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ESTIVA GERBI 

OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA: 

Casa da Agricultura: 

• celebrado convênio, relativo a municipalização da Casa da Agricultura, para atender 

pequenos e médios agricultores. Vigência: 31/12/2011. 

Repasse de recursos: 

• Prefeitura - R$ 25 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de extratora de suco. 

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 Estiva Gerbi – Rua Ângelo Zanco, nº 823 – Centro - em andamento 4 cursos 

(violino/viola, violoncelo/contrabaixo, canto coral, bateria/percussão), para 314 

crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 442 mil de Jul/2006 a Jul/2011 para 

pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de 

supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 08/08/2006. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 11.700 litros de leite em Jan/2011 a Jun/2011 - Custo: R$ 15 mil, 

beneficiando 130 famílias carentes, no último mês do período. 

• celebrado 1 convênio com a Prefeitura para atendimento a 70 famílias – Custo: R$ 12 

mil. 

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 104 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 

91 mil, já repassados R$ 71 mil de Jan a Set/2011. 
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• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 188 famílias/mês em 2011 – Custo: 

R$ 170 mil, já repassados R$ 110 mil de Jan a Ago/2011. 

EDUCAÇÃO: 

Repasses para a APAE: 

• De Mar/2011 a Jun/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 98 

mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 

para atendimento a 56 alunos. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2011 a Jun/2011 foram gastos R$ 20 mil em atividades desenvolvidas aos 

finais de semana na EE Capitão Agenor de Carvalho. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 

caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 936 alunos em 2011 - Custo: 

R$ 13 mil. 

EMPREGO E TRABALHO: 

Banco do Povo Paulista: 

• Em 30/09/2002 foi implantado o Banco do Povo – Av. Adélia Calefi Gerbi, 200 - 

Centro, com recursos de R$ 72 mil para atender o crédito produtivo popular. 

Vigência: 27/09/2012. 

GESTÃO PÚBLICA: 

Programa Acessa São Paulo: 

• Em 04/12/2009 foi implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Cubana Gerbi, 296 - 

Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 10 

microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 

município – Custo: R$ 63 mil. 
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PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 752 mil 

• reforma da Praça Comendador Lourenço Gerbi – Custo: R$ 130 mil, repassados em 

Set/2011. Em licitação. 

• construção de quadra poliesportiva coberta na EMEF Evaldo José Zenari – Custo: R$ 

150 mil, repassados em Jun/2010. Obra concluída em 03/05/2011. 

• aquisição de caminhão basculante – Custo: R$ 149 mil, repassados em Jun/2010. 

Adquirido em Fev/2011 e vistoriada em 03/05/2011. 

• reforma e ampliação da ponte da Avenida Adélia Caleffi Gerbi e pavimentação 

asfáltica – Custo: R$ 100 mil, repassados em Mar/2010. Obra concluída em 

Mar/2011. 

• aquisição de um caminhão basculante – Custo: R$ 144 mil, repassados em Set/2009. 

Adquirido em Dez/2010 e vistoriada em 03/05/2011. 

• 5.697,00 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas do município – Custo: R$ 79 

mil, repassados em Jan/2008. Obra concluída em Dez/2009 e vistoriada em 

03/05/2011. 

Repasse de recursos programados: 

• reforma do Centro de Lazer do Trabalhador – Custo: R$ 100 mil. Em licitação, 

finanças para empenho e liberação de parcela. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2011-2014) – custeio: 

• APAE - R$ 20 mil, repassados em Ago/2011. 
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GESTÃO - 2007-2010 

 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 88.920 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 114 mil, 

beneficiando 130 famílias carentes, no último mês do período. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado convênio, relativo a municipalização da Casa da Agricultura, para atender 

pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 13 mil, repassados em Jul/2008. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,50 km da estrada municipal do Cercado Grande (2ª Fase) – Custo: R$ 

369 mil. Obra concluída em 26/08/2008. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 4 convênios com a Prefeitura para atendimento a 1.180 crianças e 

adolescentes e 3.108 famílias – Custo: R$ 48 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 50 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 36 mil; 50 

bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 36 mil; 50 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 36 

mil, 50 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 42 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 110 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 79 mil; 110 

famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 79 mil; 110 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 79 

mil, 123 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 97 mil. 

Repasses concluídos: 

• Prefeitura - R$ 300 mil, repassados em Jul/2010, para construção de creche. 

• Prefeitura - R$ 40 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de equipamentos e 

materiais de natureza permanente. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 449 mil 

• 14.350,00 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 200 mil, 

repassados em Jun/2008. Obra concluída em 28/01/2009. 

• 14.473,00 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 200 mil, 

repassados em Jul/2008. Obra concluída em 28/01/2009. 

• aquisição de veículo paro o Grupo da Terceira Idade – Custo: R$ 49 mil, repassados 

em Fev/2008. Entregue em 30/09/2008. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 50 mil 

Reformas em escolas concluídas: 2 – R$ 50 mil 

• EE Capitão Agenor de Carvalho – Custo: R$ 8 mil. Obra concluída em 22/01/2010; 

• EE Capitão Agenor de Carvalho – Custo: R$ 42 mil. Obra concluída em 22/01/2007. 

Repasses para a APAE: 

• De Mar/2007 a Set/2010, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 612 

mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 

para atendimento a 281 alunos. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos 

finais de semana na EE Capitão Agenor de Carvalho. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 

caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 548 alunos em 2007, 522 

alunos em 2008, 1.008 alunos em 2009 e 1.044 alunos em 2010 - Custo: R$ 49 mil. 

Transporte Escolar 

• Foram entregues em 05/03/2010 e 22/03/2010 dois microônibus para o transporte 

escolar – Custo: R$ 291 mil. 
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EMPREGO E TRABALHO: 

• obras de ampliação do Centro de Lazer do Trabalhador, na Avenida Mário Zara s/nº - 

Jardim São José – Custo: R$ 80 mil. Obra concluída em 30/09/2007. 

ESPORTE E LAZER: 

• conclusão das obras do Ginásio Poliesportivo – Custo: R$ 50 mil, repassados em 

Out/2004. Obra concluída em 29/02/2008. 

GESTÃO PÚBLICA: 

Programa Acessa São Paulo: 

• Em 04/12/2009 foi implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Cubana Gerbi, 296 - 

Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 9 

microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 

município – Custo: R$ 63 mil. 

HABITAÇÃO: 

Fundo Estadual da Habitação: 

• 5.330,00 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas do conjunto habitacional 

Jardim Anhumas – Custo: R$ 78 mil, repassados em Jun/2007. Obra concluída em 

02/05/2007. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repassados R$ 130 mil em Jul/2007, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 

Poluição, para aquisição de 1 retroescavadeira. 

SANEAMENTO: 

DAEE: 

• perfuração de poço profundo no Jardim Ludi – Custo: R$ 64 mil, repassados em 

Mar/2010. Obra concluída em 16/10/2009. 
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SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – custeio (Total: 

R$ 90 mil): 

• APAE - R$ 60 mil 

• Prefeitura – R$ 30 mil. 

Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2009) – equipamentos (Total: R$ 180 mil): 

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em Out/2009, para aquisição de aparelho de 

RaioX. 

• Prefeitura - R$ 80 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos. 

Ambulância: 

• Em 30/11/2007 foi entregue para o município 1 ambulância no valor de R$ 34 mil. 

 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 200 mil em 

medicamentos. 

Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura – R$ 39 mil, foram repassados de Jul/2006 a Dez/2010 para custeio. 

SEGURANÇA: 

• Em 24/07/2009 foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 5.100.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 192.115 litros de leite, no período de Jan/1998 a Dez/2006 - Custo: R$ 
146 mil, beneficiando 130 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 2,1 km da estrada da Estiva à SP-340 - Custo: R$ 74 mil. A obra foi 
concluída em 07/02/2000. 

 
 
Programa de Ponte Metálica: 
 

• implantada 1 ponte metálica na estrada MGG-234, sobre o rio Oriçanga, em convênio 
com o município, a quem coube a construção da cabeceira. O Estado fez a doação da 
superestrutura, totalizando 12 metros lineares – Custo: R$ 76 mil. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 14 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 35 
crianças e adolescentes, 265 idosos, 63 portadores de deficiência e 234 famílias – R$ 
182 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2005 e 50 bolsistas/mês em 2006 – 

Custo: R$ 21 mil em 2005 e R$ 36 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. 
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• Programa Renda Cidadã – 30 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 52 mil; 30 
famílias/mês em 2004 – R$ 22 mil; 90 famílias em 2005 – R$ 64 mil e 110 famílias em 
2006 – R$ 79 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 recursos: 
 

• repassados R$ 100 mil em Mai/2000, para construção de creche. A obra foi concluída 
em 20/12/200; 

 
• repassados R$ 25 mil em Out/2000, para construção do Centro de Convivência do 

Idoso.    
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP (repasse de verba): 
 

• 7.500 m² de paviemntação asfáltica nos bairros Jardins Taguá e Ludi – Custo: R$ 149 
mil, repassados em Jun/2002 e Ago/2003. As obras foram concluídas em 15/07/2003. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 604 mil 
 
Construção de escola: 1 (1.050 novas vagas) – R$ 210 mil   
 

• EMEF Evaldo José Zanari – 10 salas (1.050 novas vagas) – Custo: R$ 210 mil. Obra 
concluída em 17/04/2002. 

 
 
Ampliação em escola: 1 – (210 novas vagas) – R$ 51 mil 
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• EMEF Adélia Caleffi Gerbi – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 51 mil. Obra 
concluída em 03/01/1995. 

 
Reformas em escolas: 4 – R$ 303 mil 
 

• EMEF Adélia Caleffi Gerbi (2) – Custo: R$ 243 mil. Obras concluídas em 28/02/1999 
e 20/10/2003; 

 
• EEPSG Capitão Agenor de Carvalho (2) – Custo: R$ 60 mil. Obras concluídas em 

28/02/1997 e 15/01/2000. 
 
 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 – R$ 40 mil 
 

• EE Capitão Agenor de Carvalho – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 27/06/2001. 
 
 
Repasses para a APAE: 
 

• De 2002 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 585 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 365 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana na EE Capitão Agenor de Carvalho. 

 
 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 

• Em 30/09/2002 foi implantado o Banco do Povo Paulista, com recursos de R$ 72 mil 
para atender o crédito produtivo popular. 
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HABITAÇÃO: 
 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• 8.000 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas nos Núcleos Habitacionais 
Jardim Ludi e Jardim Taguá II – Custo: R$ 150 mil, repassados em Ago e Dez/2003. A 
obra foi concluída em 24/02/2004.   

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, no valor de R$ 90 
mil em Set/2002, para aquisição de 1 caminhão coletor e  compactador de lixo. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 

• perfuração de poço tubular profundo – Custo: R$ 40 mil repassados em Mar/2000. A 
obra foi concluída em Março de 2000. 

 

SANEBASE: 

• execução de estação elevatória de água tratada, reservatório, redes de água e esgotos 
e adutora, para melhoria do sistema de água e esgotos do Jardim Taguá II – Custo: 
R$ 225 mil repassados em Jan e Ago/1998 e Jan e Abr/1999. A obra, realizada em 
parceria com a Prefeitura, a quem coube mais R$ 78 mil, foi concluída em 1999.  

 

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

• APAE - R$ 15 mil repassados em Jul/2006. 
 
 
Programa de Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura - R$ 22 mil repassados em Ago/2005. 
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Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares –obras e equipamentos (1995-2006): 

• Prefeitura - R$ 14 mil, repassados em Dez/1998, para aquisição de veículo Sucen; 

• Prefeitura - R$ 20 mil repassados em Dez/1998, para ampliação do prédio da 
Unidade Mista de Saúde; 

• Prefeitura - R$ 60 mil repassados em Ago/2006, para aquisição de equipamentos; 

• Prefeitura - R$ 80 mil repassados em Dez/1998, para conclusão da Unidade de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 30 mil repassado em Dez/1998, para construção da sala de Raio-X; 

• Prefeitura – R$ 15 mil repassados em Dez/1998, para instalção de Raio-X; 

• Prefeitura – R$ 60 mil repassados em Dez/1998, para reforma e ampliação.  
 
 
Entrega de Ambulâncias: 2 – R$ 64 mil 
 

• Prefeitura – 2 (entregues em 1997 e 2004). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entregues 7 viaturas, sendo: 5 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 157 mil. 


