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ILHA SOLTEIRA  
       OBRAS E AÇÕES –  GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO: 

• recuperados 4,00 km da estrada municipal ISA-0010 – Bairro Estrada da Vitória (5ª 
Fase) – Custo: R$ 352 mil. Obra concluída em 15/03/2011. 

CULTURA: 

Pólos 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 Ilha Solteira – Alameda Tucuruí, 164 - em andamento 6 cursos (canto coral, 
madeiras, metais, percussão/bateria, violino/viola e violoncelo/contrabaixo), para 130 
crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 379 mil de Jul/2006 a Nov/2011 para 
pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de 
supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 19/07/2006. 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: 

PARQUE TECNOLÓGICO: 

Projeto concluído: 

• Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação do Parque Tecnológico de Ilha Solteira – 
Custo: R$ 198 mil. O projeto foi concluído e m Ago/2011 

UNESP:  

• construção e reforma de salas para docentes do departamento de biologia - Campus II 
– Custo: R$ 402 mil. A obra está com 60% executados e tem término previsto em 
02/04/2012. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 38.090 litros de leite, no período de Jan/2011 a Out/2011 - Custo: R$ 52 
mil, beneficiando 260 famílias carentes, no último mês do período. 

• celebrados 4 convênios com a Prefeitura para atendimento a 393 crianças e 
adolescentes e 50 famílias – Custo: R$ 144 mil. 
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• Programa Renda Cidadã – foram atendidos 38 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 36 
mil e estão sendo atendidos 38 famílias/mês em 2012 – Custo: R$ 36 mil, já 
repassados R$ 3 mil em Jan. 

• Projeto Ação Jovem - foram atendidos 198 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 190 mil 
e estão sendo atendidos 198 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 190 mil, já repassados 
R$ 31 mil em Jan e Fev. 

Repasse de recursos: 

• Prefeitura – R$ 300 mil, repassados em Jun/2010, para construção de um centro dia 
para idoso (atendimento a 50 idosos) - Projeto Quero Vida. A obra foi concluída em 
21/11/2011 no valor de R$ 240 mil e existe um saldo de R$ 60 mil que está sendo 
definido onde será a sua utilização. 

• APAE – R$ 50 mil, repassados em Fev/2012, para aquisição de equipamentos. 
EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 352 mil 

Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 161 mil 

• EE Profª Lea Silva Moraes – Custo: R$ 98 mil. Obra concluída em 03/02/2011. 

• EE Urubupunga – Custo: R$ 63 mil. Obra concluída em 09/02/2011. 
Reforma de escola paralisada: 1 – R$ 191 mil 

• EE Profª Lea Silva Moraes – Custo: R$ 191 mil. Obra paralisada com 62% 
executados. Serviços não executados de acordo com os padrões FDE. Prefeitura 
notificada para que tome providências para conclusão dos serviços.. 

Repasses para APAE:  

• De Mar/2011 a Set/2011, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 290 
mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 110 alunos. 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2011 a Dez/2011, foram gastos R$ 59 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 1 escola: EE Arno Hausser. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

• construção de piscina semi-olímpica – Custo: R$ 200 mil, repassados em Jul e 
Dez/2010. Obra concluída em 07/10/2011. 
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EMPREGO E TRABALHO: 

Banco do Povo Paulista: 

• implantada em 03/09/2002 a unidade do Banco do Povo - Alameda Mato Grosso, 234, 
com disponibilidade de R$ 180 mil, para atender o crédito produtivo popular. 
Vigência: 30/08/2012. 

GESTÃO PÚBLICA: 

Programa Acessa São Paulo: 

• Em 10/01/2010 foi implantado 1 Infocentro na Praça dos Paiaguas, 86. A Prefeitura 
cedeu salas e monitores e o Estado instalou 8 microcomputadores, proporcionando 
acesso gratuito à Internet á população do município – Custo: R$ 58 mil. Vigência: 
09/06/2013. 
 

HABITAÇÃO: 

Programa de Melhorias Habitacionais: 

Obra em execução: 

• obras de infra-estrutura (muro de arrimo) no conjunto habitacional Ilha Solteira – 
Custo: R$ 177 mil, repassados de Jul, Out/2010 e Jun/2011. A obra está com 80% 
executados e tem término previsto em 14/12/2011. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repassados R$ 198 mil em Fev/2011, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênio SEP: R$ 1.450 mil 

• 4.600,00 metros lineares de guias e sarjetas extrusadas na Av. Dr. Itamar Gouveia no 
Bairro Recanto das Águas – Custo: R$ 50 mil, repassados em Mar/2010. Obra 
concluída. Aguardando relatório de vistoria final. 

• 6.578,95 m² de pavimentação asfáltica em diversas vias do Município – Custo: R$ 250 
mil, repassados em Jan/2011. Obra concluída em 13/02/2012. 
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• 6.720,00 m² de pavimentação asfáltica em trecho da Av. Itamar Gouveia, no 
loteamento Recanto das Águas – Custo: R$ 200 mil, repassados em Jun/2010. Obra 
concluída em 01/02/2012. 

• 10.545,19 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Recanto das Águas – 
Custo: R$ 250 mil, repassados em Jul/2008 e Nov/2009. Obra concluída. Aguardando 
relatório de vistoria final. 

• 2.631,58 m² de pavimentação asfáltica no bairro Recanto das Águas – Custo: R$ 100 
mil, repassados em Nov/2010. Obra concluída em 08/02/2012. 

• 9.158,46 m² de recapeamento asfáltico na Avenida Continental, no trecho que se inicia 
na Rua Anápolis, finalizando a 100,00 m do entroncamento com a Alameda Maranhão 
– Custo: R$ 200 mil, repassados em Jan/2011. Obra concluída em 21/06/2011 

• construção de creche no Jardim Novo Horizonte, com 420,00 m² de área - Custo: R$ 
400 mil, já repassados R$ 257 mil em Dez/2009. A obra está com 85% executados e 
previsão de termino em 02/04/2012. 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS: 

FEHIDRO: 

• convênio com a Prefeitura, para conclusão das obras de construção do aterro 
sanitário com a execução das lagoas de tratamento – Custo: R$ 118 mil. Concluído em 
09/09/2011. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades hospitalares (2011-2014) – custeio (Total: 
R$ 4.370 mil) 

• Hospital Regional de Ilha Solteira – R$ 4.370 mil, repassados de Nov/2011 a Jan/2012 
(Sendo: R$ 420 mil para o Programa Pró Santa Casa). 

Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades hospitalares (2011-2014) – obras e 
equipamentos – (Total: R$ 1.425 mil) 

• Prefeitura – R$ 75 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos. 

• Hospital Regional de Ilha Solteira – R$ 100 mil, repassados em Out/2011, para 
reforma e término da obra da ala de maternidade. Em inicio de obra e previsão de 
termino em Jun/2012. 

• Hospital Regional de Ilha Solteira – R$ 50 mil, repassados em Nov/2011, para reforma 
da fisioterapia. Em fase de estudo da planta. A previsão de inicio da obra em 
Março/2012. 
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• Hospital Regional de Ilha Solteira – R$ 1.200 mil, repassados em Mai/2010, para 
reforma da recepção, copa, cozinha, refeitório e aquisição de 2 ar condicionado, 1 
bisturi eletrônico, 3 máquinas para hemodiálise, 1 fototerapia, 1 incubadora para 
recém nascido, 6 máscaras de mergulho, 1 sistema de tratamento de água Osmose, 1 
monitor fetal, 2 desfibriladores, 1 autoclave, 1 lavadora termodesinfectadora, painéis 
em fibra, 1 endoscópio, 2 carros móveis, 2 conjuntos de circuitos infantis, 2 conjuntos 
de circuito adultos, 2 umidificadores, 4 câmaras de umidificador, 2 respiradores, 5 
cardioscópios e 2 eletrocardiógrafos. Obra concluída em Jun/2011 e os equipamentos 
foram entregues de Jun/2010 a Dez/2010 

Repasses programados para Entidades hospitalares – custeio 

• Hospital Regional de Ilha Solteira – R$ 3.960 mil. 
TURISMO: 

DADE: R$ 4.280 mil 

• implantação do Centro Ilhense de Eventos e Convenções – Custo: R$ 1.222 mil, 
repassados de Ago/2008 a Mar/2010. A obra, foi realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2008. Obra concluída em Nov/2011. 

• revitalização da Avenida Brasil Norte / Sul (Fase II) – Custo: R$ 1.402 mil, já 
repassados R$ 420 mil em Fev/2010. A obra sendo realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2009. A obra está com 68% executados e previsão de 
termino em Dez/2013. 

• revitalização da Avenida Brasil Centro / Sul (Fase II) – Custo: R$ 1.656 mil, já 
repassados R$ 828 mil em Fev/2011. A obra sendo realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2010. A obra está com 15% executados e previsão de 
termino em Dez/2013. 

Programado: 

• Construção de Fonte Luminosa, pista de caminhada e ciclovia – Custo: R$ 1.806 mil. 
A obra será realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2011. 
Aguardando formalização do contrato. 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

Entrega de 2 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 98 mil. 
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GESTÃO 2007 - 2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 183.300 litros de leite, de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 230 mil, 
beneficiando 260 famílias carentes, no último mês. 

Casa da Agricultura: 

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

Programa Melhor Caminho: 

Obras concluídas: 

• recuperados 5,50 km de estradas municipais Santa Maria da Lagoa – Bacia Santa 
Maria da Lagoa (4ª Fase) – Custo: R$ 468 mil. Obra concluída em 18/11/2009. 

• recuperados 6,00 km de Estradas Municipal Gerson Dourado – Bairro Santa Maria da 
Alagoa – Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê (3ª Fase) – Custo: R$ 393 mil. Obra 
concluída em 26/09/2008. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 12 convênios com a Prefeitura para atendimento a 2.181 crianças e 
adolescentes e 227 famílias – Custo: R$ 469 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 30 famílias/mês em 2007- Custo: R$ 22 mil, 30 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 22 mil, 30 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 22 mil 
e 32 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 30 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 70 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 50 mil, 80 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 58 mil, 80 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 58 
mil e 200 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 132 mil. 

DESENVOLVIMENTO: 

CEETPS: 

• Centro de Paula Souza rescindiu o contrato com a empresa Engeva Engenharia e 
Comércio Ltda (Processo 380/07), por problemas financeiros abandonou a obra na 
ETEC de Ilha Solteira – Custo: R$ 176 mil, já repassados R$ 101 mil em Dez/2007 a 
Jul/2008. A obra foi rescindida com 80% executados e sem previsão de retomada. 

• aquisição de equipamentos para a ETEC de Ilha Solteira – Custo: R$ 474 mil. 
Entregue em Dez/2009. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênio SEP: R$ 1.150 mil 

• fornecimento e instalação de 74 aparelhos de ginástica em praças do município – 
Custo: R$ 150 mil, repassados em Mai/2010. Concluída em 23/10/2010. 

• 6.818,19 m² de recapeamento asfáltico em trecho da Av. Continental – Custo: R$ 150 
mil, repassados em Jun/2010. Obra concluída em 08/12/2010. 

• reforma do terminal rodoviária, localizada na Av. Atlântica, nº 1.001 – Custo: R$ 50 
mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 30/12/2008. 

• 16.000,00 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas do município – Custo: R$ 200 
mil, repassados em Fev/2007. Obra concluída em 26/03/2008. 

• 50.000,00 m² de recapeamento asfáltico em diversas vias do município – Custo: R$ 
600 mil, repassados em Fev e Set/2008. Obra concluída em 10/01/2008. 

DADE: R$ 2.612 mil 

• construção da Cidade da Criança (1ª Fase) – Custo: R$ 353 mil, repassados de 
Jul/2006 a Abr/2007. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2003 foi concluída em 15/12/2007. 

• obras de reestruturação das Praças Paiaguás e Integração (2ª Fase) – Custo: R$ 353 
mil, repassados de Out/2004 a Ago/2008. A obra, realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2003 foi concluída em 03/09/2010. 

• obras de reestruturação das Praças Paiaguás e Integração (3ª Fase) – Custo: R$ 789 
mil, repassados de Abr/2006 a Fev/2008. A obra, realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE 2004 foi concluída em 03/09/2010. 

• 26.503,96 m² para abertura de rua e infra-estrutura em trecho da Av. Atlântica – 
Custo: R$ 1.117 mil, já repassados R$ 932 mil em Fev/2008 e Dez/2010. A obra, 
realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2007 foi concluída em 
13/12/2010. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 553 mil 

Reformas de escolas concluídas: 5 – R$ 486 mil 

Transporte escolar: 2 veículos – R$ 291 mil 

• Entregues em 05/03/2010 e 12/02/2010 – 2 veículos micro-ônibus para transporte 
escolar – Custo: R$ 291 mil. 
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Repasses para APAE: 

• De Jan/2007 a Set/2010, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 895 
mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 407 alunos. 

Distribuição de Material Escolar:  

• Foram distribuídos no município, kits de material escolar (régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila) para 461 alunos em 2007, 419 
alunos em 2008, 696 alunos em 2009 e 720 alunos em 2010 – Custos: R$ 37 mil. 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010, foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 1 escola: EE Arno Hausser. 

ENSINO SUPERIOR: 

UNESP: R$ 5.108 mil 

• reforma da moradia estudantil da Faculdade de Engenharia – Custo: R$ 1.212 mil. 
Obra concluída em 21/09/2009. 

• reforma e readequação do Centro de Treinamento (3ª Fase) da Faculdade de 
Engenharia – Custo: R$ 741 mil. Obra concluída em 02/06/2009. 

• ampliação do Departamento de Física e Química da Faculdade de Engenharia – 
Custo: R$ 428 mil. Obra concluída em 05/03/2009. 

• reforma e reaquedação do Laboratório do Centro de Treinamento (II Etapa) da 
Faculdade de Engenharia – Custo: R$ 1.492 mil. Obra concluída em 11/06/2008. 

• construção de Laboratório Didático da Agronomia na Faculdade de Engenharia – 
Custo: R$ 1.235 mil. Obra concluída em 26/02/2007. 

ESPORTE E LAZER: 

Repasse de recursos: 

• jogos regionais da 6ª região esportiva – Custo: R$ 265 mil, repassados em Jun/2007. 
Evento realizado entre 2 a 15 de julho de 2007. 

Obra concluída: 

• construção de um campo de futebol com iluminação, alambrado, vestiários e 
banheiros para a comunidade do Jardim Novo Horizonte – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Jul/2008. Obra concluída em 03/07/2009. 
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HABITAÇÃO: 

CDHU: 1 unidade habitacional entregue pelo Sistema de Carta de Crédito – R$ 32 mil. 

JUSTIÇA: 

Fundação CASA: 

Convênios: 

• convênio com a ATISA - Associação para Atendimento a Toxicômanos de Ilha Solteira, 
para atendimento a 30 adolescentes em regime de liberdade assistida e prestação de 
serviços da comunidade – Custo: R$ 62 mil, repassados de Jul/2006 a Jun/2008. 

• convênio com a Prefeitura, para atendimento a 18 adolescentes em regime de 
liberdade assistida – Custo: R$ 21 mil, repassados em Set/2008 a Jun/2009. 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO: R$ 247 mil 

• convênio com a Prefeitura, para elaboração de plano diretor de controle de erosão 
urbana – Custo: R$ 60 mil. Concluída em 25/11/2009. 

• convênio com a Prefeitura, para obras de controle de erosão e assoreamento de 
mananciais – Custo: R$ 67 mil. Obra paralisada com 90% executados. 

• convênio com a Fundação de Ensino, Pesquisa e Extensão, para monitoramento e 
planejamento integrado dos recursos hídricos para a irrigação nas microbacias dos 
Córregos do Boi, Três Barras e do Coqueiro – Custo: R$ 65 mil. Serviços concluídos 
em 12/04/2010. 

•  
convênio com a Prefeitura, para controle de erosões, terraceamento e adequação de 
estradas rurais – Custo: R$ 55 mi. Obra concluída em 18/03/2010. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010, foram repassados R$ 404 mil em medicamentos. 
Programa Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 85 mil, foram repassados de 07/2006 a Dez/2010 para custeio. 

• Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades hospitalares (2007-2010) – custeio 
(Total: R$ 2.711 mil) 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Mai/2009; 
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• Hospital de Base II – R$ 1.540 mil, sendo R$ 1.277 mil, para custeios do Pró Santas 
Casas; 

• Hospital Regional de Ilha Solteira (antigo Hospital de Base II) – R$ 1.121 mil, 
repassados de Mai a Dez/2010. 

Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades hospitalares (2007-2010) – obras e 
equipamentos – (Total: R$ 840 mil) 

• Hospital de Base II – R$ 700 mil, repassados em 2007, para ampliação, reforma e 
aquisição de equipamento para a entidade. Obra concluída em 31/12/2008. 

• Hospital de Base II – R$ 100 mil, repassados em Dez/2008, para aquisição de 
equipamentos. 

• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em Jan/2008, para aquisição de ambulância. 
 

Entrega de Ambulância: 1 – R$ 50 mil 

• Prefeitura: 1 – entregue em Jun/2010. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 6 viaturas: 2 para a Polícia Militar e 4 para a Polícia Civil – Custos: 
R$ 220 mil. 

Polícia Militar – Corpo de Bombeiros 

• Entregue em 18/01/2010 – 1 auto bomba – 85 para o Corpo de Bombeiros – Custo: R$ 
314 mil; 

• Entregues em 13/01/2009 e 05/05/2010 - 2 desencarceradores hidráulicos para o 
Corpo de Bombeiros – Custo: R$ 58 mil. 

Polícia Civil – Obra concluída: 

• reforma e ampliação da Delegacia de Polícia e Cadeia Pública – Custo: R$ 105 mil, já 
repassados em Nov/2008, Jan/2009 e Mar/2009. Obra concluída em 05/03/2009. 

TRANSPORTES: 

DER: 

Obras concluídas: 

• reforma e ampliação do terminal rodoviário – Custo: R$ 50 mil, já repassados em 
Set/2008, Fev/2009 e Mai/2009. Obra concluída em 01/07/2009. 

• recapeamento da SP-595, trecho entre Ilha Solteira e Santa Rita D’Oeste, numa 
extensão de 30,13 km – Custo: R$ 10.638 mil. Obra concluída em 30/01/2007. 



11   

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III: 

• recuperação de 14,50 km da vicinal de ligação SP-310 – SP-595, contorno da cidade – 
Custo no município; R$ 4.693 mil. Obra concluída em 14/09/2010. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
R$ 32.100.000,00 

 
 
 

AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 579.380 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

415 mil beneficiando 260 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrado 8 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: 290 mil. 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 5,00 km de estrada rural Cinturão Verde – Custo: R$ 77 mil. A obra foi 
concluída em 06/11/2000. 

 
• recuperados 4,50 km de estrada rural Vicinal Fazenda Santa Maria da Lagoa á SP-

563, acesso Barragem 3 Irmão – 2ª Fase – Custo: R$ 265 mil. A obra foi concluída em 
11/12/2006. 

 
Repasse concluído: 
 

• aquisição de máquina plantadeira 4 linhas – Custo: R$ 20 mil, repassados em 
08/2006. 

 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 33 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
3.297 crianças e adolescentes, 1.611 idosos, 201 portadores de deficiência e 495 
famílias – Custo: R$ 1.100 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 70 bolsistas/mês em 2005 e 70 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 50 mil em 2005 e R$ 50 mil em 2006. O programa 
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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$ 22 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 22 mil e 30 famílias em 
2006 – R$ 22 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: 
 

• Prefeitura – R$ 50 mil repassados em 07/2002, para construção do Centro 
Comunitário Municipal. Obra concluída em 01/02/2003. 

 
• Prefeitura – R$ 75 mil repassados em 12/1998, para reforma na Creche Municipal. 

Obra concluída em 31/12/1996. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
 
 
CEETPS: 
 
 
 

• realização de cursos de qualificação profissional-nível básico - Custo: R$ 1.380 mil. 
Concluída em 31/12/2003 

 
• reforma geral na ETE Ilha Solteira - Custo: R$ 6 mil. A obra foi concluída em 

24/12/1997. 
 

• reforma geral na ETE Ilha Solteira - Custo: R$ 3 mil. A obra foi concluída em 
07/08/1998. 
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• reforma geral na ETE Ilha Solteira - Custo: R$ 29 mil. A obra foi concluída em 
01/02/1996. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
DADE: 
 

• obras para construção de Camping Municipal – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
11/2001 e 09/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE 2001 e concluída em 18/10/2002. 

 
• obras para construção de Museu Municipal – Custo: R$ 199 mil, repassados em 

04/2003 e 04/2004. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do  Plano 
DADE 2001 e concluída em 31/03/2005. 

 
• obras para construção do Pórtico de Entrada e Posto de Informação Turística – 

Custo: R$ 130 mil, repassados em 11/2001 e 03/2003. A obra foi realizada pela 
Prefeitura, com recursos do Plano DADE 2001 e concluída em 30/06/2003. 

 
• realização do Projeto de Conscientização Turística– Custo: R$ 64 mil, repassados em 

10/2001. Foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 2001 e 
concluída em 30/11/2001. 

 
• obras de reestruturação da Praça dos Paiaguás/Integração – Custo: R$ 636 mil, 

repassados de 10/2002 a 07/2004. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos 
do Plano DADE 2002 e concluída em 26/01/2005. 

 
• obras de Reformulação da Sinalização Viária – Custo: R$ 120 mil, repassados em 

12/2001. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do  Plano DADE 2001 e 
concluída em 30/12/2003. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 1.006 mil 
 
Reformas em Escolas: 10 – R$ 928 mil. 
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Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 2 – R$ 78 mil 
 

• EE Profa Lea Silva Moraes – Custo: R$ 38 mil. A obra foi concluída em 26/09/2001; 
 
• EE Arno Hausser – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 18/11/2002. 

 
Repasses para APAE: R$ 1.120 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 1.120 mil, 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 1.058 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar 
classes regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006, foram gastos R$ 315 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 3 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 03/09/02 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na Alameda Mato Grosso, 234 – Custo: R$ 180 mil, para atender o crédito produtivo 
popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER:  
 
Repasse de recursos: 

 
• R$ 30 mil, repassados em 01/1999  para a realização da 13ª Olimpíada Especial. 

 
• R$ 9 mil, repassados em 01/1999 para a realização da fase regional do Campeonato 

Estadual de Futebol. 
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HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 175 unidades habitacionais / 4 conjuntos - R$ 1.824 mil 
 

• conjunto Habitacional Ilha Solteira B3 – 11 unidades, beneficiando 55 pessoas, 
construídas pelo sistema Pró-Lar autoconstrução, na Alameda Tres – Custo: R$ 94 
mil. Obra concluída em 16/12/2003. 

 
• conjunto Habitacional Ilha Solteira C – 44 unidades, beneficiando 220 pessoas, 

construídas pelo sistema Pró-Lar autoconstrução, na Alameda Ceará - Zona Norte – 
Custo: R$ 473 mil. Obra concluída em 30/07/2005.  

 
• conjunto Habitacional Ilha Solteira B1 – 60 unidades, beneficiando 300 pessoas, 

construídas pelo sistema empreitada global convencional, na Alameda Tres – Custo: 
R$ 792 mil. Obra concluída em 30/04/2001. 

 
• conjunto Habitacional Ilha Solteira B2 – 60 unidades, beneficiando 3005 pessoas, 

construídas pelo sistema habiteto, na Alameda Tres – Custo: R$ 465 mil. Obra 
concluída em 26/09/2002. 

 
 

JUSTIÇA: 
 
Fundação CASA 
 

• convênio com a ATISA - Associação para Atendimento a Toximaníacos de Ilha Solteira 
para atendimento a 40 adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 48 
mil pagos de 07/2005 a 05/2006. O convênio foi rescindido. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 110 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 caminhão compactador de lixo. 

 
• repasse de R$ 90 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 

aquisição de 1 caminhão compactador de lixo. 
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FEHIDRO : 
 

• convênio com a Prefeitura, para controle de erosões  terraceamento e adequação de 
estradas rurais – Custo: R$ 53 mil; 

 
• convênio com a Prefeitura, para obras de controle de erosão e assoreamento de 

mananciais – Custo: R$ 61 mil; 
 

• convênio com a Prefeitura, para elaboração do projeto de macro drenagem e controle 
de erosão – Custo: R$ 17 mil. Concluída em 06/10/2004. 

 
• convênio com a Prefeitura, para recomposição da mata ciliar e conservação do solo 

no cinturão verde, no município de ilha solteira – Custo: R$ 35 mil. Concluída em 
30/08/2006. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
CESP: 
 

• transferência do Hospital de Ilha Solteira para a comunidade local, através da 
Associação Hospitalar de Ilha Solteira, criada especificamente para a administração 
do Hospital – Custo: R$ 6.300 mil. O contrato tinha encerramento previsto para 
fev/2000, porém, foi prorrogado até jul/2001 e foram repassados mais R$ 760 mil.  

 
• fabricação e montagem das estruturas metálicas da ponte sobre o rio São Jose dos 

Dourados – Custo: R$ 2.010 mil. Concluída em 15/11/1999.  
 

• Investimentos diversos na Usiminas Mecânica s/a – Custo: R$ 2.062 mil. Concluída 
em 31/05/2000.  

 
• proteção da ponte na SP – 595 sobre o Rio São José dos Dourados – Custo: R$ 1.518 

mil. Concluída em 20/11/2000.  
 

• construção de tabuleiro metálico e remoção dos pilares para gabarito de navegação 
da ponte dos Barrageiros  – Custo: R$ 4.954 mil. Concluída em 22/11/1999.  

 
• adequação da ponte sobre o rio São Jose dos dourados – Custo: R$ 108 mil. 

Concluída em 14/05/1998.  
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SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 120 mil, repassados em 12/2001 para construção de unidade básica 
de saúde; 

 
• Associação Hospitalar de Ilha Solteira – R$ 208 mil, repassados em 05/2005 para 

aquisição de equipamento para usina oxigênio; 
 

• Associação Hospitalar de Ilha Solteira – R$ 50 mil, repassados em 03/2005 para 
aquisição de equipamento; 

 
• Associação Hospitalar de Ilha Solteira – R$ 100 mil, repassados em 12/2003 para 

aquisição de equipamentos para UTI II; 
 

• Associação Hospitalar de Ilha Solteira – R$ 70 mil, repassados em 12/1998, para 
reforma da área de pediatria; 

 
• Prefeitura – R$ 2 mil, repassados em 12/1998, para aquisição de equipamentos 

diversos. 
 

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

• Prefeitura – R$ 488 mil. 
 
• Prefeitura – R$ 25 mil para o Programa Urgência/ Emergência; 
 
• Associação Hospitalar de Ilha Solteira – R$ 183 mil para o Programa Urgência/ 

Emergência; 
 
• Associação Hospitalar de Ilha Solteira – R$ 418 mil. 
 

Entrega de Ambulância: 3 
 

• Prefeitura – 2 – R$ 70 mil 
• Associação Hospitalar de Ilha Solteira – 1 

 
Veiculo combate a dengue: 1 
 

• Prefeitura – R$ 14 mil (entregue 1998) 



19   

SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 15 viaturas, sendo: 11 para a Polícia Militar e 4 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 348 mil. 

 
• Entrega de 01 viatura, para o Corpo do Bombeiros do município – Custo: R$ 50 mil. 

 
• conclusão da Base Comunitária e aquisição de equipamentos  – Custo: R$ 32 mil. 

Obra concluída em 04/08/2001.  
 

 
TRANSPORTES: 
 
 
DER:  
 

• reforço no sistema flutuante de proteção dos pilares da ponte da SP-595, sobre o Rio 
São José dos Dourados - Custo: R$ 426 mil. Obras concluídas em 25/06/2005. 


