
TANABI 
 

OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2007-2010 
R$ 20.976.000,00 – em 54 obras e ações 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 382.800 litros de leite, no período de Jan/2007 a Fev/2010 - Custo: R$ 
485 mil, beneficiando 696 famílias carentes. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 7 km da estrada rural TNB-318 (2ª fase) - Custo: R$ 558 mil. Obra 
concluída em 08/09/2008. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrado 1 convênio com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 791 
famílias - R$ 105 mil. 

 
• Programa Renda Cidadã – atendeu 200 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 144 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$ 48 mil de Jan/2010 a Abr/2010. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu 70 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 50 mil; 70 

bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 50 mil; 70 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 50 
mil e está atendendo 70 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 50 mil repassados R$ 12 
mil de Jan/2010 a Mar/2010. 

 
Repasses de recursos para entidades: R$ 315 mil 
 

• Lar São Vicente de Paulo – repasse de R$ 30 mil, pagos em Fev/2008 para aquisição 
de equipamentos e materiais permanentes; 

 



• Lar São Vicente de Paulo – repasse de R$ 15 mil, pagos em Mar e Abr/2007 para 
custeio; 

 
• Centro Espírita Vicente de Paulo – repasse de R$ 15 mil, pagos em Ago/2008 para 

aquisição de equipamentos. 
 

• Lar das Crianças – repasse de R$ 45 mil, pagos em Nov/2007 e Ago/2008 para 
aquisição de equipamentos; 

 
• Lar das Crianças – repasse de R$ 20 mil, pagos em Mar e Abr/2007 para custeio; 

 
• APAE – repasse de R$ 15 mil, pagos em Nov/2007 para aquisição de equipamentos; 

 
• APAE – repasse de R$ 15 mil, pagos em Jan e Abr/2007 para custeio; 

 
• Cáritas Paroquial Nossa Senhora da Conceição – repasse de R$ 10 mil, pagos em 

Mar e Abr/2007 para custeio; 
 

• Centro Espírita Joana D´arc – repasse de R$ 10 mil, pagos em Out/2007 para 
aquisição de equipamentos; 

 
• Centro Espírita Joana D´arc – repasse de R$ 30 mil, pagos em Mar e Abr/2007 para 

custeio; 
 

• Prefeitura – repasse de R$ 90 mil, pagos em Fev/2007 para reforma e ampliação de 
creche Helena Locatelli Cormona. Obra concluída em 27/12/2007. 

 
• APAE – repasse de R$ 20 mil, pagos em Mar/2009, para obras na entidade; 

 
 
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 Coronel Joaquim da Cunha, nº 546 - Centro - em andamento 3 cursos 
(violão, percussão e canto coral), para 185 crianças e adolescentes. Foram 
repassados R$ 205 mil de Jul/2005 a Dez/2009, para pagamento de despesas de 



manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou suas 
atividades em 12/07/2005. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: R$ 1.823 mil 
 

• construção de Creche Municipal, localizada na Rua Monteiro Lobato – Custo: R$ 240 
mil, já repassados R$ 47 mil em Out/2008; 

 
• 9.041,03 m² recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 143 mil, 

repassados em Jun/2008. Obra concluída em 02/09/2009; 
 

• 6.980,08 m² de recapeamanto asfáltico em vias do município – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Mai/2008. Obra concluída em 25/11/2009; 

 
• 8.147,26 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 120 mil, 

repassados em Abr/2008. Obra concluída em 25/11/2009; 
 

• 5.827,71 m² de recapeamento asfáltico e 1.108,30 m² de pavimentação em vias do 
município – Custo: R$ 120 mil, repassados em Abr/2008. Obra concluída em 
25/11/2009; 

 
• construção de uma creche Municipal, localizado na Rua Eduardo Alves Ferreira – 

Custo: R$ 150 mil, repassados em Fev/2008; 
 

• pavimentação da Rua 30 no Bairro Sítio do Estado – Custo: R$ 150 mil, repassados 
em Mar/2007 e Ago/2008; 

 
• construção de praça no conjunto habitacional Ary Terra Sossio – Custo: R$ 80 mil, 

repassados em Mar/2007 e Abr/2008; 
 

• construção de praça no Bairro Jardim Centenário – Custo: R$ 110 mil, repassados em 
Fev/2007 e Fev/2008; 

 
• construção de praça no Bairro Lucio Vasconcelos – Custo: R$ 100 mil, repassados em 

Fev/2007 e Dez/2007; 
 

• 3.750 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas – Custo: R$ 60 mil, repassados 
em Fev/2007 e Mai/2008; 



 
• 12.500 m² pavimentação asfáltica em vias urbanas – Custo: R$ 200 mil, repassados de 

Fev/2007 a Ago/2008; 
 

• 6.886,60 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 100 
mil, repassados em Out/2007 e Fev/2009. Obra concluída em 18/01/2009. 

 
• aquisição de um caminhão pipa – Custo: R$ 150 mil, repassados em Out/2009; 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 120 mil 
 

• EE João Portugal – Custo: R$ 82 mil. Obra concluída em 14/08/2008. 
 

• EE João Portugal – Custo: R$ 38 mil. Obra concluída em 15/08/2009. 
 
Reforma de escola contratada, aguardando OIS: 1 – Custo Previsto: R$ 10 mil. 
 

• EE PE Fidelis – Custo previsto: R$ 10 mil. 
 
Repasses para APAE: 
 

• De 2007 a 2009 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 494 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 231 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2007 a 2009 foram gastos R$ 115 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE Padre Fidelis. 

 
Transporte Escolar: 
 

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

 
 
ESPORTE E LAZER: 



 
• pintura do Estádio Municipal Prefeito Alberto Vitolo - Custo: R$ 15 mil. Obra 

concluída em 31/05/2007; 
 
• construção de uma quadra poliesportiva de areia, localizada na Rua José Guirado 

Sanches – Custo: R$ 10 mil. 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
 
CDHU: 1 unidade entregue pelo sistema Carta de Credito – R$ 31 mil 
 
 
JUSTIÇA: 
 
Fundação Casa: 
 
Convênio concluído: 
 

• convênio com Prefeitura, para atendimento a 30 adolescentes em regime de liberdade 
assistida – Custo: R$ 67 mil, repassados em Set/2006 a Mai/2009. 

 
Obra em andamento: 
 

• construção casa Tanabi na estrada municipal que liga Tanabi através da rodovia 
Euclides da Cunha e a base de rastreamento aéreo, TNB 245– Custo: R$ 3.107 mil. 
Em inicio de obra. 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 

• De 2007 a Dez/2009 foram repassados para o município R$ 460 mil em medicamentos. 
 
Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007-2009)- custeio: 
 

• Santa Casa – R$ 171 mil, repassados de Fev/2007 a Dez/2008. 
 



Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2009) – obras e 
equipamentos (Total; R$ 245 mil): 
 

• Prefeitura – R$ 80 mil, repassados em Jun/2008 para aquisição de duas ambulâncias; 
 

Santa Casa – R$ 165 mil, sendo: 
 

• R$ 65 mil, repassados em Nov/2007 para aquisição de equipamentos médicos 
hospitalares. 

 
• R$ 100 mil, repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos. 

 
Repasse programado para Prefeitura – equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 19 mil, para aquisição de bomba dosadora para sistema público de 
água. 

 
Repasse programado para Prefeitura – Custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 15 mil. 
 
 
Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura – R$ 46 mil repassados de Jul/2006 a Abr/2007. 
 
Projeto Água Limpa (investimentos): 
 

• Prefeitura – R$ 1.800 mil, repassados R$ 1.546 mil de Jan/2006 a Set/2007 para 
construção da estação de tratamento de esgotos. Obra concluída em Jun/2007. 

 
Entrega de Ambulância: 2 
 

• Prefeitura – 2 – Custo: 94 mil 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 2 viaturas para Polícia Civil – Custo: R$ 80 mil. 
 



• aquisição de veículo, para o corpo de bombeiro – Custo: R$ 82 mil. Entregue em 
15/10/2008. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
PROGRAMA - PRO VICINAL III: 
 

• em andamento a recuperação de 12 km de Recapeamento na vicinal Tanabi / Distrito 
de Ibiporanga - Custo: R$ 3.412 mil. A obra está com 63,11% executados e previsão 
de termino em 14/05/2010.  

 
• em andamento a recuperação de 27,60 km da Vicinal Tanabi - Rincão - Vila Nova - 

Estrada Vicinal Cosmorama / Américo de Campos - Custo: R$ 7.848 mil. A obra está 
com 63,11% executados e previsão de termino em 14/05/2010.  
 
 

OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 17.200.000,00 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 1.211.448 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R$ 833 mil, 
beneficiando 696 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 3,45 km da Estrada Rural TNB-356/319 - Custo: R$ 81 mil. Obra 
concluída em 06/11/2000. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 28 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.007 crianças e adolescentes, 582 idosos, 193 portadores de deficiências e 180 
famílias – Custo: R$ 729 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 70 bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 50 
mil e 70 bolsistas/mês em 2005 – Custo: R$ 50 mil. 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 – 200 famílias em 2006 – R$ 144 mil, 90 famílias em 2005 – 
R$ 64 mil, 90 famílias/mês em 2004 – R$ 65 mil e 90 famílias/mês em 2003 – R$ 154 
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. 

 
Repasses de recursos: 

• APAE – repasse de R$ 20 mil, pagos em Dez/2002, para o término do salão da APAE. 
Obra concluída em 28/11/2003; 

• Lar São Vicente de Paulo – repasse de R$ 15 mil, pagos em Dez/2004 para reforma e 
ampliação. Obra concluída em 31/03/2005. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• 13.385 m² de recapeamento asfáltico – Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 
26/12/2000. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 554 mil 
 
Ampliação de escola: 1 (210 novas vagas) - R$ 60 mil 

• EMEF Alexandre Kannebley Melotti – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 60 mil. 
Obra concluída em 16/07/1996. 

 
Reformas de escolas: 6 – R$ 330 mil. 

• 2 na EMEF José Serafim da Silva – Custo R$ 44 mil. Obras concluídas em 17/04/1996 
e 31/07/1995; 



• 3 na EE João Portugal – Custo R$ 274 mil. Obras concluídas em 05/08/2003, 
28/02/1998 e 08/04/1997; 

• EMEF Antonio Soares – Custo R$ 12 mil. Obra concluída em 08/04/1997. 
 
Cobertura de quadras de esportes em escolas: 2 – Custo: R$ 164 mil 

• EE João Portugal – Custo: R$ 125 mil. Obra concluída em 17/06/2006; 

• EE Padre Fidelis – Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 13/01/2004. 

 
Repasses para APAE: 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 731 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 599 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
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. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 

• Em 16/06/2006 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua Capitão Daniel da 
Cunha Moraes, nº 388 – Custo: R$ 75 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• cobertura da quadra de esportes do Lar das Crianças – Custo: R$ 70 mil. Obra 
concluída em 30/10/2006. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
Fundo Estadual da Habitação: 

• 10.456 m² de recapeamento asfáltico na Rua Egidio Violim e em diversas ruas do 
Bairro Nova Tanabi – Custo: R$ 148 mil. Obra concluída em 26/06/2006; 



• 3.100 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Conjunto Habitacional Ary 
Terra Sóssio – Custo: R$ 70 mil. Obra concluída em 24/09/2005. 

 
 
JUSTIÇA: 
 
Fundação Casa: 

• celebrado convênio com o Centro Espírita Joana D’Arc para atendimento a 40 
adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 57 mil. Convênio concluído 
em 31/03/2003. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 360 mil em Set e Out/2002, recursos do FECOP - Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de um caminhão compactador para coleta de lixo, uma 
retoescavadeira e uma pá carregadeira; 

• repasse de R$ 119 mil em Mai/2005, recursos do FECOP - Fundo de Controle da 
Poluição para construção de galerias de águas pluviais. Obra concluída em 
15/08/2005. 

 
FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para estudos e projetos para combate a erosão na área 
urbana – Custo: R$ 49 mil. Estudos e projetos concluídos em 13/09/2004; 

• contrato com a Prefeitura, para drenagem e controle de erosão urbana para galerias 
de águas pluviais – Custo: R$ 119 mil. Obra concluída em 27/08/2002. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 13 mil; 

• Santa Casa – R$ 279 mil. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 



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

• Prefeitura – R$ 13 mil, repassados em Out/2004 para aquisição de duas bombas 
dosadoras; 

• Prefeitura – R$ 140 mil, repassados em Jan/2006, para reforma e ampliação da 
Unidade de Saúde. 

 
Entrega de Ambulâncias: 2 

• Prefeitura – 2 (entregues em 2000 e 2002). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 10 viaturas, sendo: 6 para a Polícia Militar e 4 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 227 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• melhoramentos e pavimentação da vicinal Tanabi - Rio Feio - Palestina, numa 
extensão de 5,2 km – Custo: R$ 751 mil. Obra concluída em 20/08/2002; 

• melhoramentos e pavimentação da vicinal TNB-328, trecho Tanabi - Cosmorama, 
numa extensão de 14,9 km – Custo: R$ 2.257 mil. Obra concluída em 01/02/2001; 

• implantação e pavimentação do dispositivo em desnível no km 477,9 na SP-320 com a 
SP-377 – Custo: R$ 5.259 mil. Obra concluída em 03/02/1998. 

 
 


