
1 

TURMALINA 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2007-2010 

R$ 2.728.200,00 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 49.481 litros de leite, no período de Jan/2007 a Fev/2010 – Custo: R$ 60 
mil, beneficiando 120 famílias carentes, no último mês. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,8 km das estradas rurais TUR-279 e TUR-382 (2ª Fase) – Custo: R$ 
380 mil. Obra concluída em 12/09/2008. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 10 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 120 
crianças e adolescentes, 239 idosos e 140 famílias – Custo: R$ 135 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 30 famílias/mês em 2007 – R$ 21 mil; 30 
famílias/mês em 2008 – R$ 21 mil; e está atendendo mais 30 famílias/mês em 2009 – 
R$ 21 mil; e está atendendo mais 30 famílias/mês em 2010 – R$ 21 mil, já repassados 
R$ 5 mil de Jan a Mar. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007 – R$ 21 mil; 30 bolsistas/mês 
em 2008 – R$ 21 mil; 30 bolsistas/mês em 2009 – R$ 21 mil; e está atendendo 30 
bolsistas/mês em 2010 – R$ 21 mil, já repassados R$ 7 mil de Jan a Mar. 

 
Repasse de recursos: 

• Prefeitura – repasse de R$ 80 mil, pagos em Set/2007 para construção do Centro de 
Convivência do Idoso no Distrito de Fátima. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 

• recuperação de ponte em aduelas pré-moldadas de concreto armado, sobre o Córrego 
Tambiú na estrada municipal TUR-020 – Custo: R$ 62 mil, repassados em Jul e 
Nov/2007. Obra concluída em 30/09/2007. 
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• Serão repassados R$ 120 mil, para construção de ponte sobre o Córrego do Gregório 
- Estrada Municipal Tur-243. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
 
Convênios SEP: R$ 911 mil 

• Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), com 
espessura de capa de 3 cm, na Via de Acesso ao Frigorífico Matadouro Regional, 
totalizando 6.160 m² – Custo: R$ 220 mil, repassados em Set/2009; 

• Reforma e adequação da Associação Comunitária – Custo: R$ 90 mil, repassados em 
Jan/2009, obra concluída em 17/12/2009; 

• construção de portaria, sala de inspeção sanitária, refeitório e vestiários localizado na 
estrada municipal de Turmalina - Populina – Custo: R$ 130 mil, repassados em 
Out/2008; 

• reforma e ampliação do Centro Comunitário, localizada na Rua Brasil do Distrito 
Fátima Paulista – Custo: R$ 25 mil, repassados em Fev/2008, obra concluída em 
23/12/2008; 

• 2.284,59 m² de pavimentação asfáltica e 2.554,40 m² de recapeamento asfáltico em 
vias do município – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jan/2008, obra concluída em 
15/09/2009; 

• 2.441,06 m² de recapeamento asfáltico em vias do Conjunto Habitacional Jardim 
Morumbi – Custo: R$ 36 mil, repassados em Jan/2008. Obra concluída em 
18/10/2008. 

• obras de Cobertura, Iluminação e Construção de Vestiários na Quadra Poliesportiva 
da Escola Municipal C.M.A. Pavarini, com 896,76 m² de cobertura e 39,60 m² de 
construção dos Vestiários, localizada na Rua Sergipe – Custo: R$ 180 mil. Obra com 
término previsto para 18/11/2010. 

 

• obras de reforma e adequação do Cemitério Municipal, situado na Avenida Santa 
Helena s/nº, constando construções de sanitários com área de 27,66 m²,  de ossário, 
muro e quadras e portão de entrada – Custo: R$ 70 mil, repassados em Nov/2009, 
obra com término previsto para 16/10/2010; 

 

• obras de Reurbanização de Praça, com área total de 3.939,05 m², situada na 
confluência das Ruas São Paulo e Vitório Miotto  – Custo: R$ 60 mil, repassados em 
Dez/2009. Obra com término previsto para 20/11/2010. 
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EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 398 mil 
 
Escola construída: 1 (525 novas vagas) – R$ 389 mil 

• Terreno Bairro Centro – 5 salas (525 novas vagas) – Custo: R$ 389 mil. Obra 
concluída em 07/05/2007.  

 
Reforma de escola concluída: 1 – R$ 9 mil   

• EE Jeronymo Trazzi – Custo: R$ 9 mil, obra concluída em 16/03/2010. 
 
Transporte Escolar: 

 
• foi entregue em Mar/2010 - 1 micro-ônibus, para transporte de estudantes, no valor de 

R$ 145 mil. 
 
Programa Escola da Família: 

• De 2007 a 2009 foram gastos R$ 100 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE Jeronymo Trazzi. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para plano diretor de controle da erosão urbana – Custo: 
R$ 37 mil. A obra está em execução e término previsto para 19/05/2010. 

 
 
SAÚDE: 
 
 
Programa Dose Certa 
 

• No período de 2007 a 2009 foram gastos R$ 49 mil em medicamentos. 
 
Repasses concluídos para Prefeitura – custeio: 

• Prefeitura – R$ 20 mil, repassados em Jan/2008. 
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Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 5 mil, repassados de Jul/2006 a Abr/2007. 
 
Repasses concluídos para Prefeitura – investimentos: 

• Prefeitura - doação de uma ambulância para o transporte de pacientes - R$ 34 mil, 
pagos em Nov/2007. 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foi entregue em Jul/2009 - 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 

• reforma do prédio da Delegacia de Policia, localizada na Rua Sergipe – Custo: R$ 27 
mil. Obra concluída em 22/02/2007. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• reforma e ampliação do Terminal Rodoviário de Passageiros – Custo: R$ 60 mil. A 
obra está com 70% executados e término previsto para 01/07/2010. 

 

PROGRAMA "PRO VICINAL FASE 3” 

Em andamento a recuperação de 7 km de vicinal – Ligação entre Turmalina - Estrada 
Vicinal Estrela D´Oeste - Fátima Paulista (Turmalina) - Custo: R$ 2.793 mil. Obra com 74% 
executados e previstos para 16/05/2010.(POP) 

OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 7.900.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 208.740 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 157 mil 
beneficiando 120 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 3,00 km das estradas rurais TUR-020/158/245/271/352 (1ª Fase) – Custo: 
R$ 50 mil. Obra concluída em 09/08/1998. 
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CATI - Programa de Microbacias: 

• recuperados 3,63 km das estradas rurais TUR-269, TUR-020 e TUR-261 – Microbacia 
Córrego do Tambiu – Custo: R$ 56 mil. Obra concluída em 28/02/2005. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 29 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 634 
crianças e adolescentes, 136 idosos, 238 famílias e 35 pessoas de outros segmentos da 
população – Custo: R$ 368 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 30 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 mil em 2005 e R$ 21 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/mês em 2004 – R$ 21 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 21 mil e 30 famílias em 
2006 – R$ 21 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: 

• Prefeitura – repasse de R$ 50 mil, pagos em Dez/2000, para obras no Centro de 
Convivência do Idoso. Obra concluída em 03/12/2001; 

• Prefeitura – repasse de R$ 70 mil, pagos em Jan/1998 para reforma da creche. Obra 
concluída em 06/11/1998. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasses de recursos: 

• construção de três pontes sobre os Córregos Tambiú, Pedregulho e do Feijão – Custo: 
R$ 101 mil. Obra concluída em 02/04/2004, 06/11/2003 e 03/08/1998. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• 3.000 m² de recapeamento asfáltico na Avendia Santa Helena e Rua 11 – Custo: R$ 36 
mil. Obra concluída em 30/12/2004; 

• 9.620 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas – Custo: R$ 88 mil. Obras 
concluídas em 26/12/2000 e 17/03/1997; 

• obras de infra-estrutura em vias urbanas – Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 
29/01/1999; 

• 5.589 m² de pavimentação asfáltica em vias do conjunto habitacional Jardim Morumbi 
e Avenida Santa Helena – Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 14/11/1998; 

• ampliação de edificações na Avenida Santa Helena – Custo: R$ 56 mil. Obra 
concluída em 30/06/1997. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 223 mil 
 
Reformas de escolas: 4 - R$ 183 mil 

• 4 na EE Jeronymo Trazzi – Custo: R$ 183 mil. Obras concluídas em 30/11/2004, 
28/10/2003, 28/07/2003 e 14/09/2000. 

 
Cobertura de quadra de esportes em escolas: 1 – R$ 40 mil 

• EE Jeronymo Trazzi – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 27/06/2001. 
 
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 Jeronymo Trazzi. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 

• Em 12/06/04 foi implantado o Banco do Povo na Avenida Santa Helena, nº 200 – 
Custo: R$ 27 mil para atender o crédito produtivo popular. 
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ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

• repasse de R$ 50 mil, pagos em Ago/2005 para cobertura da arquibancada do estádio 
municipal. Obra concluída em 05/04/2006; 

• repasse de R$ 70 mil, pagos em Jun a Dez/2002 para construção de recinto municipal. 
Obra concluída em 01/05/2003; 

• repasse de R$ 30 mil, pagos em Dez/1998 para construção de arquibancada e 
vestiários no estádio municipal. Obra concluída em 03/04/1997; 

• repasse de R$ 8 mil, pagos em Dez/1998 para a realização de show artístico; 

• repasse de R$ 5 mil, pagos em Nov/1995 para a realização do aniversário da cidade. 
 
 
GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Duque de 
Caxias, nº 272 – Custo: R$ 15 mil. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado 
instalou 4 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população 
do município. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
Fundo Estadual da Habitação: 

• 2.177,5 m de calçadas nos Conjuntos Habitacionais Primavera I e II e Jardim 
Morumbi - Custo: R$ 36 mil. Obra concluída em 26/04/2003. 

 
Programa Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• 5.040 m² de pavimentação no Conjunto Habitacional Cohab I e II - custo: R$ 66 mil. 
Obra concluída em 31/12/2004. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 189 mil em Jun/2006, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de uma pá carregadeira; 
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• repasse de R$ 90 mil em Out/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de um caminhão compactador de lixo. 

 
FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para execução de tanques de irrigação – Custo: R$ 80 mil. 
Obra concluída em 12/01/2005; 

• contrato com a Prefeitura, para o programa de estimulo ao pequeno irrigante – Custo: 
R$ 19 mil. Obra concluída em 19/12/2002; 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de aterro sanitário em valas – Custo: R$ 
17 mil. Obra concluída em 16/05/2001; 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais no Distrito 
de Fátima Paulista – Custo: R$ 85 mil. Obra concluída em 13/06/2000; 

• contrato com a Prefeitura, para galerias de águas pluviais (2ª etapa) – Custo: R$ 83 
mil. Obra concluída em 19/04/1999; 

• contrato com a Prefeitura, para construção de galerias de águas pluviais na via de 
acesso a SP-463 (perímetro urbano) – Custo: R$ 120 mil. Obra concluída em 
31/07/1998. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 

• obras para travessia no Córrego Eliseu – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 
30/06/2005. 

 
SABESP: 

• aquisição de materiais para aplicação na estação de tratamento de esgotos do Distrito 
de Fátima Paulista – Custo: R$ 2 mil. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura (1995-2006) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 227 mil. 
 
 
Repasses para Prefeitura (1995-2006) – obras e equipamentos: 
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• Prefeitura – R$ 14 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de um veículo para 
combate a dengue para o Centro de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em Jul/2006 para aquisição de equipamentos 
médicos. 

 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 3 mil, repassados de Ago/2005. 
 
Programa Saúde da Família (custeio / investimentos): 

• Prefeitura – R$ 339 mil. 
 
Entrega de ambulância: 2 

• Prefeitura – 2 (entregue em 1998 e 2002). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 2 viaturas para a Polícia Civil – Custo: R$ 46 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• serviços de conservação de rotina e especial na SP-463 (do km 121,9 ao km 185) e SP-
563 (do km 307,4 ao km 353), incluindo dispositivo de acesso, numa extensão de 138,2 
km - Custo: R$ 2.340 mil. Obra concluída em 05/04/2001; 

• melhoramentos e pavimentação da vicinal Turmalina – divisa de Dolcinópolis, numa 
extensão de 6,72 km – Custo: R$ 420 mil. Obra concluída em 20/05/1997. 

 
 


