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SUZANÁPOLIS 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007 - 2010

R$ 10.375.300,00 – em 34 obras e ações
 

AGRICULTURA: 
 

Distribuição de Leite: 
 
• distribuídos 57.099 litros de leite, de Jan/2007 a Fev/2010 – Custo: R$ 73 mil, 

beneficiando 80 famílias carentes, no último mês. 
 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrado 1 convênio, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 52 mil, 
já repassados em Dez/2007 a Out/2008.  

 
Programa Melhor Caminho – 2ª Fase: 
 

• recuperados 5,00 km de Estrada Municipal SUZ-224, 323 – Bairro Tapira na Bacia 
Hidrográfica do Baixo Tietê – Custo: R$ 324 mil. Concluída em 21/07/2008.  

 
Programa de Pontes Metálicas: 1 
 

• sendo implantada 1 ponte metálica, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 6 metros 
lineares – Custo: R$ 38 mil: 

 
1. sobre o Córrego da Perdida - SUZ-320 – vão de 6 metros. Previsão de término em 

06/11/2010. 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 12 convênios com a Prefeitura para atendimento a 518 crianças e 
adolescentes, 332 idosos e 333 famílias – Custo: R$ 66 mil. 

 
• Programa Renda Cidadã – atendeu 41 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 29 mil, 41 

famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 29 mil, 41 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 29 mil 
e estão sendo atendidos 41 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 29 mil, repassados R$ 
15 mil de Jan a Jun/2010.  
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• Projeto Ação Jovem – atendeu 20 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 14 mil em 2007, 

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, 
repassados R$ 7 mil de Jan a Jun/2010.  

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: R$ 800 mil 
 

• término da segunda fase da construção do Centro Comunitário, com 691,64 m² - 
Custo: R$ 150 mil, repassados em Jun/2010; 

 
• construção do galpão para reciclagem de lixo, com 212,77 m² , localizado a estrada 

SUZ-343 – Custo: R$ 60 mil, repassados em Jun/2010; 
 
• recapeamento asfáltico em vias urbanas, com 3.550,00 m² - Custo: R$ 80 mil, 

repassados em Mai/2010; 
 
• construção parcial (infra-estrutura, alvenaria e cobertura) de Centro Comunitário, 

com área de 691,64 m², localizado na Av. 1º de Maio – Quadra 7 – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Set/2009. Obra não iniciada; 

 
• 7.426,60 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas do Bairro São Jorge – Custo: 

R$ 140 mil, repassados em Jul/2008. Concluída em 05/11/2008; 
 
• 6.020,00 m² de recapeamento asfáltico na Av. 1º de Maio – Custo: R$ 60 mil, 

repassados em Jun/2008. Concluída em 05/11/2008; 
 
• 5.180,30 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 60 mil, 

repassados em Jun/2008. Concluída em 05/11/2008; 
 
• 9.615,00 m² de obras de infra-estrutura em vias urbanas – Custo: R$ 100 mil, 

repassados em Jul/2008. Em fase de licitação. 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimento em obras: R$ 7 mil 
 
Reforma de escola concluída: 1 – R$ 7 mil  
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• EE Coronel Ernesto Schmidt/Anésio Pereira de Souza – Custo: R$ 7 mil. Concluída 

em 23/03/2010. 
 
Transporte escolar: 1 veículo – R$ 145 mil 
 

• Entregue em 01/03/2010 – 1 veículo micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 
145 mil. 

 
Repasses para APAE: 
 

• Foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 81 mil em Mar/2009 a 
Mar/2010, destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 52 alunos com deficiências que impossibilitam 
freqüentar classes regulares de ensino fundamental. 

 
Distribuição de Material Escolar: 

 
• Foram distribuídos no município, kits de material escolar (régua, lápis, giz de cera, 

caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila) para 7.466 alunos em 2007 a 
Fev/2010 – Custo: R$ 123 mil. 

 
 
Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Mar/2010, foram gastos R$ 123 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na escola da região. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro na Rua Sete de Setembro, s/nº. 
A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 microcomputadores – 
Custo: R$ 21 mil, repassados em Nov/2008, proporcionando acesso gratuito à 
Internet. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 41 unidades habitacionais em execução / 1 conjunto - R$ 1.960 mil 
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• conjunto Habitacional Suzanápolis B – 41 unidades, beneficiando 205 pessoas, 
construídas pelo Sistema Parceria com Municípios – Custo: R$ 1.960 mil. Obra com 
9,95% executados e tem término previsto em 31/08/2010. 

 
 
Programa Melhoria Habitacional: 
 
Obra programada: 
 

• construção de Centro Comunitário no conj. Habitacional Suzanápolis A – Bairro Nova 
Esperança – Custo: R$ 160 mil. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repassados R$ 250 mil em Jan/2010 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 pá carregadeira. 

 
 
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS: 
 
 
Projeto Jovem Cidadão: 
 

• Prefeitura – repasse de R$ 20 mil em Mai/2007, para atendimento a 25 adolescentes. 
Vigência: 16/05/2007 a 15/05/2008. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 
 

• construção de poço tubular profundo equipado e reservatorio no Jd.dos Amigos – 
Custo: R$ 103 mil, repassados em Out/2007. Concluída em 31/12/2007. 

 
 
SAÚDE: 
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Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2009) – custeio (Total: R$ 76 mil) 
 

• Prefeitura – R$ 76 mil 
 
Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2009, foram repassados R$ 73 mil em medicamentos e mais R$ 14 mil 
estão sendo repassados em 2010. 

 
Programa de Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura – R$ 4 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2009 e mais R$ 2 mil estão sendo 
repassados em 2010. 

 
Repasses programados para Prefeitura – custeio (Total: R$ 74 mil) 
 
Programa de Saúde da Família: 
 

• Prefeitura – serão repassados R$ 74 mil, para custeio do PSF. 
 
Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2009) – obras e equipamentos (Total: R$ 155 
mil) 
 
Prefeitura: 
 

R$ 50 mil, repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos para Unidade 
Básica de Saúde; 
 
R$ 40 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de ambulância; 
 
R$ 65 mil, repassados em Nov/2007, para aquisição de veículo transporte de pacientes. 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entregue em 24/07/2009 - 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil.  
 
 
 
 
 
TRANSPORTES: 
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DER: 
 
PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III: 
 
Obras em andamento: R$ 5.540 mil 

• recuperação da vicinal via de acesso à cidade pela SP-310 – município de Pereira 
Barreto, numa extensão de 10,00 km e do município de Pereira Barreto a Suzanápolis, 
numa extensão de 8,70 km, totalizando 18,70 km – Custo no município de Suzanapolis: 
R$ 2.806 mil. Obra com 8,00% executados e tem término previsto em 14/08/2010. 
(PRB); 

• recuperação da vicinal de Suzanápolis – Córrego do Tapir, numa extensão de 8,50 km 
– Custo no município: R$ 2.734 mil. Obra com 50,00% executados e tem término 
previsto em 14/08/2010. (PRB).  

 

 
OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 

 
R$ 5.200.000,00 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 140.720 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

109 mil, beneficiando 80 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrados 8 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 237 
mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4,30 km de estrada rural SUZ-141 – 1ª Fase – Custo: R$ 76 mil. A obra 
foi concluída em 07/02/2000. 
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Programa de Pontes Metálicas: 1 
 

• implantadas 1 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 8 metros 
lineares – Custo: R$ 51 mil: 

 
2. sobre o Córrego da Perdida - SUZ-137 – vão de 8 metros. Instalada em 07/04/2003. 
 

Repasse de recursos: 
 

• aquisição de  plantadeira, adubadeira e carreta – Custo: R$ 8 mil repassados em 
12/1999. 

 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 14 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 209 
crianças e adolescentes, 86 idosos, 6 portadores de deficiência e 138 famílias – Custo: 
R$ 143 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; 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 entidades: 
 

• Prefeitura – R$ 25 mil repassados em 08/2000, para construção do Centro de 
Convivência do Idoso. Obra concluída em 13/06/2003 
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DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
 

• construção de ponte de 10 metros de comprimento e 5 metros de largura, sobre o 
Córrego Três Porteiras Na Estrada Municipal SUZ 329 – Custo: R$ 66 mil. Obra 
concluída em 12/07/2002. 

 
• construção de ponte de concreto na Estrada Municipal Suzanápolis - Aparecida 

D'oeste – Custo: R$ 12 mil. Obra concluída em 19/12/1995. 
 

• construção de ponte de concreto na vicinal Suzanápolis - Tapicarude – Custo: R$ 71 
mil. Obra concluída em 26/03/1996. 

 
• construção de ponte de concreto na Estrada Municipal SUZ-250 sobre o Córrego 

Jacutinga – Custo: R$ 42 mil. Obra concluída em 26/04/1999. 
 

• recuperação de ponte de 10 metros de comprimento e 6 metros de largura, sobre o 
Córrego Três Porteiras - SUZ 329 – Custo: R$ 15 mil. Obra concluída em 11/01/2006. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 

• implantação de sistema de iluminação pública no Loteamento Jardim Santa Ana – 
Custo: R$ 75 mil, repassados em 06/2000. A obra foi concluída em 09/06/2000. 

 
• obras de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas – Custo: R$ 70 mil, repassados em 

01/2004 e 08/2004. A obra foi concluída em 18/08/2004. 
 

• obras de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas do município – 
Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 12/06/1998. 

 
• obras de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas do municipio – 

Custo: R$ 100 mil, repassados em 02/03/1998 e 30/12/1998. A obra foi concluída em 
30/12/1998. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
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Total de investimentos em obras – R$ 473 mil 
 
Reformas em Escolas: 7 – R$ 433 mil. 
 

• EE Cel Ernesto Schmidt – Custo: R$ 243 mil. A obra foi concluída em 30/08/2005; 
 
• EE Cel Ernesto Schmidt – Custo: R$ 9 mil. A obra foi concluída em 12/02/2003. 

 
• EEPSG Cel Ernesto Schmidt – Custo: R$ 76 mil. A obra foi concluída em 31/10/1995. 

 
• EEPSG Cel Ernesto Schmidt – Custo: R$ 23 mil. A obra foi concluída em 23/06/1998. 

 
• EE Cel Ernesto Schmidt – Custo: R$ 8 mil. A obra foi concluída em 30/11/1999. 

 
• EE Cel Ernesto Schmidt – Custo: R$ 71 mil. A obra foi concluída em 14/07/2003. 

 
• EE Profa Lydia Scalet Walker – Custo: R$ 3 mil. A obra foi concluída em 24/08/2005. 
 

Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 1 – R$ 40 mil 
 

• EE Cel Ernesto Schmidt – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 01/11/2001. 
 
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. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 44 unidades habitacionais / 1 conjunto - R$ 386 mil 
 

• conjunto Habitacional Suzanápolis A – 44 unidades, beneficiando 220 pessoas, 
construídas pelo sistema Pró-Lar autoconstrução, para o prolongamento da Rua 
Presidente Vargas – Custo: R$ 386 mil. Obra concluída em 16/12/2003. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
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• 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 Prefeitura, para implantação de aterro sanitário – Custo: R$ 16 mil. 
Concluída em 01/07/2002. 

 
• contrato com a Prefeitura, para implantação de bacias de captação de águas pluviais 

em estradas rurais – Custo: R$ 90 mil. Concluída em 18/04/2002. 
 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais – Custo: R$ 
77 mil. Concluída em 13/11/2000. 

 
• contrato com a Prefeitura, para terraceamento em área rural – Custo: R$ 68 mil. 

Concluída em 08/09/2004. 
 

• contrato com a Prefeitura, para terraceamento em área rural – Custo: R$ 39 mil. 
Concluída em 06/09/2006. 

 
• contrato com a Prefeitura, para obras de adequação e controle de erosão em estada 

rural – Custo: R$ 39 mil. Paralisada. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 
 

• construção de estação elevatória de esgotos próxima ao cruzamento do córrego da 
Perdida com a vicinal SUZ-325 – Custo: R$ 51 mil. Obra concluída em 17/12/1999. 

 
• limpeza e desassoreamento do Córrego do Tapir – Custo: R$ 3 mil. 

 
 
SANEBASE: 
 

• obra de ampliação da rede coletora de esgoto, 2.622,20 Ø 150 MM e 167 ligações 
domiciliares de PVC, Ø 100 MM – Custo: R$ 80 mil, repassados de 07/2005 a 
07/2006. Obra concluída em 26/04/2006. 
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• construção de uma estação elevatória - tipo A0 - padrão sabesp e equipamentos na 
Rua Crispim P. Rodrigues – Custo: R$ 50 mil, repassados de 07/2005 a 10/2006. Obra 
concluída em 23/11/2006. 

 
• execução de emissário de esgotos, 150 M de 0 200 MM. linha de recalque 1.750 M de 

0 200 MM – Custo: R$ 100 mil repassados de 07/1998 a 06/1999. Obra concluída em 
05/10/1999. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em 07/2006 para aquisição de equipamentos; 
 

• Prefeitura – R$ 36 mil, repassados em 09/2006, para investimento - obras; 
 
• Unidade Básica de Saúde de Suzanápolis – R$ 3 mil, repassados em 12/1998, para 

aquisição de equipamento. 
 

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

• Prefeitura – R$ 2 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: 
 

• Entrega de 4 viaturas, sendo: 2 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 84 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 



12   

 
DER:  
 

• pavimentação da vicinal SP-310 – Suzanápolis até Aparecida D’Oeste, numa extensão 
de 19,5 km - Custo: R$ 1.103 mil. Obras concluídas em 30/11/2004. 

• material asfáltico e agregados para serviços de melhoramentos e pavimentação da 
vicinal PBT-344 e PBT-323, ligação de Suzanápolis à SP-595, numa extensão de 8 km 
– Custo: R$ 109 mil. A obra foi concluída em 28/06/1998. 


