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ÁGUAS DE LINDÓIA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011 - 2014 

 
 

AGRICULTURA:  

Casa da Agricultura:  

• celebrado convênio relativo a municipalização da Casa da Agricultura, atendendo 
a pequenos e médios agricultores - Custo: R$ 20 mil, repassados em Dez/2011.  

 

Programa de Pontes Metálicas: 2  

• estão sendo implantadas 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem 
coube a construção das cabeceiras e ao Estado a doação da superestruturas, num 
total de 12 metros lineares – Custo: R$ 76 mil. Aguardando instalação das pontes.  

 

• na estrada AGL-336 – km 0,8 – sobre o Córrego do Jaboticabal – Bairro 
Jaboticabal – vão de 6 metros.  

 

• na estrada AGL-278 – km 2 – sobre o Córrego das Palmeiras – Bairro das 
Palmeiras – vão de 6 metros.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 3,70 km de estrada rural AGL-278 – Bairro Palmeiras, Barreiros e 
Jaboticabal – Bacia Hidrográfica Mogi Guaçu (2ª Fase) – Custo: R$ 312 mil. Obra 
concluída em 15/03/2011.  

 

CULTURA:  

Pólo do Projeto Guri: 1 (em andamento)  

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

• Pólo de Águas de Lindóia – Praça Philomena Pulino Tozzi, 30 - em andamento 7 
cursos (canto coral, madeiras, metais, percussão, violão, violino/viola e 
violoncelo), para 131 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 65 mil de 
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Abr/2010 a Dez/2011, para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, 
recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 
01/04/2010.  

 

DESEVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 24.957 litros de leite de Jan/2011 a Fev/2012 – Custo: R$ 35 mil, 
beneficiando 128 famílias carentes, no último mês do período.  

 

• celebrado 1 convênio com a Prefeitura para atendimento a 140 famílias – Custo: 
R$ 6 mil.  

 

• Projeto Ação Jovem - atendeu 62 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 57 mil e estão 
sendo atendidos 62 bolsistas/mês em 2012 – Custo: R$ 59 mil, já repassados R$ 15 
mil de Jan a Mar.  

 

• Programa Renda Cidadã - atendeu 135 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 124 mil 
e estão sendo atendidos 135 famílias/mês em 2012 – Custo: R$ 129 mil, já 
repassados R$ 32 mil de Jan a Mar.  

   

Repasses concluídos: R$ 60 mil  

• Lar São Camilo de Lelis - repassados R$ 30 mil em Jan/2011, para aquisição de 
equipamentos.  

 

• APAE – repassados R$ 30 mil em Fev/2011, para aquisição de equipamentos 
diversos.  

 

EDUCAÇÃO:  

Repasse para a APAE:  

• De Mar a Set/2011, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 121 
mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 46 alunos.  
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Distribuição de Material Escolar:  

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de 
cera, caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 2.564 alunos em 2011 
– Custo: R$ 31 mil.  

 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE:  

Obra programada:  

• academia ao ar livre na Praça Cavalinho Branco-Lago – Custo: R$ 30 mil. 
Aguardando o repasse da 1ª parcela.  

 

GESTÃO PÚBLICA:  

Programa Acessa São Paulo:  

• implantado em 29/06/2006, 1 Infocentro Municipal na Rua Domingos Lazari, nº 
410. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet – Custo: R$ 56 mil. 
Vigência: 25/06/2015.  

 

HABITAÇÃO:  

Programa Melhoria Habitacional:  

Obra em execução:  

• obras de infra-estrutura e adequação de pisos e vielas no conjunto habitacional 
Adolfo Mantovani CDHU “A” e “AII” – Custo: R$ 119 mil, já repassados R$ 95 
mil em Jan e Jul/2011. A obra está com 35,48% executados e tem término previsto 
em 09/12/2012.  

 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES:  

DER:  

Obra concluída:  

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV:  
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• recuperação de 4,00 km da vicinal de ligação do Bairro do Barreiro até Av. 
Jaboticabal – Custo no município: R$ 1.485 mil. Obra concluída em Jul/2011 
(AMP).  

 

Obra em execução: 

 

• reforma e ampliação do Terminal Rodoviário de Passageiros – Custo: R$ 200 mil, 
já repassados R$ 80 mil em Ago/2011. A obra está com 40% executados e tem 
término previsto em 24/06/2012.  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 1.313 mil  

• construção de creche na Rua Acre s/nº, Vila Beatriz – Custo: R$ 300 mil, 
repassados em Jul/2009 e Abr/2011. A obra está paralisada com 90% executados. 
125/2009  

 

• 1.301,60 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas do 
município – Custo: R$ 100 mil, repassados em Fev/2008. A obra está paralisada 
com 83,51% executados. 417/2007  

 

• construção de praça arborizada e quadra poliesportiva na Rua Monteiro Lobato, 
s/nº, Bairro dos Pimenteis – Custo: R$ 200 mil, repassados em Jun/2008 e 
Dez/2011. A obra está com 9,18% executados. 845/2008  

 

• cobertura de parte da arquibancada do estádio municipal Leonardo Barbieri – 
Custo: R$ 148 mil, repassados em Out/2008. A obra está paralisada com 93,92% 
executados; 1619/2008  

 

• 12.195,61 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 200 mil, 
repassados em Out/2008. A obra está paralisada com 77,55% executados. 
1493/2008´  
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• reforma dos vestiários, construção de moradia para zelador e construção de raia de 
bocha no Centro Esportivo Humberto Corsi – Custo: R$ 75 mil, repassados em 
Out/2008. A obra está com 71,76% executados. 1620/2008  

 

• 8.547,01 m² de pavimentação asfáltica em vias do bairro Bela Vista – Custo: R$ 
140 mil, repassados em Out/2008. Obra concluída em 17/05/2011.  

 

• 7.739,00 m² de recapeamento asfáltico e 339,00 m² de sinalização horizontal no 
pavimento em diversas vias do município – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Jun/2010. Obra concluída em 17/05/2011.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS:  

FEHIDRO :  

• contrato com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para estudo e projeto para 
implantação de um sistema de tratamento e disposição final de lodo da ETA 1 - 
Custo: R$ 54 mil. Término previsto para 01/07/2012.  

 

• contrato com a Associação Ambientalista, para elaboração do Projeto Copaíba, 
relatório de situação das áreas de preservação permanente e ameaças ao 
manancial Rio do Peixe - Custo: R$ 31 mil. Concluída em 28/01/2011.  

 

SANEBASE:  

• aquisição e montagem de reservatório metálico apoiado de capacidade de 500 m³ 
na Rua Adônis, Morro do Cruzeiro – Custo: R$ 230 mil, repassados em Jun/2010, 
Jun e Set/2011. Obra concluída em 22/12/2011.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2011-2014) – custeio (Total: R$ 407 
mil)  

• Hospital Geral Dr. Francisco Tozzi – Santa Casa – R$ 407 mil (sendo R$ 357 mil, 
do Programa Pró Santas Casas), repassados de Fev/2011 a Jan/2012  
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Repasses programados para entidades hospitalares – custeio:  

• Hospital Geral Dr. Francisco Tozzi – Santa Casa – R$ 89 mil, para o Programa 
Pró Santas Casas  

 

Programa Dose Certa:  

• Em Jun/2011 foram repassados para o município R$ 58 mil em medicamentos.  
 

TURISMO:  

DADE (repasse de verba): R$ 7.014 mil  

• Urbanização e infra-estrutura urbana das vias de acesso aos pontos turísticos – 
Custo: R$ 1.107 mil, já repassados R$ 443 mil em Jan/2008. A obra, sendo 
realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2007 está paralisada com 
38,56% executados. 119/2007  

 

• 22.094,42 m² de recapeamento, pavimentação asfáltica e urbanização em vias do 
município – Custo: R$ 1.582 mil, repassados em Out/2008 e Out/2009. A obra, 
sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2008, com 77,83% 
executados e tem término previsto em 31/05/2012. 124/2008  

 

• Urbanização da Praça Dona Philomena Pulino Tozzi – Custo: R$ 340 mil, 
repassados em Dez/2009 e Set/2011. A obra, sendo realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2009 está com 72,57% executados. 049/2009  

 

• Urbanização da Entrada da cidade – Custo: R$ 299 mil, repassados em Dez/2009 e 
Nov/2011. A obra, sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2009 está com 8,01% executados. 042/2009  

 

• Revitalização do Espaço Esportivo Burle Marx e Lago Carotini - Custo: R$ 366 
mil, repassados em Dez/2009 e Set/2010. A obra, sendo realizada pela Prefeitura 
com recursos do Plano DADE/2009 está paralisada com 56,56 executados. 
044/2009  
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• Revitalização da Praça Padre Francisco Salvini - Custo: R$ 156 mil, repassados 
em Dez/2009. A obra, sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2009 está paralisada com 95,84% executados. 068/2009  

 

• 8.980,00 m² de recapeamento e regularização asfáltica no Circuito Turístico das 
Montanhas e Rua Estado de Israel - Custo: R$ 194 mil, repassados em Dez/2009. A 
obra, sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2009 está 
paralisada com 99,65% executados. 043/2009  

 

• construção de Centro de Recepção ao Turista – Custo: R$ 394 mil, repassados em 
Jan e Dez/2010. A obra, sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2009, com 85,76% executados e tem término previsto em 28/12/2012. 
104/2009  

 

• construção do Centro de Recreação Turística – Custo: R$ 1.450 mil, já repassados 
R$ 521 mil em Dez/2010. A obra será realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/2010. 091/2010  

 

• construção da Praça do Artesão – Custo: R$ 500 mil, já repassados R$ 289 mil em 
Fev/2011. A obra será realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2010. 112/2010  

 

• Revitalização do Portal de Entrada da cidade e da Rua Gioventina Néspoli – Custo: 
R$ 128 mi, repassados em Fev/2011. A obra será realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2010. 092/2010  

 

 

• construção do Forte Apache – Custo: R$ 498 mi, já repassados R$ 99 mil em 
Jan/2012. A obra será realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2011. 130/2011  

 

Repasse de recursos programados:  

• Revitalização de praças, ruas e acessos aos pontos turísticos da cidade, aquisição 
de equipamentos e recapeamento asfaltico de 34.214,26 m² em vias urbanas do 
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município – Custo: R$ 1.661 mil. A obra será realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2011. 128/2011  
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 89.300 litros de leite, de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 114 mil, 
beneficiando 128 famílias carentes, no último mês.  

 

Casa da Agricultura:  

• Foi celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e 
médios agricultores - Custo: R$ 19 mil, já repassados em Out/2007, Nov/2007 e 
Jul/2008.  

 

CATI - Programa de Microbacias:  

• adequados 2,68 km de estradas rurais - Microbacia do Barreiro – Custo: R$ 157 
mil. Obra concluída em 17/11/2007.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 10 convênios com a Prefeitura para atendimento a 2.850 crianças e 
adolescentes e 730 famílias – Custo: R$ 106 mil.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 50 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 36 mil, 50 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 36 mil, 50 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 36 
mil e 50 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 42 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 50 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 36 mil, 
80 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 46 mil, 80 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
57 mil e 104 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 69 mil.  

 

Repasses concluídos: R$ 498 mil  

• APAE - repassados R$ 50 mil em Out/2008, para aquisição de equipamentos;  
 

• APAE - repassados R$ 10 mil em Dez/2006 e Jan/2007, para custeio da entidade;  
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• APAE - repassados R$ 58 mil em Fev/2007 e Ago/2008, para aquisição de 
equipamentos multimídia para a entidade;  

 

• Associação dos Amigos da Guarda Mirim - repassados R$ 70 mil em Jan/2008, 
para aquisição de equipamentos para a;  

 

• APAE - repassados R$ 55 mil em Fev/2008, para aquisição de equipamentos para a 
entidade;  

 

• APAE - repassados R$ 100 mil em Fev/2008, para aquisição de microônibus para a 
entidade;  

 

• Lar São Camilo de Lelis - repassados R$ 20 mil em Fev/2008, para reforma das 
dependências da entidade;  

 

• Lar São Camilo de Lelis - repassados R$ 50 mil em Set/2008, para aquisição de 
veículo para a entidade;  

 

• Lar São Camilo de Lelis - repassados R$ 55 mil em Nov/2008, para aquisição de 
equipamentos para a entidade;  

 

• APAE – repassados R$ 30 mil em Dez/2009, para aquisição de veículo (Gol/VW 
1.0);  

 

• Prefeitura – R$ 10 mil, repassados R$ 7 mil em Jul/2010, para realização de 3 
cursos profissionalizantes, beneficiando 30 pessoas, através do Projeto 
complementando Renda.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 627 mil  
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• aquisição de caminhão para coleta de lixo – Custo: R$ 278 mil, repassados em 
Dez/2008. Concluída em 20/05/2009.  

 

• reforma do ginásio de esportes na Praça Filomena Tosi, s/nº – Custo: R$ 149 mil, 
repassados em Nov/2008. Obra concluída em 11/03/2009.  

 

DADE (repasse de verba): R$ 200 mil  

• criação e construção do Memorial das Águas de Lindóia - Custo: R$ 200 mil, 
repassados em Out/2004, Ago/2006 e Dez/2007. A obra, realizada pela Prefeitura 
com recursos do Plano DADE/2003 foi concluída em 01/07/2009.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 298 mil  

Reformas de escolas concluídas: 6 – R$ 480 mil  

• EE Dr. Vicente Rizzo – Custo: R$ 9 mil. Obra concluída em 22/01/2010.  
 

• EE Dr. Francisco Tozzí – Custo: R$ 13 mil. Obra concluída em 22/01/2010.  
 

• EE Dr. Francisco Tozzi – Custo: R$ 73 mil. Obra concluída em 27/08/2009.  
 

• EE Dr. Vicente Rizzo – Custo: R$ 93 mil. Obra concluída em 21/07/2009.  
 

• EE Dr. Francisco Tozzi – Custo: R$ 110 mil. Obra concluída em 25/01/2007.  
 

• EE Dr. Francisco Tozzi – Custo: R$ 182 mil. Obra concluída em 05/08/2010.  
 

Transporte escolar: 2 veículos – R$ 291 mil  

• Entregue em 12/12/2009 e 15/03/2010 – 2 veículos micro-ônibus para transporte 
escolar - Custo: R$ 291 mil.  
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Repasse para a APAE:  

• De Março/2007 a Set/2010, foram repassados para a APAE, recursos no valor de 
R$ 403 mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de 
Educação Especial, para atendimento a 184 alunos.  

 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Jun a Mar/2010, foram concedidas bolsas alfabetização para 1 aluno 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 52 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental em escolas da região – Custo: R$ 5 mil.  

 

Programa Escola da Família:  

 

 

• De Março/2007 a Dez/2007, foram repassados R$ 43 mil em atividades 
desenvolvidas aos finais de semana na escola EE Dr. Francisco Tozzi do município.  

 

Distribuição de Material Escolar:  

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de 
cera, caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 1.601 alunos em 2007, 
1.632 alunos em 2008, 3.152 alunos em 2009 e 2.748 alunos em 2010 – Custo: R$ 
129 mil.  

 

ESPORTE E LAZER:  

Repasses de recursos:  

• cobertura de quadra e construção de raia de bocha no Centro Esportivo Henrique 
Corsi – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jan e Dez/2008. Obra concluída em 
20/03/2009.  

 

• Projeto Esporte Social – Trata-se de Projeto de inclusão social, através do Esporte. 
O Projeto é voltado para o atendimento a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, 
idosos acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais que estejam em 
situação de risco. Os recursos no montante de R$ 39 mil, repassados em Jan/2010, 
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são para despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos 
e didático-pedagógicos.  

 

SAÚDE:  

Repasses de recursos concluídos para entidades hospitalares (2007-2010) – custeio 
(Total: R$ 780 mil)  

• Hospital Geral Dr. Francisco Tozzi – Santa Casa – R$ 780 mil (sendo R$ 496 mil 
para o Programa Pró-Santas Casas).  

 

Repasses de recursos concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – 
obras e equipamentos (Total: R$ 445 mil)  

• Hospital Geral Dr. Francisco Tozzi – Santa Casa – R$ 45 mil, repassados em 
Jun/2010, para aquisição de equipamentos.  

 

• Hospital Geral Dr. Francisco Tozzi – Santa Casa – R$ 100 mil, repassados em 
Jun/2008, para reforma e ampliação da maternidade. Concluída em 30/01/2009.  

 

• Hospital Geral Dr. Francisco Tozzi – Santa Casa – R$ 150 mil, repassados em 
Jun/2008, para reforma e ampliação do hospital. Concluída em 10/01/2009.  

 

• Hospital Geral Dr. Francisco Tozzi – Santa Casa – R$ 110 mil, repassados em 
Nov/2007, para aquisição de gerador. Adquirido em 31/03/2008.  

 

• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de uma 
ambulância.  

 

Programa Dose Certa:  

• De 2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 395 mil em 
medicamentos.  

 

Programa de Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura – R$ 106 mil foram repassados de Jul/2006 a Dez/2010 para custeio.  



14 

 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

 

• Foram entregues 3 viaturas: 1 para Polícia Militar e 2 para Polícia Civil – Custo: 
R$ 114 mil.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

Obras concluídas:  

• pavimentação da vicinal Lindóia (Barrocão) –Itapira no bairro Ponte Nova, numa 
extensão de 10,3 km – Custo: R$ 6.387 mil. Obra concluída em 30/08/2009.  

• construção de ponte na vicinal do Bairro do Barreiro – Custo: R$ 745 mil. Obra 
concluída em 30/11/2010.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II:  

• recuperação de 4,20 km da vicinal de ligação Águas de Lindóia – Socorro (SP-147) 
– Custo no município: R$ 1.165 mil. Obra concluída em 30/08/2009.  
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     OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 

R$ 9.900.000,00 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 361.198 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

259 mil, beneficiando 128 famílias carentes, no último mês do período. 
 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 5,85 km de estrada rural AGL-112- primeira fase – Custo: R$ 75 mil. A 
obra foi concluída em 08/01/2001. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 18 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
513 crianças e adolescentes, 22 portadores de deficiência e 141 famílias – Custo: R$ 
230 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 50 bolsistas/mês em 2005 e 50 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 36 mil em 2005 e R$ 36 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; 

30 famílias/mês em 2004 – R$ 22 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$ 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. 
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Repasses de recursos: 
 
● repassados R$ 50 mil em Dez/2006, para aquisição de um veículo adaptado para a 

APAE. 
 
 
DEFESA CIVIL: 
 
● construção de galerias em tubos celulares - Custo: R$ 20 mil repassados em 

Jul/1996. Obra concluída em 22/07/1996. 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
DADE (repasse de verba): R$ 2.948 mil 
 
Eventos: 
 

• realizados eventos no período de 1996 a 1998, ao custo de R$ 347 mil. 
 
Obras: 
 

• 12.500 m² de recapeamento asfáltico em ruas diversas - Custo: R$ 150 mil 
repassados de Out a Dez/2004. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/2003, foi concluída em 30/05/2005; 

 
• criação de Boulevard da rua São Paulo - Custo: R$ 200 mil repassados em Fev/2002 

e Fev/2004. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2001, 
foi concluída em 30/01/2005; 

 
• remodelação da Praça Padre Francisco Salvini – Custo: R$ 80 mil repassados em 

Dez/2001e Ago/2003. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2001, foi concluída em 01/11/2003; 

 
• construção de Espaço Esportivo Burle Marx - Custo: R$ 160 mil repassados em 

Dez/2001 e Ago/2002. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2001, foi concluída em 31/03/2003; 

 
• recapeamento asfáltico em ruas do Centro -Custo: R$ 100 mil repassados em 

Mai/2002. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2000, foi 
concluída em 30/01/2003; 
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• pavimentação da rodovia vicinal do Circuito das Montanhas – Custo: R$ 314 mil 
repassados em Dez/2001 e Set/2002. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos 
do Plano DADE/2001, foi concluída em 21/11/2002; 

 
• reforma da Fonte Luminosa na Praça Ademar de Barros – Custo: R$ 9 mil 

repassados em Fev/2001. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2001, foi concluída em 18/10/2002; 

 
• urbanização da avenida Jaboticabal – Custo: R$ 80 mil repassados em Dez/1999. A 

obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1999, foi concluída em 
31/05/2002; 

 
• obras na praça de esportes no conjunto habitacional Alexandre Gatolini, envolvendo 

drenagem, grama, pista de areia, arquibancadas, vestiários, lanchonete, sanitários e 
equipamentos - Custo: R$ 120 mil repassados em Dez/1999 e Jun/2000. A obra, 
realizada pela Prefeitura com recursos doa Plano DADE/1999, foi concluída em 
19/09/2000; 

 
• pavimentação de 11.800 m² no roteiro turístico dos hotéis fazenda - Custo: R$ 85 

mil repassados em Dez/1999. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/1999, foi concluída em 18/09/2000; 

 
• construção de vestiário, sanitário e conclusão do ginásio de esportes no bairro Bela 

Vista – Custo: R$ 90 mil repassados em Dez/1999 e Abr/2000. A obra, realizada 
pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/ 1999, foi concluída em 18/07/2000; 

 
• urbanização, sinalização, aparelho esportivo e turístico do lago - Custo: R$ 134 mil 

repassados em Set/1998 e Jan/2000. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos 
do Plano DADE/1998, foi concluída em 31/07/2000; 

 
• término das obras do Portal e urbanização na entrada da cidade – Custo: R$ 238 mil 

repassados em Ago e Out/1998 e Mar/1999. A obra, realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/1998, foi concluída em 03/07/1999; 

 
• recuperação e adequação do espaço para realização de eventos – Custo: R$ 65 mil 

repassados em Ago e Dez/1998. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/1998, foi concluída em 03/03/1999; 

 
• complementação da construção do Espaço Burle Marx – Custo: R$ 150 mil 

repassados em Out/2004 e Mar e Ago/2005. A obra, realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2003, foi concluída em 01/07/2005; 
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• pavimentação no Parque das Fontes – Custo: R$ 334 mil repassados em Dez/1999 e 
Ago e Out/2000. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/1999, foi concluída em 18/11/2000; 

 
• calçamento da rua João Bressan – Custo: R$ 43 mil repassados em Jul e Nov/1996. 

A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1996, foi concluída 
em 30/12/1996; 

 
• conclusão do salão de Convenções – Custo: R$ 130 mil repassados em Jul e 

Nov/1996 e Dez/1997. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/1996, foi concluída em 10/08/1998; 

 
• construção do Portal – Custo: R$ 92 mil repassados em Out/1997. A obra, realizada 

pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1997, foi concluída em 30/09/1998; 
 

• iluminação do estádio municipal – Custo: R$ 87 mil repassados em Jul e Dez/1996. 
A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1996, foi concluída 
em 01/10/1998; 

 
• projeto de elaboração de estudos para implantação do Complexo de Entretenimento 

– Custo: R$ 70 mil repassados em Dez/1997 e Set/1998. O projeto foi realizado pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/1997.     

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 900 mil 
 
 
Escola construída: 1 (840 novas vagas) – R$ 400 mil 
 

• EE Vila Beatriz – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 400 mil. Obra concluída 
em 31/12/2004. 

 
Reformas em Escolas: 7 – R$ 460 mil 
 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 – R$ 40 mil 
 

• EE Dr. Franciso Tozzi – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 30/04/2001. 
Repasses para a APAE: R$ 322 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 322 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
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para atendimento a 149 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar 
classes regulares de ensino fundamental. 

 
 
Programa Escola da Família:  
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 299 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana nas escolas Dr Francisco Tozzi e Dr. Vicente Rizzo. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

 
• R$ 15 mil repassados em Jan/1999, para realização do open estudantil de natação. 

 
• R$ 40 mil repassados em Mar/2000, para reforma do ginásio de esportes. Obra 

concluída em 30/06/1999. 
 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado em 29/06/2006, 1 Infocentro Municipal 
na rua Domingos Lazari, nº 410. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado 
instalou 7 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet – Custo: 
R$ 21 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
Fundo Estadual da Habitação: 
 
● repassados R$ 54 mil em Nov/2002, para obras de infraestrutura e aquisição de 

equipamentos para o Posto de Saúde no conjunto habitacional Alexandre Gatolini. 
Obras concluídas em 31/12/2002; 

 
● repassados R$ 5 mil em Mar/2000, para execução de drenagem e iluminação no 

conjunto habitacional Alexandre Gatolini. Obra concluída em 14/11/1999. 
 
 

MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
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• repasse de R$ 90 mil em Set/2002 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão compactador de lixo. 

 
 
FEHIDRO : 
 

• contrato com a Prefeitura, para obras no sistema de tratamento de esgotos do 
córrego Barreiro - Custo: R$ 160 mil. Concluídas em 15/07/2005. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SANEBASE: 
 

• aquisição e instalação de 1 reservatório metálico com capacidade de 1.000 m³ - 
Custo: R$ 87 mil. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura, a quem coube 
mais R$ 17 mil e concluída em agosto de 1997. 

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

• Santa Casa – R$ 185 mil.  
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e 
equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 300 mil repassados em Jan/2006, para construção de Unidade 
Básica de Saúde. Obra concluída em 30/06/2006; 

 
• Prefeitura – R$ 100 mil repassados em Out/2006, para reforma e adequação do 

centro cirúrgico do Hospital Geral Dr. Francisco Rossi. Obra concluída em 
31/12/2006; 

 
• Santa Casa – R$ 50 mil repassados em Ago/2005, para ampliação do posto de 

saúde. Obra concluída em 31/12/2005; 
 

• Santa Casa – R$ 58 mil repassados em Jan/1998, para aquisição de equipamentos 
para a UTI infantil e adulto. 

 
 
Entrega de Ambulâncias: 2 – R$ 106 mil 
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• Prefeitura – 2 (1 entregue em 1997 e 1 repasse de recursos). 

 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 8 viaturas, sendo: 6 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 162 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
 
DER: 
 

• ampliação e reforma do terminal rodoviário de passageiros - Custo: R$ 420 mil. 
Obra concluída em 22/05/2005; 

• melhoramentos e pavimentação das vicinais AGL- 123 e AGL-228, numa extensão 
de 2,3 km - Custo: R$ 171 mil. Obra concluída em 13/04/1998; 

• melhoramentos e pavimentação da vicinal AGL- 133, trecho SP-360-Bairro 
Barreiro, incluindo dispositivo de segurança, numa extensão de 2,8 km - Custo: R$ 
315 mil. Obra concluída em 13/04/1998. 


