2001, 18/01/2001, 09/02/1998 e 30/11/1995.. 
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Cobertura de quadra de esporte em escola: 1 – R$ 40 mil 
 

• EE Anselmo Bispo dos Santos – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 09/08/2001. 
 
Repasses para APAE: 
 

• De Jan/1995 a Dez/2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 540 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 339 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
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 Anselmo Bispo dos Santos. 

 
Entrega de veículos: 2 
 

• Foram entregues 2 veículos para transporte escolar – Custo: R$ 95 mil. Entregues em 
Jun/2002 e Mar/2000. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 
 

• Em 30/04/2004 foi implantado  Banco do Povo, em parceria com a Prefeitura, situado 
na Av. 13 de Maio – Custo: R$ 90 mil em recursos do Estado e R$ 10 mil de recursos 
da Prefeitura para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 

• eventos e realização de festivais (realização.de show artísticos, festival de esportes, 1º 
Torneio Poliesportivo) – Custo: R$ 27 mil.  

 
• 900,00 m² de cobertura da quadra poliesportiva – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída 

em 28/08/2003; 
 
• 1.915,00 m² de reforma do Ginásio – Custo: R$ 8 mil. Obra concluída em 31/12/1999. 
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HABITAÇÃO: 
 
Fundo Estadual da Habitação: 

 
• construção de Centro Esportivo em conjuntos habitacionais do CDHU – Custo: R$ 62 

mil. Obra concluída em 25/01/2004; 
 
• 1.080,00 m² de obras de infraestrutura urbanas – Custo: R$ 69 mil. Obra concluída 

em 31/12/2002. 
 
Programa Melhoria Habitacional: 
 

• 1.648,00 m² de obras de infraestrutura em diversas ruas (calçada) em conjuntos 
habitacionais Bela Vista e Nosso Lar – Custo: R$ 68 mil. Obra concluída em 
31/12/2004. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 90 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 retroescavadeira; 

 
• repasse de R$ 110 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 

aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 
 

 
FEHIDRO: 
 

• contrato com a Prefeitura, para conclusão de unidade de triagem e compostagem de 
resíduos sólidos urbanos – Custo: R$ 21 mil. Obra concluída em 07/01/2002; 

 
• contrato com a Prefeitura, para complementação do sistema de tratamento de esgotos 

sanitários – Custo: R$ 20 mil. Obra concluída em 20/03/2001; 
 
• contrato com a Prefeitura, para implantação de estação elevatória de esgoto – Custo: 

R$ 42 mil. Obra concluída em 12/12/2000. 
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SANEAMENTO E ENERGIA: 

 
DAEE: 

• construção de 170 m de galerias de águas pluviais na Rua Santa Cruz e Avenida 13 de 
Maio no município – Custo: R$ 40 mil. A obra foi realizada em parceria com a 
Prefeitura a quem coube mais R$ 696,27 e concluída em 28/11/1998. 

 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa - (1995- 2006): 
 

• De 1995 a 2006, foram gastos R$ 215 mil em medicamentos. 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras e equipamentos: 

 
• Prefeitura – R$ 9 mil em Jul/2006 para aquisição de equipamentos de Fisioterapia; 
 
• Prefeitura – R$ 13 mil em Out/2004 para aquisição de duas bombas dosadoras de 

fluoretação das águas; 
 

• Prefeitura  – R$ 25 mil em Dez/1998 para construção da Unidade Mista de Saúde; 
 

• Prefeitura  – R$ 30 mil em Dez/1998 para aquisição de equipamentos para a Unidade 
Mista de Saúde; 

 
• Prefeitura – R$ 14 mil em Dez/1998 para aquisição de veículo para combate à 

dengue. 
 
Repasses para Prefeitura / Entidades Hospitalares  (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 4 mil. 
 
Entrega de Ambulâncias: 3 
 

• Prefeitura - R$ 104 mil – 3 (entregues em Dez/2004, Dez/2002 e Set/1998).  
  

 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
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• Foram entregues 7 viaturas: 4 para Polícia Militar e 3 para Polícia Civil – Custo: R$ 
142 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• melhoramento, pavimentação e recuperação das vicinais TAI-138, TAI-156, TAI-348 e 
TAI-020, numa extensão de 8,60 km – Custo: R$ 351 mil. A obra foi concluída em 
30/12/2000. 

 
 
 
 
 


