
 

ARCO ÍRIS 
OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 2011-2014 

 
CULTURA: 

Polo do Projeto Guri: 1 

O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando a 
música como agente transformador. 

• Polo Arco Íris – Rua Ângelo Sanches Parra, s/n - Centro - em andamento 3 cursos 
(Violão, Percussão, Canto e Coral), para 78 crianças e adolescentes. Foram gastos 
R$ 199 mil para pagamento de despesas de manutenção do Polo, recursos 
humanos, visitas de supervisão, etc., pagos de 09/2006 a 11/2011. Polo iniciou suas 
atividades em 26/09/2006. Vigente até 30/11/2011. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• celebrados 3 convênios com a Prefeitura para atendimento a 60 crianças e 
adolescentes, 100 idosos e 53 famílias – Custo: R$ 26 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 53 famílias/mês em 2011 – R$ 56 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 49 bolsistas/mês em 2011 – R$ 51 mil. 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 15.000 litros de leite, de Jan a Out/2011 – Custo: R$ 20 mil, 
beneficiando 100 famílias carentes, no último mês. 

EDUCAÇÃO: 

Programa Escola da Família: 

• Em 2011 foram gastos R$ 30 mil em atividades desenvolvidas aos finais de semana 
em 1 escola do município. EE Profª Auda Malta. 

EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO: 

BANCO DO POVO: 

• Em 22/03/2007 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na Rua Ângelo Sanches Parra, 429 – Custo: R$ 27 mil para atender o 
crédito produtivo popular. Vigente até 21/03/2012. 

ESPORTE E LAZER: 

Repasse de recursos: 

• R$ 39 mil, repassados para projeto esporte social, obra concluída em 15/05/2011. 



• construção de vestiário no Estádio Municipal, junto ao campo de futebol, s/nº – 
Custo: R$ 70 mil, obra tem término prevista em 16/12/2012. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 47 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – R$ 1.254 mil 

• Conjunto habitacional Arco Íris C - 47 unidades, beneficiando 235 pessoas, sendo 
construídas pelo sistema Parceria com o município, para o prolongamento da Rua 
José Demori - Custo: R$ 1.407 mil. A obra foi concluída em 22/03/2011. 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES: 

DER: 

• 10 km de pavimentação Vicinal municipal Arco Iris/Luiziânia – Custo: R$ 1.713 
mil, obra tem término previsto em 24/06/2012. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênios SEP (repasses de recursos) – R$ 370 mil 

• 1.903,71 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas do 
município – Custo: R$ 50 mil, repassados R$ 29 mil em 02/2007. 

• Construção de conjunto de piscinas no clube recreativo municipal – Custo: R$ 60 
mil, pagos em Dez/2008, obra concluída em 27/10/2011. 

• Aquisição de 1 caminhão basculante – Custo: R$ 150 mil, obra concluída em 
27/10/2011. 

• Construção de prédio para múltiplo uso, com 78,95m², situado na Rua Francisco 
Morales Escudeiro, s/nº, ao lado da Unidade de Saúde do município – Custo: R$ 60 
mil, término previsto para 12/11/2012. 

• 2.824,35m² obras de recapeamento asfáltico, com espessura de 3cm, em vias do 
município – Custo: R$ 50 mil, término previsto para 23/12/2012. 

 

 

 

 

 

 



GESTÕES 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 70.268 litros de leite, de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 87 mil, 
beneficiando 100 famílias carentes, no último mês. 

Programa Melhor Caminho: 

• foram recuperados 5 km de estrada Municipal AIR - 146 e 332 Bairros Toledinho e 
Progresso – 5ª Fase – Custo: R$ 314 mil. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 10 convênios com a Prefeitura para atendimento a 162 crianças e 
adolescentes, 100 idosos e 105 famílias – Custo: R$ 106 mil. 

• Programa Renda Cidadã – 60 famílias/mês em 2007 – R$ 43 mil; 53 famílias/mês 
em 2008 – R$ 38 mil; 53 famílias/mês em 2009 – R$ 38 mil; 53 famílias/mês em 
2010 – R$ 43 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 45 bolsistas/mês em 2007 – R$ 32 mil; 
75 bolsistas/mês em 2008 – R$ 54 mil; 75 bolsistas/mês em 2009 – R$ 54 mil; 75 
bolsistas/mês em 2010 – R$ 63 mil. 

Repasse para Prefeitura: 

• Prefeitura – R$ 70 mil repassados em 04/2007, para construção do Centro de 
Referencia do Idoso. Obra concluída em Out/2009. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP (repasses de recursos) – R$ 705 mil 

• Cobertura da arquibancada do Estádio Municipal – Custo: R$ 40 mil. Obra 
concluída em 02/12/2008. 

• Execução de 291,59 m de guias e sarjetas extrusadas, 1.627,92 m² de Pavimentação 
Asfáltica em TST com 3 cm de espessura e 11.100,70 m² de Lama Asfáltica Grossa 
para recapeamento asfáltico em vias do Município – Custo: R$ 80 mil, pagos em 
Ago/2008, obra concluída em 03/09/2010. 

• Aquisição de uma Pá carregadeira – Custo: R$ 200 mil, pagos em Ago/2009, obra 
concluída em 03/09/2010. 

• Aquisição de dois Tratores – Custo: R$ 135 mil, pagos em Set/2009, obra concluída 
em 03/09/2010. 

• Construção de barracão industrial – Custo: R$ 100 mil, término previsto para 
29/11/2010. 



• Conclusão das obras de construção do Clube de Lazer – Custo: R$ 150 mil, término 
previsto para 26/12/2010. 

EDUCAÇÃO: 

Reforma de escola concluída: 1 – R$ 6 mil 

• EE Profª Auda Mata – R$ 6 mil, obra concluída em 11/03/2010. 
Transporte Escolar: 

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

Transporte Escolar: 

• Foram entregues em Dez/2009 e Jan/2010, dois veículos micro ônibus, para 
transporte de estudantes, no valor de R$ 291 mil. 

Programa Escola da Família: 

• Em 2007 a 2010 foram gastos R$ 135 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município. EE Profª Auda Malta. 

ESPORTE E LAZER: 

Repasse de recursos: 

• R$ 39 mil, repassados em 07/2006 para a realização do projeto esporte social. 
Vigência de 26/06/2006 a 31/07/2007. 

• reforma do campo de futebol, construção de arquibancadas e alambrados na Rua 
Joaquim de Oliveira – Custo: R$ 69 mil, repassados em Mar/2009, obra concluída 
em 30/09/2009. 

• R$ 40 mil, repassados para construção de portaria no Estádio Municipal Antonio 
Rodrigues Lago, obra concluída em 31/12/2010. 

HABITAÇÃO: 

Programa Melhoria Habitacional – R$ 208 mil: 

• obras de pavimentação asfáltica nas Ruas do Conjunto Habitacional CDHU A - 
Custo: R$ 100 mil, repassados de 11/2006 a 10/2007. A obra foi concluída em 
26/10/2007. 

• execução de galerias de águas pluviais. No Conjunto Habitacional CDHU A - 
Custo: R$ 60 mil, repassados de 11/2006 a 04/2007. A obra foi concluída em 
22/02/2007. 

• Construção de Centro Comunitário dentro do Programa de Melhoria Habitacional 
- Custo: R$ 48 mil, repassados de Mar/2009 a Fev/2010. Obra concluída em 
25/05/2010. 



MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• foram repassados R$ 144 mil em Jun/2008, recursos do FECOP – Fundo de 
Controle da Poluição, para aquisição de 1 retroescavadeira. 

SAÚDE: 

Repasse concluído para Prefeitura – custeio: 

• Prefeitura – R$ 64 mil repassados em 2007 a 2009. 
Repasse concluído para Prefeitura – equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 50 mil repassados em 10/2007, para aquisição de van. 
Programa Saúde da Família: 

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

• De 2007 a 2010, foram repassados para o município R$ 63 mil em medicamentos. 
Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 18 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entregue em Jul/2009 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 
TRANSPORTES: 

DER: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II: 

• Recuperação de 3,20 km da vicinal de ligação entre a SP 310 alt. Km 287,72 à 
subestação de energia de Furnas – Custo: R$ 797 mil. Obra concluída em 
13/03/2009. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 6.700.000,00 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 160.600 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

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

• celebrados 6 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 
115 mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 7,03 km de estrada rural TUP-146 408 e TUP-408/409 – 1ª e 2ª Fase – 
Custo: R$ 100 mil. A obra foi concluída em 30/11/1998. 

 
• recuperados 3,85 km de estrada rural TUP-416/120/146 – 3ª Fase – Custo: R$ 75 

mil. A obra foi concluída em 31/03/2002. 
 
• recuperados 3,98 km de estrada rural TUP-120/104 – 4ª Fase – Custo: R$ 86 mil. A 

obra foi concluída em 27/12/2004. 
 

Programa de Microbacias - CATI: 
 

• recuperados 1,39 km de estrada rural - Córrego do Toledo – Custo: R$ 43 mil. A 
obra foi concluída em 11/10/2006. 

 
Repasse de recursos: 
 

• aquisição de trator – Custo: R$ 30 mil repassados em 11/1997. 
 

• aquisição de plantadeira / pulverizador / roçadeira – Custo: R$ 60 mil repassados 
em 08/2000. 

 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 



• celebrados 18 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
185 crianças e adolescentes, 100 idosos, 268 famílias e 35 pessoas de outros 
segmentos da população – Custo: R$ 254 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 20 bolsistas/mês em 2005 e 45 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 14 mil em 2005 e R$ 32 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 de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 62 mil; 60 

famílias/mês em 2004 – R$ 43 mil; 60 famílias em 2005 – R$ 43 mil e 60 famílias 
em 2006 – R$ 43 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: 
 

• construção de velório municipal – Custo: R$ 39 mil, repassados em 06/2002 e 
08/2003. A obra foi concluída em 04/10/2003. 

 
• obras de pavimentação em vias urbanas do município – Custo: R$ 120 mil, 

repassados em 03/2000. A obra foi concluída em 07/03/2000. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Escolas construídas: 1 (210 novas vagas) – R$ 100 mil 
 

• EE India Vanuire – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 100 mil. Obra concluída 
em 30/09/2006. 

 
Reformas em Escolas: 4 – R$ 181 mil. 
 

• EEPSG Profª Auda Malta – Custo: R$ 8 mil. A obra foi concluída em 19/01/1997; 
 
• EEPSG Profª Auda Malta – Custo: R$ 153 mil. A obra foi concluída em 

31/07/1998. 



 
• EE Profª Auda Malta – Custo: R$ 13 mil. A obra foi concluída em 01/11/1996. 

 
• EE Profª Auda Malta – Custo: R$ 6 mil. A obra foi concluída em 01/07/2004. 

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

• EE Profª Auda Malta – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 16/07/2001. 
 
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: 
 

• foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista na Rua 
Ângelo Sanches Parra, 429 – Custo: R$ 27 mil para atender o crédito produtivo 
popular. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 128 unidades habitacionais / 2 conjuntos - R$ 1.809 mil 
 

• conjunto Habitacional Arco Íris – 59 unidades, beneficiando 295 pessoas, 
construídas pelo sistema Pró-Lar moradias indígenas, na Aldeia Indígena Vanuire, 
a 12 km do município – Custo: R$ 1.114 mil. Obra concluída em 25/11/2005. 

 
• conjunto Habitacional Arco Íris A – 69 unidades, beneficiando 345 pessoas, 

construídas pelo sistema empreitada global convencional, na Rua José Demori – 
Custo: R$ 695 mil. Obra concluída em 21/02/2001.  

MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 110 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, 
para aquisição de 1 caminhão compactador de lixo. 

 
FEHIDRO : 
 



• contrato com a Prefeitura, para adequação da estrada AIR 240 e substituição de 
ponte de madeira por bueiro – Custo: R$ 79 mil. Concluída em 17/10/2005. 

 
• contrato com a Prefeitura, para adequação da estrada da microbacia hidrográfica 

do córrego 7 de setembro – Custo: R$ 79 mil. Concluída em 23/10/2006. 
 

• contrato com a Prefeitura, para conservação de solos e adequação de estradas 
microbacia do córrego sumidouro – Custo: R$ 54 mil. Concluída em 27/08/2003. 

 
• contrato com a Prefeitura, para conservação do solo e adequação de estrada da 

microbacia do córrego do Toledo – Custo: R$ 80 mil. Concluída em 08/12/2004. 
 

• contrato com a Prefeitura, para conservação, manejo do solo e recuperação de 
mata ciliar no córrego vapi – Custo: R$ 63 mil. Concluída em 05/09/2001. 

 
• contrato com a Prefeitura, para controle de inundação - substituição de ponte de 

madeira por bueiro tipo quadro duplo em concreto – Custo: R$ 72 mil. Concluída 
em 10/11/2000. 

 
• contrato com a Prefeitura, para galerias de águas pluviais - prolongamento da rua 

J. demori ate a rua Ângelo S. Parra – Custo: R$ 79 mil. Concluída em 07/01/2004. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• perfuração de poço tubular profundo (P3) – Custo: R$ 95 mil. Concluída em 
20/10/2006; 

 
•  remanejamento de 1.394 m de rede de distribuição e 60 ligações domiciliares de 

água – Custo: R$ 7 mil. Concluída em 10/07/1998. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 10 mil, repassados em 09/2006 para investimento do Programa 
Sorria São Paulo; 

 
• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em 10/2004, para construção de centro de 

saúde. 
 



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

• Prefeitura – R$ 45 mil. 
 
• Prefeitura – R$ 4 mil para o Programa Controle de Glicemia. 

 
• Prefeitura – R$ 26 mil para o Programa Sorria São Paulo. 

 
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$ 101 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• construção de ponte na vicinal que liga Arco Íris à Luiziânia, conhecida como 
ponte sobre o Rio Aguapeí - Custo: R$ 1.055 mil. Obras concluídas em 15/06/2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


