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TEODORO SAMPAIO 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007 - 2010 
R$ 51.332.000,00 – em 90 obras e ações 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de leite: 
 

• distribuídos 410.430 litros de leite, no período de Jan/2007 a Jun/2010 – Custo: R$ 
493 mil, beneficiando 622 famílias carentes, no mês. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrado 1 convênio relativos a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 26 mil, já repassados em Ago/2007 a Ago/2008. 

 
Repasse de recursos: 
 

• celebrado convênio com a Prefeitura, para fornecimento de estufa com sistema de 
irrigação – Custo: R$ 15 mil, já repassados em Jan/2008. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 5,30 km de Estradas Rurais -  6ª Fase - Bairro Lageadinho/Água Sumida 
– Custo: R$ 373 mil. Obra concluída em 21/11/2007. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 11 convênio com a Prefeitura e entidade social para atendimento a 460 
crianças e adolescentes, 273 idosos, 112 portadores de deficiência e  62 famílias – R$ 
336 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu 169 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 122 mil, 300 

bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 216 mil, 300 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 
216 mil e estão sendo atendidos 300 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 216 mil, já 
repassados R$ 126 mil de Jan a Jul/2010. 

 
• Programa Renda Cidadã – atendeu 220 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 158 mil, 

230 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 160 mil, 230 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
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165 mil e estão sendo atendidos 243 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 175 mil, já 
repassados R$ 98 mil de Jan a Jul/2010.  

 
 
Repasse de recursos: 

• Prefeitura – R$ 120 mil, já repassados em Jul/2008, para construção da Creche. 
Concluída em 03/09/2009; 

• Casa da Criança – R$ 30 mil, repassados em Dez/2008, para aquisição de 
equipamentos para a entidade; 

• APAE – R$ 30 mil, repassados em Fev/2007, para aquisição de 1 veículo Kombi. 
 
 
CULTURA: 
 
Pólo do Projeto Guri: 1 (em andamento) 
 
O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando a 
música como agente transformador. 

• Pólo de Teodoro Sampaio – Rua Alberto Amador, nº 563 – Casa 11 - em andamento 7 
cursos (Violino, Viola, Violoncello, Violão, Contrabaixo, Percussão e Canto Coral), 
para 384 crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 691 mil de Jan/2003 a Dez/2009, 
para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de 
supervisão, etc. Pólo iniciou suas atividades em 09/03/1998.  

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
CEETPS: 
 

• Foi celebrado convênio entre o Centro Paula Souza, Itesp e Prefeitura para 
implantação de três classes descentralizadas na ETC de Teodoro Sampaio em 
assentamentos de Euclides da Cunha, Rosana e Teodoro Sampaio. Coube ao Itesp e 
Prefeitura a construção e reforma das salas e ao Estado a aquisição de equipamentos 
e mobiliários, ao custo de R$ 220 mil. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP: R$ 2.315 mil 
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• 13.143,80 m² de pavimentação, guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 200 mil. 
Obra não iniciada. 

• 9.892,45 m² de pavimentação, guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 100 mil. 
Obra não iniciada. 

• 9.304,87 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 
150 mil, repassados em Jun/2010. Obra não iniciada. 

• 9.464,70 m² de pavimentação, guias e sarjetas em vias do Bairro Vila Furlan – Custo: 
R$ 150 mil, repassados em Mai/2010. Obra não iniciada. 

• 9.296,33 m² de pavimentação, guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Mai/2010. Obra não iniciada. 

• 12.878,92 m² de pavimentação asfáltica nos Bairros Jardim Esplanada e Vila Furlan – 
Custo: R$ 180 mil, repassados em Jun/2010. A obra está em andamento e tem término 
previsto em 09/11/2010. 

• construção de creche, localizada na Rua C esquina com a Rua 6 do conjunto 
habitacional Ulisses Guimarães – Custo: R$ 200 mil, repassados em Jul/2009. A obra 
está com 90% executados e tem término previsto em 31/07/2010. 

• 8.334,80 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 70 mil, 
repassados em Dez/2009. Obra concluída em 15/04/2010. 

• 5.854,80 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 50 mil, 
repassados em Nov/2009. Obra concluída em 15/04/2010. 

• 6.594,11 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do Distrito de 
Planalto do Sul – Custo: R$ 80 mil, já repassados em Jul/2008. Obra concluída em 
20/12/2009. 

• 16.212,96 m² de pavimentação asfáltica em vias do município – Custo: R$ 200 mil, 
repassados em Jun/2008. Obra concluída em 20/12/2009. 

• 15.875,03 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do município – 
Custo: R$ 200 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 20/12/2009. 

• 9.854,48 m² de pavimentação asfáltica – Custo: R$ 120 mil, repassados em Set/2008. 
Obra concluída em 20/12/2009. 

• 12.743,10 m² de pavimentação, guias e sarjetas em vias no Conjunto Habitacional da 
Cohab - CRHIS Ulisses Guimarães – Custo: R$ 150 mil, repassados em Dez/2007 e 
Jun/2008. Obra concluída em 10/08/2009. 

• 4.746,65 m² de pavimentação asfáltica da Rua 1, trecho entre as Ruas E e L no 
conjunto habitacional Ulisses Guimarães - COHAB – Custo: R$ 50 mil, repassados em 
Fev/2008. Obra concluída em 05/08/2009. 
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• 9.523,37 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas do município – Custo: R$ 100, 
repassados em Jan/2008. Obra concluída em 11/08/2008. 

• 2.353 m² de pavimentação asfáltica na Alameda Francisco Troiani, no trecho entre as 
Rua Aparecida Maria de Souza e Avenida Antonio Pereira – Custo: R$ 25 mil, 
repassados em Jan/2008. Obra concluída em 27/03/2008. 

• 11.262 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas na Vila Furlan – Custo: R$ 140 
mil, repassados em Fev/2007 a Set/2007. Obras concluídas em 20/10/2007 e 
10/07/2007. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 2.925 mil 
 
 
Substituição de escola concluída: 1 – R$ 605 mil 
 

• EE Assentamento Santa Zélia – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 605 mil. Obra 
concluída em 19/01/2007.  

 
 
Ampliação de escola concluída: 1 (210 novas vagas) – R$ 72 mil 
 

• EE Assentamento Santa Zélia – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 72 mil. 
Concluída em 27/11/2009. 

 
 
Reformas de escolas concluídas: 16 – R$ 834 mil 
 
 
Reformas de escolas em execução: 3 – R$ 212 mil 
 

• EE Profª Romilda Lázaro Pillon dos Santos – Custo: R$ 170 mil. A obra está com 51% 
executados e tem término previsto em 15/09/2010. 

 
• EE Pedro Caminoto – Custo: R$ 17 mil. A obra está com 7% executados e tem término 

previsto em 15/08/2010. 
 

• EE Salvador Moreno Munhoz – Custo: R$ 25 mil. A obra está com 45% executados e 
tem término previsto em 24/08/2010. 
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Cobertura de quadras de esportes em escolas concluídas: 6 – R$ 1.202 mil 
 

• EE Assentamento Santa Zélia – Custo: R$ 206 mil. Obra concluída em 29/08/2008. 
 

• EE Profº Francisco Ferreira de Souza – Custo: R$ 237 mil. Obra concluída em 
12/08/2008. 

 
• EE Antônia Binato Silva – Custo: R$ 255 mil. Obra concluída em 22/07/2008. 
 
• EE Profª Romilda Lázaro Pillon dos Santos – Custo: R$ 176 mil. Obra concluída em 

22/02/2008. 
 
• EE Pedro Caminoto – Custo: R$ 164 mil. Obra concluída em 30/06/2007. 
 
• EE José Amador – Custo: R$ 164 mil. Obra concluída em 15/06/2007. 

 
Transporte escolar: 2 veículos – R$ 291 mil 

• Entregues em 18/01/2010 e 26/04/2010 – 2 veículos micro-ônibus para transporte 
escolar – Custo: R$ 291 mil. 

 
Repasses para APAE: 

• De 2007 a Mar/2010, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 310 
mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 178 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização: 
 

• De 2007 a Fev/2009, foram concedidas bolsas alfabetização para 2 alunos 
pesquisadores, beneficiando 105 alunos da 1ª série do ensino fundamental de  escola 
da região – Custo: R$ 2 mil.  

 
Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Mar/2010, foram gastos R$ 690 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 6 escolas da região. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
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• 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$ 79 mil, repassados em Jul/2006 e Nov/2008, são 
para despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e 
didático-pedagógicos. 

 

Obra concluída: R$ 49 mil 

• construção de pista de skate, com 480,00 m² - situado na Av. Tichiro Fuziki – Quadra 
8 – Lotes: 1, 2, 3 e 4 – Custo: R$ 49 mil. Obra concluída em 11/06/2007. 

 

Obras em execução: R$ 110 mil 

• construção de vestiário em campo de futebol, situado na Rua Benício Mendonça Filho, 
nº 377, com 56,00 m² – Custo: R$ 30 mil, repassados em Mai/2008 a Mai/2010. A obra 
está com 65% executados e tem término previsto em 31/12/2010. 

• reforma e ampliação do Ginásio de Esportes, com 1.391,36 m² - situado na Rua 
Benício Mendonça Filho, nº 377 – Quadra 113 – Custo: R$ 80 mil, já repassados R$ 8 
mil em Fev/2009. A obra está com 20% executados e tem término previsto em 
16/12/2010. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 312 unidades habitacionais em andamento / 1 conjunto - R$ 14.145 mil 
 

• conjunto habitacional Teodoro Sampaio J – 312 unidades, beneficiando 1.560 pessoas, 
situado na Rua Ribeiro Lopes, s/nº,  construída pelo sistema Parceria com Municípios 
– Custo: R$ 14.145 mil. A obra está com 3,18% executados e tem término previsto em 
30/06/2011. 

 
 
Pró-Lar - Melhorias Habitacionais e Urbanas: 
 
Obras concluídas: R$ 242 mil 
 

• construção de Centro Comunitário no conjunto habitacional Teodoro Sampaio F1 e 
F2, com 420,00 m² – Custo: R$ 77 mil, repassados em Jul/2008 a Mai/2009. Obra 
concluída em 22/12/2008. 
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• construção da Praça Pública no conjunto habitacional Teodoro Sampaio F1 e F2 e 
diversas ruas, com 2.950,16 m² – Custo: R$ 48 mil, repassados em Jun/2008 a  
Mai/2009. Obra concluída em 06/10/2008. 

 
• 11.454,08 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do conjunto 

habitacional Teodoro Sampaio F1 e F2 – Custo: R$ 117 mil, repassados em Dez/2006 
a Nov/2007. Obra concluída em 14/11/2007. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repassados R$ 250 mil, repassados em Jun/2010, de recursos do FECOP – Fundo de 
Controle da Poluição, para aquisição de 1 pá carregadeira. 

 
• repassados R$ 120 mil, repassados em Jun/2008 e Nov/2008, 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 drenagem superficial na estrada do Córrego Seco, 
numa extensão de 110,00 metros lineares - Custo: R$ 50 mil, já repassados em 
Out/2007 e Jul/2009. Obra concluída em 09/09/2009. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 

• implantação de galerias de águas pluviais no conjunto habitacional Ulisses 
Guimarães, com 1.400,00 metros lineares – Custo: R$ 206 mil. Obra concluída em 
Out/2007. 

• implantação de galerias de águas pluviais na Vila Furlan, com 762,00 metros lineares 
– Custo: R$ 265 mil. Obra com 80% executados e término previsto em 30/09/2010. 

 
SABESP: 
 
Obras concluídas: R$ 338 mil 
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• execução de 1.267,00 m de rede de esgoto e  25 ligações de ramais domiciliares na 
Rua Carlos Herling – Custo: R$ 66 mil. Obra concluída em 15/06/2009. 

• sistema de água e esgoto – execução de obras para implantação de rede coletora e 
ligações de esgoto, com 1.371,00 metros lineares – Custo: R$ 33 mil. Obra concluída 
em 09/01/2009. 

• programa crescimento vegetativo de esgotos – execução de obras de PI e reposições 
em decorrência de prolongamentos de redes e ligações de esgoto – Custo: R$ 22 mil. 
Obra concluída em 09/11/2008. 

• execução das obras de assentamento de 9470 m de rede de esgoto e 358 unidades de 
ligação de esgoto no bairro – Custo: R$ 211 mil. Obra concluída em 10/06/2008. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2009) – custeio (Total: 
R$ 783 mil) 
 

• APAE – R$ 30 mil. 
 
• Associação Filantrópica – R$ 473 mil (sendo R$ 189 mil para custeio do Programa 

Pró-Santas Casas). 
 
• Prefeitura – R$ 280 mil. 

 
 
Repasses em andamento para entidades hospitalares – custeio (Total: R$ 252 mil) 
 

• Associação Filantrópica – R$ 252 mil, repassados R$ 42 mil em Mar e Abr/2010. 
 
 
Repasses programados para entidades hospitalares - custeio 
 

• APAE – R$ 15 mil. 
 
 
Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – obras e 
equipamentos (Total: R$ 610 mil) 
 
Associação Filantrópica – R$ 240 mil, sendo: 
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R$ 30 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos (geladeira, freezer, 
fogão industrial, oxímetro de pulso, aspirador cirúrgico, berço acrílico, carro transporte de 
roupa limpa, carro transporte de roupa suja e desfibrilador automático). Equipamentos não 
adquiridos. 
 
R$ 60 mil repassados em Jun/2010, para reforma e ampliação da entidade. Obra não 
iniciada. 
 
R$ 150 mil repassados em Dez/2007, para aquisição de equipamentos. Adquiridos em 
31/03/2008. 
 
 
Prefeitura – R$ 370 mil, sendo: 
 
R$ 70 mil repassados em Out/2009, para reforma e ampliação de Unidade Básica de Saúde. 
Obra concluída em 09/10/2009. 
 
R$ 200 mil repassados em Out/2007, para construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro 
Estação. Obra concluída em 10/02/2009. 
 
R$ 35 mil repassados em Out/2007, para aquisição de ambulância. 
 
R$ 65 mil repassados em Out/2007, para aquisição de veículo para transporte de pacientes. 
 
 
Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2009, foram repassados R$ 492 mil em medicamentos e mais R$ 182 
mil estão sendo repassados em 2010. 

 
 
Programa Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura – R$ 33 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2009 e mais R$ 11 mil estão 
sendo repassados em 2010. 

 
 
Programa de Saúde da Família – PSF (custeio): 

• Prefeitura - R$ 1.324 mil, repassados de Mai/2006 a Mai/2008. 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
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• Foram entregues 5 viaturas: 4 viaturas para a Polícia Militar e 1 viatura para a 

Polícia Civil – Custo: R$ 190 mil.  
 
 
Polícia Civil – Obra Concluída 

• reforma de prédio próprio onde abriga a Delegacia de Polícia, situado na Rua Pedro 
Rodrigues, nº 1.431 – Custo: R$ 137 mil, repassados em Dez/2007 a Abr/2008. Obra 
concluída em 29/03/2008 e inaugurada em 30/06/2008. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 
Obras concluídas: 
 

• construção de duas pontes no km 5,50 e 19,50 da SP-613 (Rodovia Arlindo Bétio), 
incluindo duas variantes – Custo: R$ 149 mil. Obra concluída em 30/06/2008. 

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II: 

• recuperação das estradas vicinais, numa extensão de 28,70 km, que liga o município 
de Teodoro Sampaio até o Distrito de Planalto do Sul – Custo: R$ 5.624 mil. Obra 
concluída em 13/12/2008. 

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III: 

• recuperação da vicinal  Teodoro Sampaio – Bairro Córrego Seco (TDS 050), numa 
extensão de  9,00 km – Custo no município: R$ 2.665 mil. Obra concluída em 
30/06/2010. 

• recuperação da vicinal Teodoro Sampaio – SPV 024 – SPV 031, numa extensão de 
9,50 km – Custo no município: R$ 2.813 mil. Obra concluída em 30/06/2010. 

• recuperação da vicinal SPV 024, trecho SP 613/Km 24 – Destilaria Alcídia, numa 
extensão de 25,40 km – Custo no município: R$ 7.521 mil. Obra concluída em 
30/06/2010. 

 

Obra em andamento: 
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PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III: 

• recuperação da vicinal Teodoro Sampaio – divisa com o município Teodoro Sampaio 
– SPV-030, numa extensão de 1,80 km – Custo no município: R$ 543 mil. A obra está 
com 95% executados e tem término previsto em 14/10/2010. (MBP) 

 
 

OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
R$ 22.767.500,00 

 
 
AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de Leite: 
 

• Distribuídos 1.201.276 litros de leite, no período de 1.995 a 2.006 – Custo: R$ 947 
mil, beneficiando 622 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Repasse de recursos 
 

• Foi celebrado 1 convênio relativo à municipalização da Casa da Agricultura 
atendendo a pequenos e médios agricultores, totalizando R$ 26 mil. 

 
• Foi realizado convênio com a Prefeitura no valor de R$ 70 mil pagos em 04/08/06 

para aquisição de trator e implementos agrícola, autorizados em 15/06/06. 
 

Programa de Microbacias: 
 

• A CATI concluiu 4,15 km de adequação de estradas rurais na microbacia do Córrego 
Águas Claras no valor de R$ 204 mil, dentro do Programa de Microbacias. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• Foram recuperados 18,15 km de estradas rurais, com recursos de R$ 391 mil, dentro 
do Programa Melhor Caminho, para melhorar as condições de tráfego e escoamento 
agrícola, autorizados em 12/01/02. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
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• celebrados 41 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 2013 
crianças e adolescentes, 88 portadores de deficiência, 743 famílias, 573 idosos e 63 
migrantes – R$ 979 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município, 280 bolsistas – Custo: R$ 201 mil. 

 
 
 

• Programa Renda Cidadã – atendeu no município 674 famílias – custo: R$ 576 mil. 
 
 
Foram repassados para Prefeitura e entidades, através do CEAs - recursos no valor de R$ 
29 mil: 

 
• R$ 8 mil para a Apae de Teodoro Sampaio. 
 
• R$ 16 mil para a Associacao Filantropica de Teodoro Sampaio. 
 
• R$ 15 mil para o Centro Social Nossa Senhora Aparecida de Teodoro Sampaio. 

 
 
Repasse para a Apae: R$ 187 mil 
 

• Foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$   6 mil em 1995, R$   15 mil 
em 1996, R$   21 mil em 1997, R$   23 mil em 2001, R$   42 mil em 2003, R$   26 mil 
em 2004, R$   22 mil em 2005, R$   32 mil em 2006, para atendimento a 485 
portadores de deficiência. 

 
 
CULTURA: 
 

• Foram doados 604 livros, para acervo da Biblioteca Pública Municipal Maria Lucia 
de Lima. 

 
• Foi implantado o Pólo Pontal do Paranapanema/ MST,– (Rua Alberto Amador, 563- 

casa 11- V. São Paulo), dentro do Projeto Guri,com cursos de violino, viola, cello, 
saxofone, violão, flauta transversal, coral, trompete, trombone e flauta doce, para 
crianças e adolescentes, beneficiando 392 alunos, no valor de R$ 424 mil. 

 
• Foram doados instrumentos musicais para a Prefeitura no valor de R$ 1 mil. 
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DESENVOLVIMENTO: 
 
CEETPS: 
 
ETEC de Teodoro Sampaio: 
 

• implantado a Escola Técnica de Teodoro Sampaio, situado na Rua Pará, nº 506 – 
Bairro da Estação, com cursos de: Ensino Médio (1 Turma - 40 alunos), Técnico em 
Agricultura Familiar (2 turmas – 74 alunos), Técnico em Administração (2 turmas – 
71 alunos), Técnico em Informática (1 turma – 40 alunos), beneficiando 480 alunos – 
Custo: R$ 308 mil, repassados em Fev/2006 a Dez/2006. A Etec foi implantado em 
28/12/2006. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasse de recursos): R$ 665 mil 
 

 
• Foram repassados para a Prefeitura recursos no valor de R$ 150 mil, pagos em 

30/11/00, para obras de infra-estrutura urbana, autorizados em 14/06/00. Obra 
concluída. 

 
• Foram repassados para a Prefeitura recursos no valor de R$ 200 mil, pagos em 

03/10/02, para as obras de infra-estrutura urbana e diversas ruas da cidade, 
autorizados em 12/01/02. Obra concluída. 

 
• Foram repassados para a Prefeitura recursos no valor de R$ 100 mil pagos em 

05/07/05, para obras de infra-estrutura em Conjunto Habitacional Nosso Teto na Vila 
Furlan, autorizados em 06/04/04. Obra concluída. 

 
• Foram repassados para a Prefeitura recursos no valor de R$ 100 mil pagos em 

21/02/05, para construção de galerias de águas pluviais autorizados em 02/06/04. 
Obra concluída. 

 
• Foram repassados para a Prefeitura recursos no valor de R$ 100 mil pagos em 

27/10/05, para obras de infra-estrutura urbana, autorizados em 13/05/05. Obra 
concluída. 
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• Foram repassados para a Prefeitura recursos no valor de R$ 15 mil pagos em 

junho/1999 para obras de infra-estrutura urbana. Obra concluída. 
 
 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 1.067 mil 
 
Escola nova concluída: 1 (630 novas vagas) – R$ 350 mil 
 

• EE Prof. Francisco Ferreira de Souza – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 355 
mil, realizada através do Convênio PAC. Obra concluída em 30/12/2003.  

 
Ampliação de escola concluída: 2 (840 novas vagas) – R$ 298 mil 
 

• EE Profª Romilda Lazaro Pillon dos Santos – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 
83 mil. Concluída em 30/01/2004; 

 
• EE Antonia Binato Silva (Vo Nina) – 5 salas (525 novas vagas) – Custo: R$ 215 mil. 

Concluída em 20/11/2001. 

 

Substituição de escola concluída: 1 – R$ 97 mil 

• EE Assentamento Laudenor de Souza – Custo: R$ 97 mil. Concluída em 28/11/2003. 
 
Reformas de escolas concluídas: 21 – R$ 899 mil 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 5 - Custos: R$ 159 mil. 
 

• EE Profº Francisco Ferreira de Souza – Custo: R$ 15 mil. Concluída em 30/03/2006; 
 
• EE João da Cruz Mellão – Custo: R$ 48 mil. Concluída em 22/10/2003; 
 
• EE Artur Ribeiro – Custo: R$ 38 mil. Concluída em 03/10/2002; 
 
• EE Profº Francisco Ferreira de Souza – Custo: R$ 18 mil. Concluída em 04/12/2001; 
 
• EE Salvado Moreno Munhoz – Custo: R$ 40 mil. Concluída em 05/03/2001. 
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Transporte escolar: 
 

• Foram entregues 3 veículos, para transporte escolar – Custo: R$ 193 mil. 
 
 
• Foram entregues para 21 escolas do município kits didáticos, compostos por 14 livros 

didáticos, folhetos, cartazes, no valor de R$ 2 mil, dentro do Programa Comunidade 
Presente. 

 
• Foram investidos R$ 3 mil, em cursos, para capacitação de orientadores em abuso de 

drogas e DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis), dentro do Programa Prevenção 
Também se Ensina. 

 
• Foram entregues 1.189 livros, no valor de R$ 14 mil para ampliar os acervo das 

bibliotecas de 4 escolas do município, dentro do Programa Leia Mais. 
 

• Foram entregues 11.023 livros didáticos, no valor de R$ 41 mil, para o ano letivo de 
2002 de 11 escolas do município, dentro do PNLD - Programa Nacional de Livro 
Didático. 

 
• Foi celebrado convênio com SENAC, para a realização de 2 cursos 

profissionalizantes: assistente em gestão empresarial e editoração eletrônica e web 
designer, beneficiando 60 alunos, dentro do Projeto Profissão, no valor de R$ 80 mil. 

 
• Foram investidos R$ 2 mil em 24 escolas, beneficiando 7.940 alunos, para o 

fortalecimento das ações de prevenção e integração escola/comunidade. 
 
Repasses para APAE: 
 

• De 1995 a 2006, foram repassados para as APAE, recursos no valor de R$ 385 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 370 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 1995 a 2006, foram gastos R$ 920 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 9 escolas da região. 
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EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 22/08/02 foi implantado o Banco do Povo Paulista, situado à Praça Marília, 144 – 
Custo: R$ 198 mil, para atender ao crédito produtivo popular,autorizado em 12/11/02. 
Inaugurado em 23/08/02. 

 

ESPORTE E LAZER: 
 

• Foram repassados para a Prefeitura recursos no valor de R$ 39 mil pagos em 
21/07/06, para implantação do Núcleo Projeto Esporte Social,autorizados em 
11/05/06. 

 
 

Obra concluída: 
 
• construção de Ginásio de Esportes – Custo: R$ 40 mil. Concluída em 27/01/1999. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Foi implantado Infocentro Municipal, onde foram gastos R$ 16 mil, com 5 
microcomputadores instalados, dentro do Programa Acessa São Paulo, autorizado 
12/01/02 . 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 3 unidades habitacionais entregues pelo Sistema de Carta de Crédito – R$ 76 mil 
 
CDHU: 88 unidades habitacionais concluídos / 1 conjunto – Custo: R$ 1.751 mil. 
 

• Foi concluído e comercializado o conjunto habitacional Teodoro Sampaio F1/F2 – 
Núcleo Habitacional por Empreitada, com 88 unidades, beneficiando 440 pessoas, 
feito em parceria com a Prefeitura e onde o Estado investiu R$ 1.751 mil, autorizada 
em 11/07/97 e em 13/08/03. Concluída em 30/07/2006. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
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• Foram repassados para a Prefeitura recursos do Fundo estadual da Habitação no 
valor de R$ 189 mil pagos em outubro/06 para obras de infra-estrutura em conjunto 
habitacional do Distrito de Planalto do Sul, autorizados em 01/12/04. Concluída em 
19/09/2006. 

• Foram repassados para a Prefeitura recursos do Fundo estadual da Habitação no 
valor de R$ 149 mil, para obras de infra-estrutura urbana, autorizados em 20/02/06 e 
20/10/06. Concluída em 05/09/2006. 

 
 
 
JUSTIÇA: 
 
ITESP: R$ 1.995 mil 
 

• reparo e cobertura de galpão, no valor de R$ 75 mil; 
 
• aquisição de gramas para plantio e fornecimento de gramas, no valor de R$ 132 mil; 

 
• serviços de motomecanização de estradas, aceiro, terraços e perfuração de 4 poços, 

no valor de R$ 1.300 mil; 
 

• serviços de remoção de 12.272 m de cercas, no valor de R$ 17 mil; 
 

• aquisição de calcário para correção de acidez do solo em diversos assentamentos, no 
valor de R$ 57 mil; 

 
• abertura e conservação de estradas nos assentamentos Vô Tunico, Sta. Terezinha da 

Água Sumida e Água Branca, no valor de R$ 148 mil. Autorizadas em 14/02/03 e em 
09/06/03; 

 
• implantação e manutenção de ramais de energia, no valor de R$ 36 mil; 
 
• implantação de reservatórios metálicos tipo taça e acessórios, no valor de R$ 37 mil; 
 
• motomecanização nos assentamentos: P.A bom Pastor, Fusquinha, Guarani, Laudenor 

de Souza e Padre Josino, valor de R$ 193 mil. 
 
 
 
MEIO AMBIENTE: 
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DPRN: 

 
• Foi realizado convênio da Secretaria com a Prefeitura, para a instalação de posto do 

Departamento de Preservação dos Recursos Naturais- DPRN para agilizar atividades 
de proteção dos recursos naturais, no valor de R$ 231 mil. Coube à Prefeitura, a 
despesa de manutenção da sede, telefone, água, luz. 

 
 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 89 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 caminhão compactador para coleta de lixo, autorizados em 30/06/2002. 

 
FEHIDRO: 
 

• formalizou contratos com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais 
em diversas ruas (concluído), no valor de R$ 35 mil; 

 
• formalizou contratos com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais 

na Rua Leornado Lopes Corado (concluído), no valor de R$ 40 mil; 
 
• formalizou contratos com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais 

para combate à erosão urbana nas ruas Leornado Lopes Corado e  Salvador M. 
Munhoz (concluído), no valor de R$ 48 mil; 

 
• formalizou contratos com Projeto Sinal Verde – proposta de cidadania (concluído), no 

valor de R$ 10 mil;  
 

• formalizou contratos com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais 
nas Rua Salvador Moreno Munhoz e Santos Dumont para combate a erosão, no valor 
de R$ 55 mil (concluído); 

 
• formalizou contratos com a Prefeitura, para obras de combate a erosão rural no valor 

de R$ 38 mil; 
 

• formalizou contratos com a Prefeitura, para drenagem superficial na estrada do 
Córrego Seco (concluido), no valor de R$ 50 mil; 
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• formalizou contrato com o Instituto Florestal e a Secretaria do Meio Ambiente para 
publicação do Plano de manejo do Parque Estadual do Morro do Diabo no valor de 
R$ 14 mil (concluido). 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 

 
• construção de galerias de águas pluviais – Custo: R$ 291 mi, autorizada em 

30/06/2004 e pagos em 11/11/2004. Concluída em 26/07/2005. 
 

• construção de galerias de águas pluviais – Custo: R$ 375 mil. Concluída em 
31/12/1998. 

 
SABESP: R$ 261 mil 
 

• assentamento de 3.270 metros lineares simples de rede coletora de esgotos e execução 
de 235 ligações domiciliares no Distrito de Planalto do Sul – Custo: R$ 62 mil. 
Concluída em 19/01/1998. 

 
• 1.393 metros lineares simples de rede coletora de esgotos – Custo: R$ 4 mil. 

Concluída em 15/12/1997; 
 
• 2.522 metros lineares simples de rede coletora de esgotos em diversas ruas – Custo: 

R$ 8 mil. Concluída em 30/11/1997; 
 
• construção, instalação e interligação de Estação Elevatória de Esgoto no Distrito de 

Planalto do Sul – Custo: R$ 60 mil. Concluída em 30/12/1996; 
 
• construção de lagoa de tratamento de esgotos no Distrito de Planalto do Sul – Custo: 

R$ 47 mil. Concluída em 15/04/1996; 
 
• 10.084 metros lineares simples de rede coletora de esgoto, emissário, linha de 

recalque, estação elevatória de esgotos e lagoa de tratamento, abrange o SES da 
Comunidade de Rosana (Teodoro Sampaio) – Custo: R$ 80 mil. Concluída em 
29/04/1995. 

 

• De 1995 a 2006 foram gastos R$ 2.162 mil, através da Sabesp em custos 
administrativos, desapropriações, mão-de-obra e bens patrimoniais. 
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SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 

• Prefeitura – repassados R$ 825 mil de 1995 a Dez/2006 em medicamentos. 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) – custeio (Total: R$ 3.143 
mil) 
 

• Associação Filantropica – R$ 231 mil; 

• Prefeitura – R$ 2.912 mil, sendo R$ 2.854 mil, para custeio do Programa de Saúde da 
Família. 

 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras / equipamentos 
(Total: R$ 799 mil) 

Prefeitura: R$ 564 mil 

R$ 5 mil repassados em 1996, para aquisição de equipamentos, móveis em geral e de 
enfermagem; 

R$ 25 mil repassados em 1996, para aquisição de equipamentos de consultório 
odontológico completo, móveis e equipamentos de enfermagem; 

R$ 87 mil repassados em 1996, para reforma com ampliação de área construída do 
Centro de Sáude; 

R$ 87 mil repassados em 1997, para construção do Pronto Atendimento de Saúde Gleba 
Ribeiro Bonito; 

R$ 73 mil repassados em 1997, para aquisição de equipamentos para laboratório de 
análises clinicas para Pronto Socorro de Saúde; 

R$ 30 mil repassados em 1997, para reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde. 

R$ 34 mil repassados em 1998, para construção do Pronto Atendimento  de Saúde Gleba 
Ribeirão Bonito; 

R$ 59 mil repassados em 1998, para aquisição de veículo utilitário; 

R$ 14 mil repassados em 1998, para aquisição de um veículo para combate a dengue; 

R$ 150 mil repassados em 2004, para reforma e ampliação de 3 Unidades do PAS: 
Ulysses Guimarães, Água Sumida e Ribeirão Bonito, autorizado em 15/06/2004. 

Prefeitura – 4 ambulâncias – R$ 135 mil: 
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R$ 36 mil repassados em 2005 para ambulância convencional; 

R$ 43 mil repassados em 2003 para ambulância convencional; 

R$ 38 mil repassados em 2002 para ambulância convencional; 

R$ 18 mil repassados em 1997 para ambulância para Unidade Básica de Saúde. 

Associação Filantrópica: 

R$ 100 mil repassados em 2002, para aquisição de equipamentos para modernização e 
adequação. 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 17 viaturas, sendo: 12 para a Polícia Militar e 5 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 383 mil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


