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PEDRINHAS PAULISTA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 56 famílias/mês em 2011 – R$ 54 
mil, repassados R$ 9 mil em Jan e Fev. 

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos mais 65 bolsistas/mês em 2011 – R$ 62 
mil, repassados R$ 10 mil em Jan e Fev. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

Repasse de recursos: 

• 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$ 39 mil, para despesas com recursos humanos, 
reforço alimentar e materiais esportivos e didático-pedagógicos. 

• R$ 20 mil para reforma do Centro Integrado de Esporte, com 40% executados. 
MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO: 

• recomposição da mata ciliar em trecho do córrego Pedrinhas – Custo: R$ 66 mil. Com 
25% executados e término previsto em 09/11/2012. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênios SEP (repasse de verba) – R$ 775 mil 

• Aquisição de materiais e equipamentos para o Cine Teatro – Custo: R$ 95 mil, pagos 
em Jan/2008. 

• Aquisição de 1 ônibus para a 3ª idade – Custo: R$ 150 mil, pagos em Out/2009. 

• Aquisição de 1 caminhão basculante – Custo: R$ 150 mil, pagos em Mai/2010. 

• Construção de um Centro de Convivência do Idoso – Custo: R$ 100 mil, pagos em 
Ago/2008. 

• 21.666 m² de recapeamento asfáltico em ruas do município – Custo: R$ 130 mil, 
repassados R$ 78 mil em 11/2006, com 50% executados. 

• Construção de um velório municipal – Custo: R$ 100 mil, pagos em Jun/2008. 
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• 5.081 m² de recapeamento asfáltico, do tipo TSD, com 3cm de espessura, em diversas 
vias do Município – Custo: R$ 50 mil, pagos em Nov/2009. 
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 70.500 litros de leite, de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 89 mil, 
beneficiando 100 famílias carentes, no último mês. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 26 mil. 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5 km de estrada rural PPT-231/112/242/125 - Bairro Lajeado – 3ª Fase – 
Custo: R$ 318 mil. Pagos de Ago a Nov/2007. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 10 convênios com a Prefeitura para atendimento a 174 crianças e 
adolescentes e 162 idosos – Custo: R$ 122 mil. 

• Programa Renda Cidadã – 41 famílias/mês em 2007 – R$ 29 mil; 41 famílias/mês em 
2008 – R$ 29 mil; 56 famílias/mês em 2009 – R$ 35 mil; 56 famílias/mês em 2010 – R$ 
46 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 20 bolsistas/mês em 2007 – R$ 14 mil; 50 
bolsistas/mês em 2008 – R$ 36 mil; 50 bolsistas/mês em 2009 – R$ 36 mil; 65 
bolsistas/mês em 2010 – R$ 50 mil. 

Repasses para entidade: 

• Associação Assistencial Maternidade e Infância São Domingos Sávio – R$ 10 mil 
repassados em 04/2007, para aquisição de equipamentos para a entidade. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP (repasse de verba) – R$ 355 mil 

• implantação de 1.091 m iluminação pública – Custo: R$ 40 mil, pagos em Jun/2008 e 
concluída em 03/03/2009. 

• execução de 933 ml de guias e sarjetas estrusadas, 834 m² de pavimentação asfáltica 
do tipo TST, 8.620 m² de paisagismo e implantação 7unidades de postes metálicos com 
12 m e 263 m de tubulação subterrânea para a iluminação pública, na rotatória de 
acesso ao município localizado no início da Avenida Brasil – Custo: R$ 80 mil, pagos 
em Out/2008 e concluída em 03/03/2009. 
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• recapeamento asfáltico do tipo TSD com 3 cm de espessura em 10.000 m² – Custo: R$ 
80 mil, pagos em Jun/2008 e concluída em 27/05/2009. 

• recapeamento asfáltico do tipo TSD com 3cm de espessura em 10.000 m² – Custo: R$ 
80 mil, pagos em Jun/2008 e concluída em 01/12/2008. 

• 2.375 m² de pavimentação e 500 ml de guias e sarjetas, em via urbana do município – 
Custo: R$ 25 mil, pagos em Fev/2008, obra concluída em 01/12/2008. 

• Implantação de Iluminação Pública com 26 postes de concreto duplo T com luminárias 
abertas tipo chapéu de freira com lâmpadas de vapor de sódio alta pressão de 100 w – 
Custo: R$ 50 mil, pagos em Out/2008, concluída em 29/09/2010. 

EDUCAÇÃO: 

Reforma de escola concluída: 1 – R$ 9 mil 

• EE Profº Drº Antonio de Benedictis – Custo: R$ 9 mil, obra concluída em 10/09/2010. 
Transporte Escolar: 

• Foi entregue em Jan/2010 um micro-ônibus, para transporte de estudantes, no valor de 
R$ 145 mil. 

Programa Escola da Família: 

• De 2007 a 2010 foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município. EE Profº Drº Antonio de Benedictis. 

ESPORTE E LAZER: 

Repasse de recursos: 

• 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$ 78 mil, repassados em Jul/2006 e Jan/2008, 
para despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e 
didático-pedagógicos. 

HABITAÇÃO: 

Programa Melhorias Habitacionais 

• repassados recursos no valor de R$ 95 mil, para a Prefeitura urbanizar Praça no CH 
Pedrinhas Paulista "A", concluída em Dez/2010. 

SAÚDE: 
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Repasse concluído para Prefeitura – custeio: 

• Prefeitura – R$ 12 mil, pagos de 2008 a 2009. 
Repasse concluído para Prefeitura – investimento: 

• Prefeitura – R$ 50 mil, pagos em Jun/2008, para doação de uma Van no transporte de 
pacientes. 

• Prefeitura – R$ 4 mil, pagos em Jul/2009, programa renova saúde. 
PSF – custeio: 

• Prefeitura – R$ 8 mil, (repassados em 2008 e 2009). 
Programa Dose Certa: 

• De 2007 a 2010, foram repassados para o município R$ 61 mil em medicamentos. 
Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 11 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entregues 2 viatura, sendo: 1 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 77 mil. 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 4.900.000,00 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 165.490 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

124 mil beneficiando 100 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrados 8 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 137 
mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 6,00 km de estrada rural PPT-150/020/242/135/160 – 1ª Fase – Custo: 
R$ 55 mil. A obra foi concluída em 09/08/1999. 

 
• recuperados 5,00 km de estrada rural EPT-135 - Bairro Picapau – 2ª Fase – Custo: 

R$ 262 mil. A obra foi concluída em 24/11/2006. 
 

Programa de Microbacias - CATI: 
 

• recuperados 3,27 km de estrada rural - Água do Natal / Pica Pau – Custo: R$ 110 mil. 
A obra foi concluída em 15/03/2006. 

 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 28 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 556 
crianças e adolescentes, 416 idosos, 169 famílias e 30 pessoas de outros segmentos da 
população – Custo: R$ 447 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 
freqüentar a escola na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o retorno 
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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 
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 concluídos para prefeitura / entidades: 
 

• Associação Assistencial Maternidade e Infância São Domingos Sávio – R$ 60 mil 
repassados em 01/2003 e 10/2003, para reforma, ampliação e aquisição de 
equipamentos. Obra concluída em 02/12/2003. 

 
• Prefeitura – R$ 40 mil repassados em 07/1996, para construção e manutenção de 

equipamentos sociais. Concluída em 18/06/1997. 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 

• obras de pavimentação asfáltica no Conjunto Habitacional Parque dos Girassóis – 
Custo: R$ 90 mil, repassados em 07/2000 e 10/2000. A obra foi concluída em 
26/02/2001. 

 
• obras de pavimentação asfáltica no Conjunto Habitacional Parque dos Girassóis – 

Custo: R$ 80 mil, repassados em 08/2004 e 11/2004. A obra foi concluída em 
23/03/2006. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Reformas em Escolas: 2 – R$ 54 mil. 
 

• EE Prof Dr Antonio de Benedictis – Custo: R$ 12 mil. A obra foi concluída em 
30/06/1999; 

 
• EMEF Prof Clovis Manfio – Custo: R$ 42 mil. A obra foi concluída em 30/06/1998. 
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Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 1 – R$ 40 mil 
 

• EE Prof Dr Antonio de Benedictis – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 
16/05/2001. 

 
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. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 19/12/2001 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na Praça Vereador Constituinte - Terminal Rodoviário Box 01 – Custo: R$ 45 
mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER:  
 
Repasse de recursos: 

 
• construção de ginásio de esportes na Rua Tulipa com a Rua Presidente Prudente – 

Custo: R$ 125 mil, repassados em 03/2000. A obra foi concluída em 10/04/2000. 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 185 unidades habitacionais / 3 conjuntos - R$ 1.069 mil 
 

• conjunto Habitacional Pedrinhas Paulista B – 67 unidades, beneficiando 335 pessoas, 
construídas pelo sistema Pró-Lar autoconstrução, na Rua Das Acácias Com Rua 
Latina – Custo: R$ 582 mil. Obra concluída em 12/12/2003. 

 
• conjunto Habitacional Pedrinhas Paulista A2 – 18 unidades, beneficiando 90 pessoas, 

construídas pelo sistema habiteto, na Rua Adria – Custo: R$ 75 mil. Obra concluída 
em 28/06/2000.  
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• conjunto Habitacional Pedrinhas Paulista A – 100 unidades, beneficiando 500 
pessoas, construídas pelo sistema empreitada global convencional, na Rua Engenheiro 
Mario Stefani – Custo: R$ 410 mil pagos na gestão PSDB. Obra concluída em 
30/09/1995. 

 
 

MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 90 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 caminhão compactador de lixo. 

 
FEHIDRO : 
 

• contrato com a SABESP, para construção da estação de tratamento de esgotos – 
Custo: R$ 72 mil. Concluída em 08/08/2001. 

 
• contrato com a Prefeitura, para abastecedouro comunitário – 1º etapa - perfuração de 

poço tubular profundo e instalação de equipamentos e bombeamento – Custo: R$ 24 
mil. Concluída em 14/02/2001. 

 
• contrato com a Prefeitura, para drenagem urbana do município – Custo: R$ 55 mil. 

Concluída em 03/03/1999. 
 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de aterro sanitário em valas – Custo: R$ 
41 mil. Concluída em 10/11/2003. 

 
• contrato com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais – Custo: R$ 

54 mil. Concluída em 19/08/1999. 
 

• contrato com a Prefeitura, para prolongamento de galerias de águas pluviais no 
parque dos girassóis e vila bom sucesso – Custo: R$ 35 mil. Concluída em 27/08/2003. 

 
• contrato com a Prefeitura, para galeria de águas pluviais nas ruas da agricultura, 

amazonas, rio pedrinhas, topázio e assis – Custo: R$ 36 mil. Paralisada. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
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• assentamento de coletores troncos esquerdo (358,52 m) e direito (420,79 m) – Custo: 

R$ 246 mil.  
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Centro de Saúde de Pedrinhas Paulista – R$ 8 mil, repassados em 12/1998 para 
aquisição de autoclave; 

 
• Centro de Saúde III – R$ 5 mil, repassados em 12/1998 para aquisição de 

eletrocardiograma; 
 

• Prefeitura – R$ 16 mil, repassados em 07/2002, para aquisição de equipamentos de 
fisioterapia; 

 
• Prefeitura – R$ 60 mil, repassados em 07/2002, para construção do centro de 

reabilitação. 
 
• Unidade Básica de Saúde – R$ 10 mil, repassados em 12/1998, para reforma e 

ampliação da entidade. 
 

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

• Prefeitura – R$ 6 mil repassados em 08/2005, para custeio do Programa de Controle 
de Glicemia. 

 
Entrega de Ambulância: 3 
 

• Prefeitura - 3 
 
Veículos para o combate à dengue - SUCEN: 1 
 

• Prefeitura – 1 (entregue em 1998) 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
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• Entrega de 5 viaturas, sendo: 3 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 117 mil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


