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SÃO JOÃO DE IRACEMA
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007 - 2010 

R$ 6.683.300,00 – em 45 obras e ações 
 
 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 65.490 litros de leite de Jan/2007 a Fev/2010 - Custo: R$ 83 mil, 
beneficiando 118 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, já repassados em Ago/2007, 
Set/2007, Jul/2008 e Set/2008. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,40 km das estradas SJI-170 – Bairro Fazenda São Paulo e SJI-113 – 
Bairro Boa Vista (4ª Fase) - Custo: R$ 348 mil. Obra concluída em 26/08/2008. 

• recuperados 4,75 km das estradas SJI-120, SJI-170 e SJI-111 – Bacia Hidrográfica 
S.J. dos Dourados (5ª Fase) - Custo: R$ 370 mil. Obra concluída em 18/11/2009. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 8 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 380 
crianças e adolescentes e 306 famílias – Custo: R$ 105 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 20 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 14 
mil, 20 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 14 mil, 20 bolsistas/mês em 2009 – Custo: 
R$ 14 mil e estão sendo atendidos 20 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 14 mil, já 
repassados R$ 6 mil de Jan a Mai.  

• Programa Renda Cidadã – 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 estão sendo atendidas 30 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 22 mil, já repassados R$ 
9 mil de Jan a Mai.  

 
Repasses de recursos: R$ 30 mil 
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• Associação Comunitária São João Batista – São João de Iracema – R$ 10 mil, 
repassados em Fev/2008, para aquisição de equipamento para a entidade. 

• Associação Comunitária São João Batista – São João de Iracema – R$ 20 mil, 
repassados em Fev/2007, para aquisição de equipamentos (mobiliário e brinquedo) 
para a entidade. 

 
 
DEFESA CIVIL 

• construção de ponte sobre o Córrego Santa Cruz – Estrada Municipal SJI-070 – 
Custo: R$ 66 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e com a participação de R$ 19 
mil e concluída em 16/01/2008. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP: R$ 873 mil 
 
 

• 6.179,43 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Jun/2008. Obra concluída em 05/12/2008. 

 
• 3.811,20 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas do município 

– Custo: R$ 80 mil, repassados em Fev/2008. Obra concluída em 26/11/2008. 
 
• 2.868,75 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 

50 mil, repassados em Fev/2007. Obra concluída em 20/06/2007. 
 

• 6.183,10 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 80 mil, já 
repassados R$ 48 mil em Out/2007. Obra concluída em 26/11/2008.  

 
• aquisição de caminhão basculantes – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jan/2010. 

 
• conclusão das obras do sistema de lazer Centro Poliesportivo Mário Covas, localizado 

no prolongamento da Rua Ulysses Guimarães – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
Out/2009. 

 
• construção de sala para telecentro, com 102,90 m² de área, localizado na Rua 25 de 

Dezembro – Custo: R$ 40 mil, repassados em Jan/2010. 
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• construção do Centro de Convivência do Idoso, com 330,00 m² de área, localizado à 
Av. Renato Leite de Oliveira – Custo: R$ 150 mil, repassados em Dez/2009. 

 
• 3.192,09 m² de calçamento de concreto em passeios do município – Custo: R$ 30 mil, 

repassados Jan/2010. 
 

• 7.215,03 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 143 mil, 
repassados em Dez/2009. 

 
Repasse de recursos programados: R$ 800 mil 

 
• aquisição de motoniveladora – Custo: R$ 380 mil. 

 
• construção de campo de futebol na Avenida Renato Leite de Oliveira– Custo: R$ 120 

mil. 
 

• 457 metros lineares de galerias pluviais – Custo: R$ 150 mil. 
 

• reforma do Estádio Municipal – Custo: R$ 150 mil.  
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 19 mil 
 
Reforma de escola concluída: 1 – R$ 19 mil 

 
• EE Profª Joanita Bianchi Bonsegno Carvalho –Custo: R$ 19 mil. Obra concluída em 

19/12/2009. 
 
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 Profª Joanita Bianchi Bonsegno Carvalho. 

 
 
Distribuição de Material Escolar: 
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• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 504 alunos em 2007, 489 
alunos em 2008 e 1044 alunos em 2009 - Custos: R$ 33 mil. 

 
Transporte escolar: 
 

• Em 01/03/2010 foi entregue 1 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil. 

 
 
 
ESPORTE E LAZER: 

 
• 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, repassados em Jan/2010, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos. 

 
• construção de vestiários e sanitários no Estádio Municipal José Belarmino Neto, com 

129,78 m² de área – Custo: R$ 35 mil, repassados em Jun/2007, Fev/2008 e Set/2008. 
Obra concluída em 31/12/2008. 

 
• construção de piscina pública, vestiários e sanitários no Centro Poliesportivo, com 

308,24 m² de área – Custo: R$ 140 mil, repassados R$ 102 mil em Mar/2008 e 
Dez/2008. Obra com 35,62% executados. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
 
CDHU: 43 unidades habitacionais programados / 1 conjunto – Custo: R$ 2.580 mil 
 

• Conjunto habitacional São João de Iracema IV - 43 unidades, beneficiando 215 
pessoas, serão construídas pelo Programa de Parceria com Municípios - Custo: R$ 
2.580 mil. 

 
 
Pró-Lar Convênio Melhorias Habitacionais e Urbanas: 
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Obras concluídas: 
 

• 2.101,52 m² de calçamento de diversas ruas do conjunto habitacional São João de 
Iracema A e B – Custo: R$ 50 mil, repassados em Out/2008, Dez/2008 e Mai/2009. 
Obra concluída em 30/12/2009. 

 
• 1.142,00 m² de construção da praça no conjunto habitacional São João de Iracema B 

– Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 27/05/2008. 
 
• 260,00 metros lineares para construção de muro de arrimo no conjunto habitacional 

São João de Iracema B – Custo: R$ 77 mil, repassados em Jul/2008, Jan, Mai e 
Dez/2009. Obra concluída em 30/01/2009. 

 
Obra programada: 
 

• execução de obras de equipamento social e comunitário no conjunto habitacional São 
João de Iracema A e B – Custo: R$ 190 mil. 

 
 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
 
CETESB: 

• repassados R$ 198 mil em Jul/2008, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 pá carregadeira. 

 
 
FEHIDRO: R$ 70 mil 
 

• contrato com a Prefeitura para elaboração de plano diretor de controle da erosão 
urbana – Custo: R$ 26 mil. Obra concluída em 02/05/2010. 

 
• contrato com a Prefeitura para elaboração de projeto do sistema de tratamento de 

esgoto – Custo: R$ 8 mil. Obra concluída em 01/07/2008. 
 
• contrato com a Prefeitura para elaboração do plano de controle de poluição difusa na 

área rural – Custo: R$ 36 mil. Obra concluída em 24/07/2008. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
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DAEE: 

• execução de troca de rede de água, construção de estação de tratamento de água, 
adutora de água tratada, casa química, perfuração de poço bomba – Custo: R$ 475 
mil. Obra concluída em 28/12/2007. 

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

 
• Prefeitura – R$ 55 mil, repassados em Jul/2008, para aquisição de 1 veículo para 

transporte de pacientes. 
 
• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de 1 ambulância. 
 
• Prefeitura – R$ 25 mil, repassados em Jul/2008, para aquisição de equipamentos. 

 
• Prefeitura – R$ 114 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de 1 ambulância e 1 

veículo para transporte de pacientes. 
 
Programa Dose Certa: 
 

• De Jan/2007 a Dez/2009, foram repassados para o município R$ 41 mil em 
medicamentos e mais R$ 11 mil estão sendo repassados em 2010. 

 
 

Programa de Controle de Glicemia: 
 

• Prefeitura – R$ 7 mil foram repassados de Jul/2006 a Dez/2009 e mais R$ 1 mil estão 
sendo repassados em 2010 para custeio. 

 
 

SEGURANÇA PÚBLICA: 
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• Em 24/07/2009 foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 
 
 
Polícia Militar: 
 

• construção da sede do 4º Grupo de Pelotão da 3ª Companhia do 2º Batalhão de 
Polícia Militar do Interior, situado na Rua Sebastião Batista dos Santos, 528 - Centro 
– Custo: R$ 150 mil. Obra não iniciada.  

 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 
PROGRAMA PRÓ-VICINAL I: 
 
Obras concluídas: R$ 1.217 mil 

• recuperação da vicinal de ligação entre o Ribeirão Talhado (divisa de município) e 
São João de Iracema, inclusive reconstrução de uma galeria no km 11, numa extensão 
de 9,50 km – Custo do município: R$ 1.217 mil. Obra concluída em 28/11/2008 (BJA). 

 
 
PROGRAMA PRÓ-VICINAL III: 
 
Obras em execução: R$ 1.522 mil 

• recuperação da vicinal de São João de Iracema – São João das Duas Pontes, numa 
extensão de 5,50 km  – Custo: R$ 1.522 mil. A obra está com 83,41% executados e tem 
término previsto em 16/06/2010 (SJI). 

 

OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
R$ 4.994.578,42 

 
 
 
AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 189.379 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 150 mil, 
beneficiando 118 famílias carentes, no último mês do período. 
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Programa Melhor Caminho: 10,40 km – R$ 204 mil 

• recuperados 1,20 km de estradas rurais SJI-070 – (3ª fase) – Custo: R$ 56 mil. Obra 
concluída em 03/01/2003; 

• recuperados 4,20 km de estradas rurais SJI-285 / 105 - (2ª Fase)  – Custo: R$ 71 mil. 
Obra concluída em 28/02/2002; 

• recuperados 5,00 km de estradas rurais SJI-205, 285 e 170 - (1ª Fase) – Custo: R$ 77 
mil. Obra concluída em 10/09/1999. 

 
 
CATI: Programa de Microbacias: - R$ 184.000,00 

• execução de serviços de adequação de estrada rural no Microbacia Córrego Saltinho 
da Boa Vista, numa extensão de 3,95 km – Custo: R$ 184 mil. Obra concluída em 
07/03/2006. 

 
 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 28 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 951 
crianças e adolescentes, 8 idosos, 409 famílias e 20 pessoas de outros segmentos da 
população – R$ 406 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; 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 
sócioeducativas e de geração de renda. Após o recebimento da 12ª parcela a família, 
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mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá ser desvinculada ou 
permanecer no Programa. 

 
 
Repasse de recurso: R$ 50 mil 
 

• Prefeitura – repasse de R$ 50 mil para reforma e ampliação da creche. Obra 
concluída em 31/12/1996. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recurso: R$ 109 mil 
 

• construção de ponte, medindo 12 m de comprimento x 8 m de largura – Custo: R$ 59 
mil. A obra foi concluída em 31/10/2001; 

 
• construção de ponte de concreto armado sobre o Córrego do Saltinho da Boa Vista, 

medindo 5 metros x 8 metros x 4 metros de largura – Custo: R$ 26 mil. A obra foi 
realizada pela Prefeitura e com a participação de R$ 11 mil e concluída em 
22/01/1998; 

 
• construção de ponte de concreto armado, medindo 5m x 8 m de largura – Custo: R$ 24 

mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e com participação de R$ 10.335,00 e 
concluída em 17/12/1996. 

 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasses de recursos): R$ 378 mil 

• repasse de R$ 30 mil, para obras de infra-estrutura em vias do conjunto habitacional 
São João de Iracema B. Concluída em 30/06/2006; 

• 7.136,50 m² de pavimentação, guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 100 mil. A 
obra foi realizada pela Prefeitura e com a participação de R$ 1 mil e concluída em 
25/03/2003; 

• 6.233,20 m² de obras em pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas – 
Custo: R$ 80 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e com a participação de R$ 3 
mil e concluída em 26/09/2002; 

• repasse de R$ 50 mil, para aquisição de pá carregadeira. Adquirida em 21/04/2000; 
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• 2.600 m² de obras de pavimentação asfáltica em vias urbanas – Custo: R$ 25 mil. 
Concluída em 11/12/1998; 

• 5.600 m² de obras de pavimentação em vias urbanas – Custo: R$ 50 mil. Concluída em 
10/11/1998; 

• 1.500 metros lineares simples para obras de infra-estrutura em vias urbanas – Custo: 
R$ 15 mil. Concluída em 14/11/1998; 

• repasse de R$ 28 mil, para aquisição de ônibus para transporte de alunos. Adquirida 
em 29/10/1998. 

 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 265 mil 
 
Repasses de recursos:  

• De 1995 a 2006, foram gastos R$ 187 mil, em bens patrimoniais, custos 
administrativos, desapropriações, mão de obra própria e materiais. 

 
 
Reformas em Escolas: 7 – R$ 235 mil 

• 7 na EE Profª Joanita Bianchi Bonsegno Carvalho – Custos: R$ 235 mil. Obras 
concluídas em 08/07/2006, 06/06/2003, 28/12/2001, 20/07/2000, 28/07/1998, 
19/11/1996 e 12/04/1996. 

 
Cobertura de quadra de esporte em escola: 1 

• EE Profª Joanita Bianchi Bonsegno Carvalho – Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 
02/12/1998. 

 
 
Entrega de veículos: 

• Foram entregues 3 veículos para transporte escolar  em (Set/2005, Mar/2002 e 
Mar/2000) – Custo R$ 193 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 Profª Joanita Bianchi Bonsegno Carvalho. 
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ESPORTE E LAZER: R$ 224 mil 

• 1.350,00 m² de construção de ginásio poliesportivo coberto – Custo: R$ 150 mil. A 
obra foi realizada pela Prefeitura e com a participação de R$ 15 mil e concluída em 
01/07/2002; 

• iluminação do campo de futebol – Custo: R$ 55 mil. A obra foi realizada pela 
Prefeitura e com a participação de R$ 13 mil e concluída em 21/11/1996; 

• construção de muro e alambrado no campo de futebol – Custo: R$ 2 mil. A obra foi 
realizada pela Prefeitura e com a participação de R$ 2 mil e concluída em 
25/10/1996; 

• repasse de R$ 9 mil em Jan/1999, para evento Futebol de Campo e com a participação 
da Prefeitura no valor de R$ 1 mil; 

• repasse de R$ 8 mil em Dez/1996, para evento com a festividade natalinas. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro na Rua Sebastião Batista dos 
Santos, nº 464. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou  
microcomputadores – Custo: R$ 27 mil, proporcionando acesso gratuito à Internet. 
 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 122 unidades habitacionais / 2 conjuntos – Custo: R$ 906 mil 
 

• Conjunto Habitacional São João de Iracema B – 57 unidades, beneficiando 285 
pessoas, situado na Rua Antônio Mendes da Costa – construída pelo Programa 
Autoconstrução – Custo: R$ 666 mil. A obra foi concluída em 20/12/2004 e 
inaugurada em 29/12/2004; 

 
• Conjunto Habitacional São João de Iracema A – 65 unidades, beneficiando 325 

pessoas, situado na Rua Deputado Ulisses Guimarães – construída pelo Programa 
Habitacional Habiteto – Custo: R$ 240 mil. A obra foi concluída em 18/10/1996. 

 
 
Fundo Estadual da Habitação: R$ 60 mil 
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• obras de infra-estrutura, rede de água e esgoto em vias urbanas – Custo: R$ 60 mil. A 

obra foi concluída em 03/01/2005. 
 
 
Programa Academia Cidadã: R$ 37 mil 
 

• construção de 1 quadra de esportes no conjunto habitacional São João de Iracema A – 
Custo: R$ 37 mil. A obra foi concluída em 10/07/2002. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 90 mil em Dez/2004, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 pá carregadeira; 

• repasse de R$ 90 mil em Set/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

 
 
FEHIDRO: R$ 186 mil 
 

• contrato com a Prefeitura – para implantação de coleta seletiva de resíduos sólidos – 
Custo: R$ 52 mil. Concluída em 07/05/2005; 

• contrato com a Prefeitura – para implantação de bacias de captação de águas pluviais 
em estradas rurais, numa extensão de 3.800,00 metros lineares – Custo: R$ 50 mil. 
Concluída em 10/06/2002; 

• contrato com a Prefeitura – para elaboração de projeto de melhorias das estradas 
rurais, para combater a erosão – Custo: R$ 20 mil. Concluída em 01/10/2001; 

• contrato com a Prefeitura – para implantação de galeriais de águas pluviais nos 
conjuntos habitacionais são João de Iracema B e Rua 25 de Maio, numa extensão de 
478,00 metros lineares – Custo: R$ 64 mil. Concluída em 12/12/2000. 

 
 
SAÚDE: 
 
 
Programa Dose Certa: 
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• De 1995 a 2006, foram gastos R$ 68 mil em medicamentos. 
 
 
Repasses para Prefeitura / Entidades Hospitalares  (1995-2006) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 30 mil. 

 

Programa Controle de Glicemia: 

• Prefeitura – R$ 3 mil repassados em Ago/2005. 

 
Repasses para Prefeituras / Entidades Hospitalares (1995-2006) - obras e equipamentos: 

 
• Prefeitura – R$ 40 mil em Ju1/2006 para aquisição de equipamentos e materiais 

permanentes da Unidade Básica de Saúde; 

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

• Prefeitura – R$ 4 mil em Dez/1995 para aquisição de equipamentos. 
 
 
Entrega de Ambulância: 3 

• Prefeitura – R$ 92 mil entregues em Jun/2006, Mar/2002 e Dez/1997. 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 2 viaturas para Polícia Civil – Custo: R$ 44 mil. 

 
 
TRANSPORTE: 
 
DER: 

• pavimentação da vicinal São João de Iracema – São José dos Dourados, numa 
extensão de 5,56 km – Custo: R$ 501 mil. A obra foi concluída em 06/08/1999. 
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