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OUROESTE 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• celebrados 2 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 500 
famílias e 50 pessoas de outros segmentos da população – R$ 20 mil. 

• Programa Renda Cidadã – está atendendo mais 65 famílias/mês em 2011 – R$ 60 mil, 
já repassados R$ 39 mil de Jan a Ago. 

• Projeto Ação Jovem – está atendendo 137 bolsistas/mês em 2011 – R$ 125 mil, já 
repassados R$ 81 mil de Jan a Jul. 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 32.220 litros de leite, no período de Jan a Jun/2011 - Custo: R$ 43 mil, 
beneficiando 358 famílias carentes, no último mês do período. 

• Foram repassados para a Prefeitura, recursos no valor de R$ 100 mil em Ago/2011, 
para construção do Centro de Hidroterapia – CCI. 

EDUCAÇÃO: 

Construção de nova escola programada (840 novas vagas): 1 

• Terreno B. Centro 8 salas (840 vagas) – Custo não orçado. 
Programa Escola da Família: 

• Em Mar/2011 foram gastos R$ 7 mil em atividades desenvolvidas aos finais de semana 
em 1 escola do município: EE Profº Sansara Singh Filho. 

HABITAÇÃO: 

Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• Em andamento as obras de equipamento social (construção de centro comunitário) no 
CH Ouroeste B – Custo: R$ 180 mil, pagos R$ 144 mil em Out/2010 e Mar/2011, obra 
com 80% executados e tem término previsto em 14/12/2011. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 580 mil 

• construção de quadra poliesportiva, localizada na Rua 10 no Distrito de Arabá – 
Custo: R$ 300 mil, repassados de Out/2008 a Nov/2009; 
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• reforma da praça central, da rodoviária e reforma e ampliação da biblioteca – Custo: 
R$ 100 mil, repassados em Nov/2006 e Jun/2008; 

• Aquisição de retroescavadeira – Custo: R$ 180 mil, repassados em Set/2009, 
adquirida em Fev/2011. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP: 

Obra em licitação: 

• implantação de emissário de esgoto no Distrito de Arabá – Custo: R$ 36 mil. 
SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura - obras e equipamentos – R$ 50 mil: 

• R$ 50 mil, repassados em Dez/2010 para aquisição de equipamentos mobiliários. 
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Gestão 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 252.390 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 
312 mil, beneficiando 358 famílias carentes, no último mês do período. 

Programa de Ponte Metálica: 

• foram implantadas 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado fez a doação das superestruturas, totalizando 12 
metros lineares – Custo: R$ 76 mil:  

1. estrada OUR-216, sobre o Córrego do Pavão - vão de 6 metros. Instalada em 
08/03/2007; 

2. estrada OUR-310, sobre o Córrego do Cavalo - vão de 6 metros. Instalada em 
08/03/2007. 

• implantação de 1 ponte metálica, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado fará a doação das superestruturas, totalizando 6 
metros lineares – Custo: R$ 38 mil, com término previsto para 20/08/2010: 

3. estrada OUR-338, sobre o Córrego do Formoso - vão de 6 metros. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5 km das estradas municipais OUR-331, OUR-336 e OUR-338 (2ª Fase) - 
Custo: R$ 315 mil. Obra concluída em 12/09/2008. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 7 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 60 
crianças e adolescentes, 201 idosos, 250 famílias e 50 pessoas de outros segmentos da 
população – R$ 51 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 50 famílias/mês em 2007 – R$ 36 mil; 50 
famílias/mês em 2008 – R$ 36 mil; 50 famílias/mês em 2009 – R$ 36 mil; 50 
famílias/mês em 2010 – R$ 41 mil; 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007 – R$ 21 mil; 50 bolsistas/mês 
em 2008 – R$ 36 mil; 50 bolsistas/mês em 2009 – R$ 36 mil; 50 bolsistas/mês em 2010 
– R$ 42 mil. 
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• Foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 8 mil em 2008, para 
atendimento a 50 portadores de deficiência. 

CULTURA: 

Polo do Projeto Guri: 

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

• Polo – Rua Martins de Sá, nº 2.206 – Jardim Sarinha - em andamento 2 cursos (violão 
e percussão), para 63 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 117 mil para 
pagamento de despesas de manutenção do Polo, recursos humanos, visitas de 
supervisão, etc., pagos de Out/2006 a Set/2010. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 350 mil 

• construção de praça pública no Bairro São Lourenço – Custo: R$ 100 mil, repassados 
em Out/2008, obra concluída em 23/03/2009; 

• 6.586,37 m² de pavimentação asfáltica em vias do Distrito Arabá – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Jun/2008, obra concluída em 22/07/2010; 

• construção de centro comunitário – Custo: R$ 150 mil, repassados em Nov/2010, obra 
concluída em 10/12/2010; 

EDUCAÇÃO: 

Reforma de escola concluída: 1 – R$ 400 mil 

• EE Profº Sansara Singh Filho – Custo: R$ 400 mil. Obra concluída em 30/04/2008. 
Transporte Escolar: 

• Foi entregue em Mar/2010 - 1 micro-ônibus, para transporte de estudantes, no valor 
de R$ 145 mil. 

Programa Escola da Família: 

• De 2007 a 2010 foram gastos R$ 115 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE Profº Sansara Singh Filho. 

ESPORTE E LAZER: 

• repasse de R$ 20 mil, pagos em Dez/2007 para realização da festa de aniversário de 
12 anos de emancipação político administrativa. 
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HABITAÇÃO: 

CDHU: 129 unidades habitacionais concluídas / 2 conjuntos - R$ 4.226 mil 

• Conjunto Habitacional Ouroeste E – 110 unidades, beneficiando 550 pessoas, no 
prolongamento da Rua Lourenço Taques em construção pelo Programa Parceria com 
o Município - Custo: R$ 3.650 mil. A obra foi concluída em 24/09/2010; 

• Conjunto Habitacional Ouroeste F – 19 unidades, beneficiando 95 pessoas, no 
prolongamento da Rua Oito em construção pelo Programa Parceria com o Município 
- Custo: R$ 576 mil. A obra foi concluída em 24/09/2010. 

Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• construção de cobertura no Conjunto Habitacional Ouroeste A – Custo: R$ 96 mil, 
repassados em Jul/2008 e Fev/2009. Obra concluída em 13/02/2009. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP: 

Obra concluída: 

• reservatório apoiado de 200 m³ e urbanização da área – Custo: R$ 185 mil. Obra 
concluída em 30/12/2007;  

• aquisição de materiais para o sistema de água – Custo: R$ 275 mil; 

• implantação de emissário de esgoto no Distrito de Arabá – Custo: R$ 47 mil. 
SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura - obras e equipamentos – R$ 287 mil: 

• R$ 40 mil, repassados em Jun/2008 para aquisição de uma ambulância para Unidade 
Básica de Saúde Local; 

• R$ 80 mil, repassados em Dez/2007 para aquisição de equipamentos; 

• R$ 30 mil, repassados em Nov/2007, para aquisição de equipamentos médicos 
hospitalares para o Hospital Municipal João Veloso; 

• R$ 90 mil, repassados em Out/2007 para reforma e ampliação da Unidade Básica de 
Saúde (concluída em 31/12/2007). 

• R$ 47 mil, repassados em 2008 para doação de 1 ambulância. 
Programa Dose Certa 

• No período de 2007 a 2010 foram gastos R$ 166 mil em medicamentos. 
Controle de Glicemia (custeio): 
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• Prefeitura - R$ 28 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 

• construção do prédio da Delegacia de Policia – Custo: R$ 394 mil. Obra concluída em 
24/12/2008. 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 8.100.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 605.378 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R$ 455 mil, 
beneficiando 358 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa de Ponte Metálica:  

• implantada 1 ponte metálica na estrada OUR-040 sobre o Córrego do Galo, em 
convênio com o município, a quem coube a construção da cabeceira. O Estado fez a 
doação da superestrutura, totalizando 6 metros lineares – Custo: R$ 38 mil. Instalada 
em 15/09/2002. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 3,7 km da estrada rural Cate / Palhadão / Guarani – Custo: R$ 79 mil. 
Obra concluída em 04/06/2001. 

 
CATI - Programa de Microbacias: 

• adequação 4,81 km das estradas rurais - Microbacia Córrego do Lageado - Custo: R$ 
215 mil. Obra concluída em 11/09/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 20 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 444 
crianças e adolescentes, 276 idosos e 210 famílias – R$ 151 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 30 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 mil em 2005 e 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 
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 – atendeu 30 famílias/mês em 2003 – R$ 52 mil; 30 
famílias/mês em 2004 – R$ 21 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 21 mil e 50 famílias em 
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$ 
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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. 

 
Repasse de recursos: 

• Prefeitura - repasse de R$ 50 mil, pagos em Set/2004, para reforma do prédio do 
Centro de Convivência do Idoso. Obra concluída em 31/12/2004. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 

• construção de uma ponte de sobre o Córrego Santa Rita na estrada OUR-216 – Custo: 
R$ 91 mil. Obra concluída em 29/11/2006. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• 7.072,53 m² de pavimentação asfáltica em vias nos Jardins Residenciais São Lourenço 
e das Flores – Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 25/11/2004; 

• construção de portal na entrada da cidade – Custo: R$ 70 mil. Obra concluída em 
28/12/2004. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 289 mil 
 
Reforma de escola: 1 – R$ 149 mil 

• EE Profº Sansara Singh Filho – Custo: R$ 149 mil. Obra concluída em 10/11/2004. 
 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 – R$ 140 mil 

• EE Profº Sansara Singh Filho – Custo: R$ 140 mil. Obra concluída em 08/07/2006. 
 
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 Sansara Singh Filho. 
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EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 

• Em 12/06/2004 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua Augusto Bastos, nº 
1.970 - Custo: R$ 45 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Braz 
Cubas, nº 1.315 - Custo: R$ 18 mil. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado 
instalou 6 microcomputadores. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 221 unidades habitacionais / 3 conjuntos - R$ 1.919 mil 

• Conjunto Habitacional Ouroeste D – 103 unidades, beneficiando 515 pessoas, na Rua 
Margaridas, s/nº construídas pelo Programa Pró-Lar Autoconstrução - Custo: R$ 
1.002 mil. Unidades comercializadas em 30/11/2004; 

• Conjunto Habitacional Ouroeste C – 47 unidades, beneficiando 235 pessoas, na Rua 
Vereador Rosalvo José de Barros com a Rua Domingos Jorge Velho construídas pelo 
Programa Pró-Lar Autoconstrução - Custo: R$ 446 mil. Unidades comercializadas em 
15/10/2004; 

• Conjunto Habitacional Ouroeste B – 71 unidades, beneficiando 355 pessoas, na rua 
Domingos Jorge Velho construídas pelo Sistema Habiteto, em parceria com a 
Prefeitura - Custo: R$ 471 mil. Unidades comercializadas em 31/01/2002. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 

• 5.868,38 m² de pavimentação asfáltica no conjunto habitacional da Cidadania – 
Ouroeste II – Custo: R$ 69 mil. Obra concluída em 31/12/2002; 

• 15.233,07 m² de pavimentação asfáltica e galerias de águas pluviais no Jardim 
Residencial das Flores – Custo: R$ 200 mil. Obras concluídas em 30/09/2003. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
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• repasse de R$ 90 mil em Out/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de uma pá carregadeira. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• 2.374,7 m de rede de distribuição de água, 245 ligações domiciliares de água, 1.778 m 
de rede coletora de esgotos e 245 ligações domiciliares de esgoto no Jardim 
Residencial das Flores – Custo: R$ 54 mil. Obra concluída em 28/05/2002; 

• ampliação da estação de tratamento de esgotos – Custo: R$ 18 mil. Obra concluída 
em 31/05/2001; 

• reservatório de 200 m³ - Custo: R$ 37 mil. Obra concluída em 20/11/1995. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares – custeio (1995-2006): 

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em Mai/2002. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares  (1995-2006) – obras e equipamentos: 

• Prefeitura - R$ 92 mil, repassados em Dez/1997 para reforma e ampliação da 
Unidade de Saúde; 

• Prefeitura - R$ 14 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de um veículo para 
combate a dengue para o Centro de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 60 mil, repassados em Set/2005 para reforma e ampliação da Unidade 
Básica de Saúde. 

 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 11 mil repassados em Ago/2005. 
 
Entrega de ambulâncias: 3 

• Prefeitura – 3 (entregues em 1997, 2002 e 2005). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
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• Foram entregues 3 viaturas para a Polícia Civil – Custo: R$ 69 mil. 

• construção do prédio da delegacia de Polícia – Custo: R$ 20 mil. Obra concluída em 
28/10/1996. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• melhorias na drenagem superior e recomposição de pavimento e sinalização, numa 
extensão de 9,1 km – Custo: R$ 542 mil. Obra concluída em 16/01/2006; 

• melhoramentos e pavimentação da vicinal SP-463, numa extensão de 9,98 km – Custo: 
R$ 1.131 mil. Obra concluída em 30/10/1999. 

 
 


