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VARGEM 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007-2010
R$ 10.992.500,00  - em 25 obras e ações 

 
 
AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de leite: 
 

• distribuídos 99.000 litros de leite, no período de Jan/2007 a Fev/2010 – Custo: R$ 126 
mil, beneficiando 180 famílias carentes, no último mês. 

 
Casa da Agricultura: 

• Foi celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 59 mil, já repassados em Out/2007, Dez/2007, Jul/2008 e 
Set/2008.  

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• estão sendo recuperados 6,40 km da estrada rural Mauro Mendes de Oliveira - Custo: 
R$ 528 mil. Obra em andamento e tem término previsto em 25/03/2011. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 8 convênios com a Prefeitura para atendimento a 60 crianças e 
adolescentes, 80 idosos e 992 famílias – R$ 44 mil. 

 
• Programa Renda Cidadã – atendeu 59 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 42 mil, 56 

famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 40 mil, 56 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 40 mil 
e estão sendo atendidos 56 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 40 mil, repassados R$ 
17 mil de Jan a Mai/2010. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: R$ 1.540 mil 
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• 21.406,52 m² para obras de recapeamento e pavimentação asfáltica – Custo: R$ 980 
mil, já repassados R$ 817 mil em Out/2008 e Mar/2010. Obra com 4,29% executados; 

• aquisição de caminhão com caçamba – Custo: R$ 150 mil, repassados em Set/2009; 

• 3.448,00 m² para obras de infra-estrutura urbana na Rua Artur de Souza Bueno – 
Custo: R$ 100 mil, repassados em Jul/2008. Concluída em 04/04/2009; 

• 5.489,53 m² para obras de infra-estrutura urbana – Custo: R$ 100 mil repassados em 
Fev/2008. Concluída em 11/09/2008; 

• construção de 2 sanitários (masculino e feminino) no Centro Esportivo – Custo: R$ 60 
mil repassados em Ago/2008; 

• 7.899,07 m² para obras de infra-estrutura urbana – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Jul/2008. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 458 mil 
 
Reforma de escolas concluídas: 2 – R$ 458 mil 
 

• EE Adélio Ferraz de Castro – Custo: R$ 435 mil. Concluída em 10/11/2009; 
 
• EE Adélio Ferraz de Castro – Custo: R$ 23 mil. Concluída em 21/05/2009. 

 
Transporte escolar: 2 veículos – R$ 291 mil 
 

• Foram entregues em 22/02/2010 e 12/12/2009 – 2 veículos micro-ônibus para 
transporte escolar – Custo: R$ 291 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 Adélio Ferraz de Castro. 

 
Distribuição de Material Escolar: 
 

• Foram distribuídos kits escolares (régua, lápis, giz de cera, caneta, apontador, 
borracha, cadernos e mochila) para 1.236 alunos em 2007 a Fev/2010 - Custo: R$ 17 
mil. 
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ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos em andamentos: 

• construção de ginásio de esportes coberto, numa extensão de 870,00 m² – Custo: R$ 
140 mil, já repassados R$ 100 mil em Mar/2000 e Nov/2002. A obra está com 80% 
executados. 

 
Repasse de recursos programados: 

• construção de equipamentos esportivos no Parque Municipal, numa extensão de 
7.124,70 m² – Custo: R$ 50 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
Programa de Melhorias Habitacionais:  
 
Repasses de recursos em andamento: 

• 3.304,00 m² para execução de calçadas na Rua Geraldino de Oliveira, nº 236 – Custo: 
R$ 57 mil, já repassados R$ 34 mil em Fev/2009 e Fev/2010. A obra está com 30% 
executados e tem término previsto em 15/06/2010; 

• execução de calçadas e muro de arrimo no conjunto habitacional Vargem A – Yolanda 
F. Moysés – Custo: R$ 34 mil, já repassados R$ 20 mil em Fev/2009 e Fev/2010. A 
obra está com 60% executados e tem término previsto em 15/06/2010. 

 
 
Repasses de recursos programados: 

• 2.327,50 m² para obras de  paisagismo e plantio de grama no conjunto habitacional 
Vargem A – Yolanda F. Moisés – Custo: R$ 19 mil. 

 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• implantação de unidade de triagem de resíduos domiciliares e equipamentos – Custo: 
R$ 36 mil. Aguardando o envio de documentação pela Prefeitura. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
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SABESP: 
 
Obra em andamento: 

• execução de obras do coletor tronco, estação elevatória de esgotos, estação de 
tratamento de esgoto com vazão de 43 l/s – Custo: R$ 6.567 mil. Obra com 13,72% 
executados e tem término previsto em 29/07/2010.    

 
Obra programada: 

• serviço de esgotamento sanitário, envolvendo rede coletora de esgoto, coletor tronco e 
estação de tratamento de esgotos com vazão de 9 l/s – Custo: R$ 8.210 mil; 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2009, foram repassados R$ 126 mil em medicamentos e mais R$ 26 mil 
estão sendo repassados em 2010. 

 
Programa Controle de Glicemia (custeio) 

 
• Prefeitura - R$ 6 mil, foram repassados em Jun/2006 a Dez/2009 e mais R$ 4 mil estão 

sendo repassados em 2010. 
 
Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2009) – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura - R$ 10 mil repassados em Fev/2008, para aquisição de equipamentos. 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega em 24/07/2009 - 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 
 
 
 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
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Fornecimento de materiais: 
 

• fornecimento de materiais para pavimentação da vicinal Vargem - BGP-412, numa 
extensão de 4,2 km – Custo: R$ 191 mil. A obra foi concluída em 30/12/2008. 

OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 37.000.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 257.130 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 209 mil, 
beneficiando 180 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4,5 km da estrada rural Serrinha e Pico - Custo: R$ 74 mil. Obra 
concluída em 01/10/2001. 

 
 

Programa de Pontes Metálicas: 6 
 

• implantadas 6 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 48 metros 
lineares – Custo: R$ 153 mil. 

 

• estrada Gomildo de Souza Moraes, sobre o Ribeirão da Limeira (trecho 1 e 2) – vão 
de 16 metros; 

• estrada Arthur de Souza Bueno, sobre o Ribeirão da Limeira (trecho 1 e 2) – vão de 16 
metros; 

• estrada Sebastão Barrionuevo Veja, sobre o Ribeirão da Limeira (trecho 1 e 2) – vão 
de 16 metros. 

 

 
Galpões para Agronegócios: 
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• implantado 1 galpão de Agronegócios – Custo: R$ 269 mil. 
 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 6 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 271 
famílias – R$ 85 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 – Custo: R$ 21 

mil em 2005. 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 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 2003 – 52 mil; 30 famílias/mês /2004 – R$ 

22 mil; 30 famílias/mês/2005 – R$ 21 mil e 222 famílias em 2006 – R$ 159 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. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP: (repasse de recursos): 
 

• repasse de recursos no valor de R$ 239 mil; no período de 1995 a 2006 para obras de 
pavimentação asfáltica em guias, sarjetas e galerias de águas pluviais, infraestrutura 
urbana e aquisição/reforma de um veículo. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 1.384 mil 
 
Escola Construída: 1 (525 novas vagas) - R$ 420 mil 
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• EMEF Sargento Sebastião José Monteiro – 5 salas (525 novas vagas) – Custo: R$ 420 
mil. Obra concluída em 14/04/2004. 

 

Ampliações de escolas: 2 (420 novas vagas) - R$ 235 mil 
 
 

• EMEF Bairro do Lopo – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 120 mil. Obra 
concluída em 22/01/2003; 

• EMEF Bairro Anhumas – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 115 mil. Obra 
concluída em 20/03/2003. 

 
 
 
 
Reformas em escolas: 6 – R$ 689 mil 
 

• EE Adélio Ferraz de Castro – Custo: R$ 131 mil, concluída em 01/08/2001; 
 

• EE/EMEF Adélio Ferraz de Castro – Custo R$ 7 mil, concluída em 10/06/1999; 
 

• EMEF B. Guaraiuva – Custo: R$ 110 mil, concluída em 20/01/2003; 
 

• EMEF B. Represa – Custo: R$ 156 mil, concluída em 06/10/2004; 
 

• EMEF B. Piuca – Custo: R$ 140 mil, concluída em 06/11/2004; 
 

• EMEF B. Ponte Alta – Custo: R$ 145 mil, concluída em 06/11/2004. 
 
 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 – R$ 40 mil 
 

• EE Adélio Ferraz de Castro – Custo: R$ 40 mil, concluída em 18/06/2001. 
 
 
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. 
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HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 100 unidades habitacionais / 1 conjunto – Custo: R$ 1.574 mil 
 

• conjunto habitacional Vargem A – 100 unidades, beneficiando 500 pessoas, 
construídas pelo sistema Pró-Lar Autoconstrução - Custo: R$ 1.574 mil. A obra foi 
concluída em 15/11/2006. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 90 mil em Set/2002 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 2 caminhões coletores compactadores de lixo e 1 pá 
carregadeira. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• 1.896 m de rede coletora de esgotos, 31 ligações domiciliares de esgoto, 841 m de 
coletor tronco, estação elevatória de esgotos e lagoa estabilização – Custo: R$ 325 
mil. A obra foi concluída em 09/08/2000; 

• implantação do sistema de abastecimento de água – Custo: R$ 506 mil. A obra foi 
concluída em 11/11/2003. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras / equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 180 mil em Dez/2001, para construção do Centro de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 5 mil em Dez/2006, para construção de sala para abrigar 
equipamento Odontológico no Centro de Saúde. 
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Programa Sorria São Paulo (custeio/investimento): 

• Prefeitura – R$ 36 mil em Set/2006. 

 
 
Entrega de Ambulâncias: 2 – R$ 58 mil 
 

• Prefeitura – (entregues em 2002 e 1997). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 6 viaturas, sendo: 4 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 135 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 
Duplicação da BR-381: 

• duplicação da BR-381, numa extensão 7,8 km – Custo: R$ 23.975 mil. A obra foi 
concluída em 30/05/2000; 

• melhoramentos e pavimentação na SP- 003/010, numa extensão 18 km – Custo: R$ 
2.460 mil. A obra foi concluída em 30/10/1999; 

• acompanhamento geométrico na BR-381, numa extensão 7,8 km – Custo: R$ 1.889 
mil. A obra foi concluída em 15/05/2000. 
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