
   

TORRE DE PEDRA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 2007 - 2010 

R$ 3.654.800,00 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de leite: 
 

• distribuídos 77.000 litros de leite, no período de Jan/2007 a Fev/2010 – Custo: R$ 98 
mil, beneficiando 140 famílias carentes, no mês. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 14 mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 5,05 km de estrada rural – 2ª Fase – Custo: R$ 331 mil. A obra foi 
concluída em 29/07/2008. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 
 

• programada a implantação de 1 ponte metálica, em convênio com o município, a quem 
caberá a construção das cabeceiras. O Estado doará as superestruturas, num total de 
8 metros lineares – Custo: R$ 51 mil: 

 
• estrada TDP 003 – sobre o Rio Ribeirão Torre de Pedra – vão de 8 metros. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 5 convênios com a Prefeitura  para atendimento a 50 crianças e 
adolescentes e 180 famílias – R$ 61 mil. 

 
• Programa Renda Cidadã – 50 famílias/mês em 2007 – R$ 36 mil; 50 famílias/mês em 

2008 – R$ 36 mil; 50 famílias/mês em 2009 – R$ 36 mil; e estão sendo atendidas 50 
famílias/mês em 2010 – R$ 36 mil, repassados R$ 15 mil de Jan a Mai. 

 



   

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2007 - R$ 21 mil; 30 
bolsistas/mês em 2008 – R$ 21 mil; 30 bolsistas/mês em 2009 - R$ 21 mil; e estão 
sendo atendidas 30 bolsistas/mês em 2010 – R$ 21 mil, repassados R$ 10 mil de Jan a 
Jun. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: R$ 1.040 mil 
 

• construção de ponte junto à Rua Virgílio Trindade de Ávila – Custo: R$ 200 mil 
repassados em 10/2008. 

 
• 2.871 m² de pavimentação asfáltica e 736,00 m de guias e sarjetas, em vias urbanas do 

município – Custo: R$ 70 mil repassados em 02/2008. 
 

• 2.347 m² de pavimentação asfáltica e 178,00 m de galerias pluviais, em vias urbanas 
do município – Custo: R$ 80 mil repassados R$ 43 mil em 12/2007, obra paralisada 
com 80% executados. 

 
• 2.494 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Rua Mélico Gonçalves da 

Silva – Custo: R$ 100 mil repassados em 10/2008. 
 

• aquisição de micro-ônibus – Custo: R$ 110 mil repassados em 09/2009. 
 

• Aquisição de uma retroescavadeira – Custo: R$ 200 mil repassados em Abr/2010. 
 

• Construção de Creche (1ª Fase) com 287,56 m² de área construída, à Rua Ataliba da 
Costa Ávila, s/n – Custo: R$ 150 mil repassados em Mai/2010, com término previsto 
para 26/10/2010. 

 
• 1.293 m² de revitalização da Praça junto ao Ribeirão Torre de Pedra, localizado entre 

as Ruas Salino Jacob Essel, Francisco da Silveria Pedroso e Rua 27 de Outubro – 
Custo: R$ 100 mil repassados em Jan/2010, obra com término previsto para 
12/12/2010. 

 
• 905 m² de pavimentação asfáltica, com 3cm de espessura e obras de drenagem na Rua 

Franklin Silveira Pedroso, no trecho que inicia na Rua XV de novembro, prolongando-
se por 150 m – Custo: R$ 30 mil repassados em Jan/2010, obra com término previsto 
para 11/12/2010. 

 



   

 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 607 mil 
 
Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 607 mil 
 

• EE Profº Renato Angelini – Custo: R$ 449 mil. Obra concluída em 20/05/2010. 
 

• EE Profº Renato Angelini – Custo: R$ 9 mil. Obra concluída em 22/01/2010. 
 

• EE Profº Renato Angelini – Custo: R$ 149 mil. Obra concluída em 13/11/2007. 
 
Transporte Escolar: 
 

• Foram entregues 2 veículos micro-ônibus, para transporte de estudantes, no valor de 
R$ 291 mil. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2007 a 2010 foram gastos R$ 122 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
Programa Melhoria Habitacional: 
 

• Construção de muro de arrimo no conjunto habitacional Bela Vista - Torre de Pedra C 
– Custo: R$ 32 mil repassados de 07/2008 a 09/2009. A obra foi concluída em 
09/2009; 

 
• 1.800 m² pavimentação asfáltica, guias e sarjetas Diversas ruas no conjunto 

habitacional Torre de Pedra C – Custo: R$ 48 mil repassados de 07/2009 a 10/2009. 
Obra concluída em 27/04/2009; 

 
• construção de praça no conjunto habitacional Bela Vista - Rua 7 setembro – Custo 

previsto: R$ 80 mil repassados de 03/2009 a 03/2010. Obra concluída em 22/12/2009. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 



   

 
DAEE: 
 

• canalização de córrego afluente do Ribeirão Torre de Pedra – Custo: R$ 154 mil. 
Obra concluída em 31/12/2009. 

 
SABESP - R$ 60 mil 
 

• obras de base de concreto para apoio do reservatório de fibra 100 m3, remanejamento  
- Custo R$ 17 mil. Concluído em 21/06/2007. 

 
• obras de remanejamento de Rede de distribuição de água (464,52 m) e troca de ramais 

de água (80 un) - Custo: R$ 13 mil. Obra concluída em 24/08/2008. 
 

• Implantação de rede coletora de esgotos (196,70 m) com ligações de esgotos (17 un.) e 
emissário de esgoto (290,53 m) na Rua Frankelin Pedroso e Saulino Jacob Hessel - 
Custo: R$ 30 mil. A obra foi concluída em 30/11/2008. 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 

• De 2007 a 2009, foram repassados para o município R$ 59 mil em medicamentos e 
mais R$ 24 mil estão sendo repassados em 2010. 

 
Programa de Controle de Glicemia: 
 

• Prefeitura - R$ 11 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2009 e mais R$ 1 mil está sendo 
repassados em 2010. 

 
Repasse concluído para Prefeitura – equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 50 mil repassados de Jun/2008, para Aquisição de veículos para 
transporte de pacientes. 

 
Repasse concluído para Prefeitura – custeio 

 
• Prefeitura – R$ 30 mil repassados de Jun/2008. 
 

 



   

SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 
 

OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006
 

R$ 4.200.000,00 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• Distribuídos 225.095 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 182 mil, 
beneficiando 140 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• Foram celebrados 4 convênios relativos a municipalização, atendendo a pequenos e 
médios agricultores - Custo: R$ 32 mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4,5 km de estradas rurais, com recursos no valor de R$ 79 mil, pagos em 
Dez/2001, concluído em 27/09/2002, para melhorar as condições de tráfego e 
escoamento agrícola 1ª Fase (PSAA-950/01) - Estrada do Bairro dos Pedrosos. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 5 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 186 
crianças e adolescentes – R$ 95 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005, 30 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 mil em 2005, R$ 21 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 
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 2001 – 8 mil; 30 famílias/mês 2003 – 43 
mil, 30 famílias/mês 2003 – 8 mil, 30 famílias/mês 2004 – 21 mil, 30 famílias/mês 
/2005 – R$ 21 mil e 50 famílias/mês/2006 – R$ 36 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. 

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

• 3.068 m² de Infra-estrutura no Conjunto Habitacional da CDHU Torre de Pedra C - 
Custo R$ 60 mil. Obra concluída em 20/09/2005. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Reformas em Escolas: 2 - Custo: R$ 111 mil 
 

•  2 na EE Profº Renato Angelini – Custo: R$ 111 mil. Obras concluídas em 08/04/1997 
e 10/03/1999. 

 
Cobertura de quadra de esportes – R$ 38 mil 
 

• EE Profº Renato Angelini – Custo: R$ 38 mil. Obra concluída em 30/05/2001. 
 
Entrega de veículos: 
 

• Foram entregues 3 veículos para transporte escolar – 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 Profº Renato Angelini. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 



   

• Construção de campo de futebol na Rua 1º de Março, no valor de R$ 35 mil, concluído 
em 18/09/1997. 

 
• Construção de quadra poliesportiva coberta na Rua 12 de Outubro, no valor de R$ 90 

mil, concluído em 30/10/2006. 
 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 57 unidades habitacionais em execução/ 1 conjunto – Custo: R$ 591 mil. 

 
• Conjunto Habitacional Torre de Pedra C, Rua projetada, esquina c/ Rua Saulino 

Jacob Hessei. – 57 unidades, beneficiando 285 pessoas – Custo: R$ 591 mil. 
Concluída em 30/11/2000. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• execução da ampliação da Estação elevatória de água tratada da estação de 
tratamento de água.- Custo R$ 27 mil. Concluída em 23/05/2002. 

 
• construção de 01 (um) Reservatório apoiado de 100 m3, Estação de Tratamento - 

Custo R$ 114 mil. Concluída em 30/08/1998. 
 

• instalação de Floculador hidráulico para melhoria da qualidade da água tratada na 
Estação de tratame - Custo R$ 11 mil. Concluída em 30/08/1998. 

 
• aquisição de materiais - Custo R$ 2 mil. 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 

• De 1995 a 2006, foram gastos R$ 93 mil em medicamentos. 
 
Repasses para Prefeitura (1995-2006) - obras / equipamentos: 
 



   

• Centro de Saúde – R$ 10 mil em 1995 para reforma do centro de saúde; 
 
• Prefeitura – R$ 40 mil em 2005 para aquisição de 1 ambulância; 

 
Repasses para Prefeitura (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 66 mil para custeio; 
 
Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura - R$ 7 mil em Ago/2005. 
 
Entrega de Ambulância: 4 
 

• Prefeitura – (entregues em 1996, 1997, 2002 e 2004). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Foram entregues 5 viaturas no município: 3 para a Polícia Civil e 2 para a Polícia 
Militar – Custo R$ 102 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• Melhoramento e pavimentação da vicinal SP 280 – Custo: R$ 250 mil. Obra concluída 
em 30/03/1999. 

 
• Recuperação da vicinal Carlino Francisco Antunes que liga ao município de Torre de 

Pedra – Custo: R$ 281 mil. Obra concluída em 30/12/2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 


