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TURIÚBA
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007 - 2010 

                             R$ 4.274.100,00 – em 38 obras e ações 
 
 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 78.473 litros de leite de Jan/2007 a Fev/2010 - Custo: R$ 95 mil, 
beneficiando 204 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio, relativo à municipalização da Casa da Agricultura, atendendo a 
pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 52 mil, repassados em Ago/2007,  
Out/2007, Jul/2008 e Set/2008. 

• repassados R$ 15 mil em Nov/2006, para reforma da Casa da Agricultura. Obra 
concluída em 29/04/2008. 

 
 
Programa Melhor Caminho – 3ª Fase: 

• recuperados 6,30 km das estradas TUB-358/377 – Bairro Chatão, TUB-318 – Bairro 
Santa Bárbara e Varzantão, Bairro Baixo - Custo: R$ 404 mil. Obra concluída em 
26/08/2008. 

 
 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 9 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 431 
crianças e adolescentes, 610 idosos e 599 famílias – Custo: R$ 80 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 20 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 14 
mil, 40 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 28 mil, 40 bolsistas/mês em 2009 – Custo: 
R$ 28 mil e estão sendo atendidos 40 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 28 mil, já 
repassados R$ 12 mil de Jan a Mai. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu no município 41 famílias/mês em 2007 – Custo: 
R$ 29 mil, 41 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 29 mil, 41 famílias/mês em 2009 – 
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Custo: R$ 29 mil e estão sendo atendidas 41 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 29 mil, 
já repassados R$ 12 mil de Jan a Mai. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP: R$ 999 mil 
  

• reforma do prédio do Centro Comunitário, com 746,08 m² de área, localizado na Rua 
José Vicente dos Santos, nº 480 – Custo: R$ 40 mil, repassados em Dez/2007. Obra 
concluída em 12/01/2009. 

 
• 7.273,05 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 109 

mil, já repassados R$ 65 mil em Fev/2007. Obra concluída em 09/04/2007. 
 
• reforma do Clube da Terceira Idade, com 261,52 m² de área, localizada na Rua 

Joaquim Pedro Marques, s/nº – Custo: R$ 54 mil, repassados em Dez/2007. Obra 
concluída em 09/12/2009. 

 
• aquisição de 1 caminhão basculante – Custo: R$ 127 mil, repassados em Fev/2008. 

 
• aquisição de 1 ônibus rodoviário – Custo: R$ 72 mil, repassados em Mar/2008. 

 
• 7.500,00 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 120 mil, 

repassados em Jun/2008. Obra concluída em 12/01/2009. 
 

• construção de muro e barracão no Recinto de Festa de Peão, com 856,00 m² de área, 
localizada na Rua João Batista Passos, s/nº – Custo: R$ 80 mil, repassados em 
Jul/2008. Obra concluída em 20/07/2009. 

 
• construção do Centro Cultural, com 139,82 m² de área, localizado a rua Belizário 

Goulart dos Santos – Custo: R$ 100 mil, repassados em Dez/2009. 
 

• conclusão da 2ª etapa do Centro Cultural, com 277,75 m² de área, localizado à Rua 
Belizário Goulart dos Santos – Custo: R$ 150 mil, repassados em Abr/2010. 

 
• construção de um Centro de Multiuso, com área a construir de 207,57 m², localizado 

na Rua Capitão Vicente Gonçalves- Custo: R$ 147 mil, repassados em Jul/2009. A 
obra está com 90% executados. 

 
Repasse de recursos programados: R$ 180 mil 
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• aquisição de retroescavadeira – Custo: R$ 180 mil. 

 
 

 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 641 mil 
 
Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 641 mil 

 
• EE/EMEF Octaviano Cardoso - Custo: R$ 101 mil. Obra concluída em 17/09/2007. 

 
• EE/EMEF Octaviano Cardoso – Custo: R$ 530 mil. Obra concluída em 20/10/2009. 

 
• EE/EMEF Octaviano Cardoso – Custo: R$ 10 mil. Obra concluída em 04/03/2010. 

 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De Mar/2007 a Dez/2009, foram gastos R$ 115 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na  escola  EE Octaviano Cardoso. 

 
Distribuição de Material Escolar: 
 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 219 alunos em 2007, 212 
alunos em 2008 e 420 alunos em 2009 - Custos: R$ 14 mil. 

 
Transporte escolar: 
 

• Em 12/02/2010 foi entregue 1 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
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Repasse de recursos: 
 

• construção de praça com academia – Custo: R$ 48 mil, já repassados R$ 7 mil em 
Jul/2008. A obra está com 20% executados e a previsão de término em 26/06/2010. 

 
Repasse de recursos programado: 
 

• construção de piscina hidroginástica – Custo: R$ 25 mil. 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
 
CDHU: 50 unidades habitacionais programados / 1 conjunto – Custo: R$ 3.000 mil 
 

• Conjunto habitacional Turiuba - 50 unidades, beneficiando 250 pessoas, serão 
construídas pelo Programa de Parceria com Municípios - Custo: R$ 3.000 mil. 

 
 
Pró - Lar - Convênio Melhorias Habitacionais e Urbanas: 
 
Repasse de recursos em andamento 
 

• 8.710,98 m² de pavimentação asfáltica no conjunto habitacional Turiuba A2 – A3 e 
São João – Custo: R$ 114 mil, já repassados R$ 68 mil em Mar/2009 e Jun/2009. A 
obra está com 60% executados e tem término previsto em 25/05/2010. 

 
• 2541,28 m² de infra-estrutura em 2 praças públicas no conjunto habitacional Turiuba 

D e F – Custo: R$ 28 mil, já repassados R$ 8 mil em Fev/2009. A obra está com 30% 
executados e tem término previsto em 03/06/2010. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
 
SABESP: 
 
Repasses de recursos: 

• De Jan/2007 a Dez/2009, foram gastos R$ 104 mil, através da Sabesp, em bens 
patrimoniais, custos administrativos, mão de obra própria e materiais. 
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Sabesp concluiu: 

• execução de prolongamento de rede de água e esgoto na Rua César Alves Pereira – 
Custo: R$ 8 mil. Concluída em 30/06/2008. 

 
SAÚDE: 
 
 
Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades Hospitalares (2007 – 2009) - custeio 
 

• Prefeitura - R$ 65 mil 
 

 
Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades Hospitalares: (equipamentos) 
 

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em Mai/2008, para aquisição de equipamentos 
dentários para Unidade Básica de Saúde. 

 
• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em Nov/2007, para aquisição de equipamentos. 
 
• Prefeitura – R$ 65 mil, repassados em Nov/2007, para aquisição de 1 veículo para 

transporte de pacientes. 
 

• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos. 
 
 
Programa Dose Certa: 
 

• De Jan/2007 a Dez/2009, foram repassados para o município R$ 38 mil em 
medicamentos e mais R$ 13 mil estão sendo repassados em 2010. 

 
 
Programa de Controle de Glicemia: 
 

• Prefeitura – R$ 5 mil foram repassados de Jul/2006 a Dez/2009 e mais R$ 1 mil estão 
sendo repassados em 2010 para custeio. 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Em 24/07/2009 foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 
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TRANSPORTES: 
 
DER: 
 
PROGRAMA PRÓ-VICINAL I: 
 
Obras concluídas: R$ 781 mil 

• recuperação da vicinal de ligação Turiuba à divisa com o município de Buritama, 
numa extensão de 3,60 km – Custo do município: R$ 461 mil. Obra concluída em 
28/11/2008 (BJA). 

• recuperação da vicinal de acesso ao Cemitério Municipal, numa extensão de 2,50 km 
– Custo do município: R$ 320 mil. Obra concluída em 28/11/2008 (BJA). 

 
OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 

R$ 5.335.549,81 
 
 
AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 425.112 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 294 mil, 
beneficiando 204 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 4,80 km – R$ 136 mil 

• recuperados 1,20 km de estradas rurais TUB-336 – (2ª fase) – Custo: R$ 59 mil. Obra 
concluída em 02/12/2002; 

• recuperados 3,60 km de estradas rurais do Bairro Itamarati / Palmeira / Olho D’Água 
(1ª Fase)  – Custo: R$ 77 mil. Obra concluída em 09/11/1999. 

 
Ações Integradas em Alimentação e Nutrição: 

• Prefeitura – celebrado convênio, para fornecimento de estufa de irrigação por gotejo 
– Custo: R$ 12 mil, repassados em Ago/2006.  

 
 
CATI: Programa de Microbacias: - R$ 169 mil 
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• execução de serviços de adequação de estrada rural Microbacia Bairro Olho D’Água, 
numa extensão de 4,60 km – Custo: R$ 169 mil. Obra concluída em 08/03/2006. 

 
 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 26 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 642 
crianças e adolescentes, 480 idosos e 415 famílias – R$ 285 mil. 

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 20 bolsistas/mês em 2005 e 20 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 14 mil em 2005 e R$ 14 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; 41 
famílias/mês em 2004 – R$ 30 mil; 41 famílias em 2005 – R$ 29 mil e 41 famílias em 
2006 – R$ 29 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 recurso: R$ 40 mil 
 

• Prefeitura – repasse de R$ 25 mil para construção do Clube da 3ª Idade. Obra 
concluída em 13/06/2003; 

 
• Prefeitura – repasse de R$ 15 mil para conclusão das obras do CCI. Obra concluída 

em 13/06/2003. 
 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recurso: R$ 35 mil 
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• construção de ponte de concreto, tipo Celular – medindo 8m x 2,5 m, sobre o Córrego 

da Mata – Custo: R$ 15 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e com a participação 
de R$ 6.450,00 e concluída em 17/02/1996; 

 
• construção de ponte de concreto pré-fabricado sobre o Córrego da Capivara na 

Estrada TUB-377 – Custo: R$ 20 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e com a 
participação de R$ 8 mil e concluída em 14/02/1996. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasses de recursos): R$ 165 mil 

• repasse de R$ 40 mil, para aquisição de máquinas de costura a serem utilizadas nos 
setores de confecção e calçadistas. Adquirida em 09/08/2002; 

• 217,00 m² de obras de construção e ampliação de edificações – Custo: R$ 75 mil. A 
obra foi realizada pela Prefeitura e com a participação de R$ 11.500,00. A  obra foi 
concluída em 22/04/2000; 

• 210,00 m² de obras de construção e ampliação de edificações na Rua Capitão Vicente 
Gomes, s/nº - Custo: R$ 50 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e com a 
participação de R$ 10.651,00. A obra foi concluída em 08/10/1999. 

 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 311 mil 
 
Repasses de recursos:  

• De 1995 a 2006, foram gastos R$ 166.500,00, em bens patrimoniais, custos 
administrativos, desapropriações, mão de obra própria e materiais. 

 
Reformas em Escolas: 5 – R$ 271 mil 

• 5 na EE Octaviano Cardoso – Custos: R$ 271 mil. Obras concluídas em 31/08/2005, 
21/05/2003, 11/02/2003 e 26/07/1996. 

 
 
Cobertura de quadra de esporte em escola: 1 

• EE Octaviano Cardoso – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 24/12/2002. 
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Entrega de veículos: 

• Foram entregues 4 veículos para transporte escolar  em (Set/2005, Mar/2002, 
Mar/2000 e Jun/1996) – Custo R$ 265 mil. 

 
 
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 Octaviano Cardoso. 

 
 
ESPORTE E LAZER: R$ 145 mil 

• 1.348,94 m² de construção de quadra de esportes coberta – Custo: R$ 60 mil. A obra 
foi realizada pela Prefeitura e com a participação de R$ 26 mil e concluída em 
30/12/1996; 

• 325,00 m² de obra de reforma de quadra de esportes Artur Pagliusi Neto – Custo: R$ 
10 mil.  A obra foi realizada pela Prefeitura e com a participação de R$ 0,76 e 
concluída em 30/06/1999; 

• 336,74 m² de reforma do Estádio Municipal Octaviano Cardoso – Custo: R$ 7 mil e 
concluída em 08/04/1999; 

• reforma da piscina pública – Custo: R$ 60 mil e concluída em 31/05/2005; 

• repasse de R$ 8 mil em Dez/1998, para evento com festejos de final de ano. 
 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro na Rua Capitão Vicente 
Gonçalves, nº 304. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 6 
microcomputadores – Custo: R$ 18 mil, proporcionando acesso gratuito à Internet. 
 

 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 111 unidades habitacionais / 3 conjuntos – Custo: R$ 1.178 mil 
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• Conjunto Habitacional Turiuba E – 50 unidades, beneficiando 250 pessoas, situado 
na Rua Joaquim Raimundo Filho – construída pelo Programa Habitacional Habiteto – 
Custo: R$ 359 mil. A obra foi concluída em 31/12/2001 e inaugurada em 30/01/2002; 

 
• Conjunto Habitacional Turiuba D – 35 unidades, beneficiando 175 pessoas, situado 

na Rua João Batista Passos – construída pelo Programa Autoconstrução – Custo: R$ 
482 mil. A obra foi concluída em 28/02/2005 e inaugurada em 08/04/2005; 

 
• Conjunto habitacional Turiuba F – 26 unidades, beneficiando 130 pessoas, situado na 

Rua Belizário Goulart dos Santos – Custo: R$ 337 mil. A obra foi concluída em 
28/02/2005 e inaugurada em 08/04/2005. 

 
 
Fundo Estadual da Habitação: R$ 110 mil 
 

• 5.000,00 m² de obras de infra-estrutura em vias das Ruas Lindolfo de Almeida, 
Joaquim Pedro e João Batista Passos – Custo: R$ 50 mil. A obra foi concluída em 
28/11/2004. 

 
• 8.000,00 m² de obras de infra-estrutura em vias do conjunto habitacional Alderico 

Bartholomeu – Custo: R$ 60 mil. A obra foi concluída em 31/12/2002; 
 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 110 mil em Out/2004 e Nov/2004, recursos do FECOP – Fundo de 
Controle da Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

 
 
FEHIDRO: R$ 101 mil 
 

• contrato com a Prefeitura – para construção de galerias de águas pluviais em vias 
urbana, numa extensão de 142,00 metros lineares – Custo: R$ 15 mil. Concluída em 
28/12/2004; 

• contrato com a Prefeitura – para construção de galeriais de águas pluviais na Rua 
Joaquim da Silva Neves, numa extensão de 190,00 metros lineares – Custo: R$ 20 mil. 
Concluída em 14/03/2003; 



 

11 

• contrato com a Prefeitura – para implantação de galeriais de águas pluviais na Rua 
Belizário Gomes dos Santos, numa extensão de 550,00 metros lineares – Custo: R$ 36 
mil. Concluída em 13/11/2002; 

• contrato com a Prefeitura – para implantação de galeriais de águas pluviais nas Ruas 
Belizário Gomes dos Santos e Sabina Gloria, numa extensão de 452,00 metros lineares 
– Custo: R$ 30 mil. Concluída em 21/12/2001. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP 
 
Repasses de recursos:  

• De 1995 a 2006, foram gastos R$ 173 mil, em bens patrimoniais, custos 
administrativos, desapropriações, mão de obra própria e materiais. 

 
Obra concluída: R$ 20 mil  

• 1.339,00 metros lineares simples de execução de 644,00 m de rede de distribuição de 
água, 50 unidade de ligação de esgotos no conjunto habitacional Turiuba V – Custo: 
R$ 20 mil. Obra concluída em 15/12/2000. 

 
 
SAÚDE: 
 
 
Programa Dose Certa: 

• De 1995 a 2006, foram gastos R$ 63 mil em medicamentos. 
 
 
Repasses para Prefeitura / Entidades Hospitalares  (1995-2006) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 20 mil. 

 

Programa Controle de Glicemia: 

• Prefeitura – R$ 2 mil repassados em Ago/2005. 

 
Repasses para Prefeituras / Entidades Hospitalares (1995-2006) - obras e equipamentos: 
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• Prefeitura – R$ 135 mil em Jun/2006 para reforma do Posto de Saúde e ampliação da 
Fisioterapia; 

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

• Prefeitura – R$ 8 mil em Mar/1996 para aquisição de equipamentos. 
 
 
Entrega de Ambulância: 1 

• Prefeitura – R$ 37 mil entregue em Mar/2002. 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 4 viaturas na região: 2 para a Polícia Militar e 2 para Polícia Civil 
– Custo R$ 77 mil. 

 
 
TRANSPORTE: 
 
DER: 

• melhoramento e pavimentação da vicinal Turiuba – Rio Cascavel, numa extensão de 
9,30 km – Custo: R$ 954 mil. A obra foi concluída em 15/11/2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


