
TARABAI 

OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007 - 2010 

R$ 6.601.100,00 – em 37 obras e ações 

 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

 

• distribuídos 143.640 litros de leite, no período de Jan/2007 a 
Fev/2010 – Custo: R$ 177 mil, beneficiando 266 famílias carentes, no mês. 

 

Casa da Agricultura: 

 

• celebrado convênio, relativo à municipalização da Casa da 
Agricultura, para atender a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 52 
mil, já repassados em Nov/2007, Dez/2007, Jul/2008 e Ago/2008.  

 

Programa Melhor Caminho: 

 

• recuperados 4,90 km de estrada rural no Bairro Rebojo – TRB-472 / 
Lontra – TRB-252 – Custo: R$ 319 mil. A obra foi concluída em 
31/10/2007.  

 

Repasse de recursos: 

 



• celebrado convênio com a Prefeitura, para aquisição de trator e 
equipamentos – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jul/2008. Vigência: 
27/06/2008 a 31/12/2008.  

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

 

• celebrados 8 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para 
atendimento a 605 crianças e adolescentes e 317 famílias – Custo: R$ 269 
mil. 

 

• Projeto Ação Jovem –  atendeu 100 bolsistas/mês em 2007 – Custo: 
R$ 72 mil, 130 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 94 mil, 130 
bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 94 mil  e estão sendo atendidos 130 
bolsistas/mês em 2010 – custo: R$ 94 mil, repassados R$ 39 mil em Jan a 
Mai/2010. 

 

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 77 famílias/mês em 2007 – 
Custo: R$ 55 mil, 90 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 65 mil, 90 
famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 65 mil e estão sendo atendidos 90 
famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 65 mil, repassados R$ 27 mil de Jan a 
Mai/2010. 

CULTURA: 

 

Pólos do Projeto Guri (em andamento): 1 

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

 

• Pólo de Tarabai – Rua Getulio Vargas, 283 - Centro - em 
andamento 6 cursos (violino, viola, violoncelo, contrabaixo, percussão e 
canto coral), para 126 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 133 



mil para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos 
humanos, visitas de supervisão, etc. (já pagos R$ 113 mil de Out/2006 a 
Fev/2009). 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênio SEP: R$ 590 mil 

 

• 2ª Etapa da construção do Ginásio de Esportes, com 1.525,00 m² - 
Custo: R$ 200 mil, repassados em Dez/2009; 

• 14.285,60 m² de recapeamento asfáltico na Av. Marechal Castelo 
Branco entre a Av. João Boff e Rua Thomé Atalla – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Dez/2008. Obra não iniciada; 

 

• 10.465,11 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: 
R$ 90 mil, repassados em Nov/2009; 

 

• 2.564,00 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas – Custo: R$ 
50 mil, repassados em Ago/2008. Concluída em 03/11/2008; 

 

• 14.705,75 de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 
100 mil, repassados em Jul/2008. Obra não iniciada; 

 

• 3.125,00 m² de pavimentação asfáltica em vias do Jardim das 
Acácias – Custo: R$ 50 mil, repassados R$ 28 mil em Fev/2007. Obra com 
55,30% executados. 

EDUCAÇÃO: 

 

Total em investimento em obras: R$ 9 mil 

 



• EE Deputado Felício Tarabay – Custo: R$ 9 mil. Concluída em 
23/12/2009. 

 

Transporte escolar: 1 veículo – R$ 145 mil 

 

• Entregue em 18/01/2010 – 1 veículo micro-ônibus para transporte 
escolar – Custo: R$ 145 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 Deputado Felício 
Tarabay. 

 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos no município, kits de material escolar (régua, 
lápis, giz de cera, caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila) para 
1.825 alunos em 2007 a Fev/2009 – Custos: R$ 31 mil. 

 

ESPORTE E LAZER: 

• Projeto Esporte Social – Trata-se de Projeto de inclusão social, 
através do Esporte. O Projeto é voltado para o atendimento a crianças e 
adolescentes de 7 a 18 anos, idosos acima de 60 anos e portadores de 
necessidades especiais que estejam em situação de risco. Os recursos no 
montante de R$ 78 mil, repassados em Jul/2006 a Mar/2008, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos 
e didático-pedagógicos. 

 

 

HABITAÇÃO: 



 

CDHU: 108 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – Custo: R$ 
1.567 mil 

• Conjunto Tarabaí D - 108 unidades, beneficiando 540 pessoas, 
construída pelo Programa Pró-Lar Autoconstrução, situado no 
prolongamento da Rua Santa Tereza – saída para Pirapozinho – Custo: R$ 
1.567 mil. A obra foi concluída em 24/03/2007. 

Programa Pró-lar – Convênios de Melhorias Habitacionais e Urbanas:  

 

• 2.750,00 m² de infra-estrutura, pavimentação asfáltica, guias e 
sarjetas em vias do conjunto habitacional Tarabaí “D” – Custo: R$ 192 
mil, repassados em Jul/2008, Out/2008 e Jan/2009. A obra foi concluída 
em 30/01/2009. 

 

• 3.162,00 m² de infra-estrutura em vias da Av. 12 de Outubro – 
Conjunto Habitacional Tarabaí A – Custo: R$ 51 mil, repassados 
Jan/2007, Set/2007 e Nov/2007. A obra foi concluída em 02/12/2008; 

 

Repasses de recursos em andamento: R$ 75 mil 

 

• reforma de praça no conjunto habitacional Tarabaí “B”, com 
350,00 m² – Custo: R$ 51 mil, já repassados R$ 30 mil em  Jul/2008 e 
Fev/2009. A obra está com 60,00% executados; 

 

• 32,00 m² de infra-estrutura urbana em vias do conjunto habitacional 
Tarabaí A – Custo: R$ 24 mil, já repassados R$ 7 mil em Jan/2009. A obra 
está com 30% executados. 

 

Repasse de recurso programado: 



 

• 90,00 m² de infra-estrutura urbana em vias do conjunto habitacional 
Tarabaí B – Custo: R$ 40 mil . 

 

 

MEIO AMBIENTE: 

 

FEHIDRO: 

 

• convênio com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas 
pluviais no conjunto habitacional Tarabaí “C” – Custo: R$ 50 mil. A obra 
foi concluída em 28/02/2007. 

 

 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

 

 

SABESP concluiu:  

 

• sistema água e esgoto – execução de obras para construção de 
padrão de medição do tipo C-4 Elektro e abrigo de quadro elétrico – 
Custo: R$ 30 mil. Concluída em 05/11/2008.  

 

 

SAÚDE: 

 



Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2009) – custeio: 

 

• Prefeitura – R$ 160 mil. 

Programa Dose Certa: 

• De Jan/2007 a Dez/2009, foram repassados R$ 152 mil em 
medicamentos e mais R$ 23 mil estão sendo repassados em 2010. 

 

Programa de Controle de Glicemia (custeio):  

 

• Prefeitura – R$ 17 mil já repassados em Jul/2006 a Abr/2007 e mais 
R$ 3 mil estão sendo repassados em 2010. 

 

Programa de Saúda da Família – PSF (custeio): 

 

• Prefeitura – R$ 359 mil, repassados em Mai/2006 a Abr/2008. 

 

 

Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2009) – obras e equipamentos 
– (Total: R$ 135 mil) 

 

Prefeitura 

 

R$ 75 mil, repassados em Mai/2008, para aquisição de equipamentos; 

 

R$ 40 mil, repassados em Jan/2008, para aquisição de ambulância; 

 



R$ 20 mil, repassados em Dez/2007, para aquisição de equipamentos 
(cadeiras odontológicas).  

SEGURANÇA PÚBLICA: 

 

• Entrega de 2 viaturas, sendo: 1 para a Polícia Militar e 1 para a 
Polícia Civil – Custo: R$ 81 mil. 

 

Policia Militar  - Obra concluída : 

 

• construção da sede, para abrigar o 4º Grupamento de Pelotão da 3ª 
Cia do 18º Batalhão da Polícia Militar do Interior – Custo: R$ 122 mil. A 
obra foi concluída em 31/05/2008.  

 

Policia Civil  - Obra em execução: 

 

• reforma e ampliação do prédio da Delegacia de Polícia – Custo: R$ 
207 mil. Obra com 15,49% executados e tem término previsto em 
18/06/2010.  

TRANSPORTES: 

DER: 

 

Obra em execução: 

• Prefeitura – reforma e ampliação do Terminal Rodoviário – Custo: 
R$ 300 mil, já repassados em Set/2008, Out/2009 e Dez/2009. Obra com 
70,00% executados e tem término previsto em 30/09/2010. 

OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 

R$ 8.627.125,00 



AGRICULTURA: 

 

Distribuição de Leite: 

 

• distribuídos 420.668 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – 
Custo: R$ 309 mil, beneficiando 266 famílias carentes no último mês do 
período. 

Programa Melhor Caminho: 13,70 km – R$ 264 mil 

 

• recuperados 1,20 km das estrada rural TRB-020 – 4ª Fase - Custo: 
R$ 61 mil. A obra foi concluída em 07/02/2003; 

 

• recuperados 3,40 km da estrada rural TRB-187 – 3ª Fase - Custo: 
R$ 104 mil. A obra foi concluída em 31/07/2002; 

 

• recuperados 9,10 km da estradas rurais TRB-152/452/468 e TRB-
252 – 1ª e 2ª Fase - Custo: R$ 99 mil. A obra foi concluída em 09/08/1998 

Programa de Ponte Metálica: 1 

• implantada 1 ponte metálica, em convênio com o município, a quem 
coube a construção das cabeceiras. O Estado doou a superestrutura, num 
total de 12 metros lineares – Custo: R$ 76 mil: 

1. sobre a Av. do Pioneiro – vão de 12 metros. Instalada em 
08/09/2002. 

 

CATI: Programa de Microbacias 

 



• serviços de adequação de estrada rural no Microbacia Ribeirão 
Bandeirantes Rebojo, numa extensão de 3,07 km – Custo: R$ 124 mil. 
Obra concluída em 15/03/2006. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

 

• celebrados 38 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para 
atendimento a 1.883 crianças e adolescentes, 250 idosos, 411 famílias, 15 
pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 1.000 mil. 

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 
2005 e 60 bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 22 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 2001/2003 – R$ 52 mil; 
30 famílias/mês em 2004 – R$ 22 mil; 60 famílias em 2005 – R$ 43 mil e 
77 famílias em 2006 – R$ 55 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: R$ 132 mil 

 

• Prefeitura - R$ 107 mil, repassados em Jul/1998 para construção de 
creche. A obra foi concluída em 01/07/1999 e inaugurada em 12/01/2002; 



 

• Prefeitura – R$ 25 mil, repassados em Dez/2002 para construção do 
Centro de Convivência da 3ª Idade. A obra foi concluída em Dez/2002 e 
inaugurada em Fev/2004. 

 

 

DEFESA CIVIL: 

 

• Prefeitura – R$ 119 mil, repassados para aquisição de tubo de 
concreto para construção de galeria no Córrego Paraiso. A obra foi 
concluída em 22/01/1998. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP (repasse de recursos): R$ 438 mil  

• 15.000,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas - Custo: R$ 
200 mil. A obra foi concluída em 12/02/2201; 

 

• 14.544,00 m² de obras de pavimentação asfáltica em vias urbanas do 
Parque Residencial Candeias e Jardim Acácias – Custo: R$ 100 mil. A 
obra foi concluída em 15/06/1999; 

 

• 6.580,00 m² de pavimentação asfáltica em vias do conjunto 
habitacional Jardim das Acácias – Custo: R$ 56 mil. A obra foi concluída 
em 26/05/1998; 

 

• 3.406,00 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas – Custo: R$ 
25 mil. A obra foi concluída em 17/05/1998; 

 



• 6.152,00 metros lineares simples para obra de guias e sarjetas em 
vias urbanas – Custo: R$ 42 mil. A obra foi concluída em 03/04/1997; 

 

• 1.800,00 m² de pavimentação asfáltica em vias da Av. Sete de 
Setembro – Custo: R$ 15 mil. A obra foi concluída em 15/10/1996. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 1.232 mil 

Escola Construída: 1 (840 novas vagas) – R$ 547 mil 

• EMEF Profª Jorgina de Alencar Lima – 5 salas (525 novas vagas) – 
Custo: R$ 547 mil. Obra concluída em 30/09/1995. 

 

Ampliações de escolas: 3 (945 novas vagas) - R$ 339 mil 

• EMEF Profª Jorgina de Alencar Lima – 2 salas (310 novas vagas) – 
Custo: R$ 110 mil. Obra concluída em 31/07/2005; 

• EE Deputado Felício Tarabay – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: 
R$ 159 mil. Obra concluída em 26/11/2004; 

• EE Deputado Felício Tarabay – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: 
R$ 70 mil. Obra concluída em 23/06/2000; 

Reformas de Escolas: 4 - R$ 305 mil 

 

• 2 na EMEF Profª Jorgina de Alencar Lima – R$ 201 mil. Concluídas 
em 27/08/2001 e 01/02/2001; 

 

• 1 no prédio vago – R$ 5 mil. Concluída em 07/07/2005; 

 

• 1 na  EEPSG Dep. Felício Tarabay – Custo: R$ 99 mil. Concluída 
em 02/06/1995. 



 

 

Cobertura de quadra de esporte em escola: 1 – Custo: R$ 40 mil 

 

• EE Dep. Felício Tarabay – R$ 40 mil. Concluída em 03/06/2003. 

Programa Escola da Família: 

 

• De 2003 a 2006, foram gastos R$ 105 mil em atividades 
desenvolvidas aos finais de semana na  escola EE Dep. Felício Tarabay.. 

ESPORTE E LAZER 

 

• Prefeitura – reforma de quadra, numa extensão de 900 m² - Custo: 
R$ 40 mil. A obra foi concluída em 31/12/1999. 

GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro na Av. 
Marechal Castelo Branco, nº 2.664. A Prefeitura cedeu salas e monitores e 
o Estado instalou 7 microcomputadores – Custo: R$ 13 mil, 
proporcionando acesso gratuito à Internet. 

HABITAÇÃO: 

 

CDHU: 104 unidades habitacionais / 2 conjuntos - R$ 903 mil 

 

• Conjunto Habitacional Tarabaí C – 56 unidades, beneficiando 280 
pessoas, construídas pelo Programa Pró-Lar Autoconstrução, na Rua João 
Gomes dos Santos, s/nº - Custo: R$ 692 mil. Obra concluída em 
19/03/2005; 

 



• Conjunto Habitacional Tarabaí B – 48 unidades, beneficiando 240 
pessoas, construídas pelo Programa Habitacionais Habiteto, na Rua 10 
com a Rua 6 – Jardim das Acácias - Custo: R$ 211 mil. Obra concluída em 
30/09/1999 e inaugurada em 28/12/1999. 

Fundo Estadual da Habitação: 

• repasse de recursos no valor de R$ 100 mil em Mar/2003 e 
Mai/2004 para obras de infra-estrutura no conjunto habitacional Jardim 
Gardênia, numa extensão de 8.000 m². A obra foi concluída em 
27/10/2004. 

 

 

Programa Academia Cidadã: 1 quadra 

 

• construído 1 quadra no Conjunto Habitacional Tarabai B  – Custo: 
R$ 43 mil. Concluída em 29/11/2002. 

MEIO AMBIENTE: 

CETESB: 

 

• repasse de R$ 90 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle 
da Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

FEHIDRO:  

 

• convênio com a Prefeitura – para aquisição de de retroescavadeira 
– Custo: R$ 50 mil, repassados em Jan/2003 e Mai/2003; 

 

• convênio com a Prefeitura – para implantação de aterro sanitário na 
forma de valas e aquisição de caçamba coletora e compactadora de lixo – 
Custo: R$ 35 mil, repassados em Jun/2000. Obra concluída em 
19/03/2002; 



 

• convênio com a Prefeitura – para implantação de galeria de águas 
pluviais, numa extensão de 175,00 metros lineares – Custo: R$ 59 mil, 
repassados em Nov/2004 e Ago/2005. A obra foi concluída em 01/09/2005; 

 

• convênio com a Prefeitura – para implantação de galeria de águas 
pluviais para combate a erosão urbana, numa extensão de 339,00 metros 
lineares – Custo: R$ 38 mil repassados em Jan/2003 e Nov/2003.  

SANEAMENTO E ENERGIA: 

DAEE: 

 

• auxílio financeiro – repasse de R$ 50 mil em Dez/2000 e Abr/2001 
para drenagem urbana na Av. dos Pioneiros, numa extensão de 340,00 
metros lineares simples. 

SABESP: 

 

• De Jan/1995 a Dez/2006, foram gastos R$ 746 mil em bens 
patrimoniais, custos administrativos, desapropriações, mão de obra 
própria e materiais; 

• perfuração do poço profundo P2 para produção de água – Custo: 
R$ 67 mil. A obra foi concluída em 30/03/1996; 

• construção e instalação de estação elevatória de esgotos no Jardim 
Brasília – Custo: R$ 38 mil. A obra foi concluída em 03/10/1995; 

• Crescimento Vegetativo de Esgotos – assentamento de 1.284 m de 
rede de esgotos no Jardim Brasília em diversas ruas do município – Custo: 
R$ 14 mil. A obra foi concluída em 22/02/1995. 

SAÚDE: 

 

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



 

• Prefeitura – R$ 1 mil em Dez/1998, para custeio do Plano 
Emergencial de Controle da Dengue. 

 

Repasses para a Prefeitura / entidades hospitalares (1995–2006) – obras 
/equipamentos: 

 

• Prefeitura – R$ 100 mil em Jan/2006 para construção do Centro de 
Tratamento Odontológico e de Fisioterapia; 

 

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

• Prefeitura – R$ 40 mil em Dez/1998 para reforma e ampliação do 
Centro de Saúde. 

Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 11 mil em Ago/2005. 

 

 

Programa Saúde da Família - PSF (1995-2006 -custeio): 

• Prefeitura - R$ 1.092 mil. 

 

 

Entrega de Ambulâncias: 4 – R$ 136 mil 

 

• Prefeitura – 1 entregue em Jul/2005, 1 entregue em Out/2003, 1 
entregue em Jan/2002 e 1 entregue em Ago/1997. 

SEGURANÇA PÚBLICA: 



 

• Entrega de 6 viaturas, sendo: 4 para a Polícia Militar e 2 para a 
Polícia Civil – Custo: R$ 134 mil. 

TRANSPORTES: 

DER: 

 

• melhoramento e pavimentação da vicinal Tarabaí-Sandovalina, 
numa extensão de 6,20 km – Custo: R$ 775 mil. A obra foi concluída em 
25/02/2000. 

 

 

 

 

 

 

 


