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ÁLVARO DE CARVALHO 
OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 2011-2014 

 
 
 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 
 

• celebrados 2 convênios com a Prefeitura para atendimento a 60 crianças e 
adolescentes e 60 famílias – Custo: R$ 26 mil. 

• Programa Renda Cidadã – e estão sendo atendidas 78 famílias/mês em 2011 – R$ 72 
mil, repassados R$ 47 mil de Jan a Ago. 

• Projeto Ação Jovem – e estão sendo atendidas 108 bolsistas/mês em 2011 – R$ 96 mil, 
repassados R$ 61 mil de Jan a Ago. 

• Repasses para entidades: 
• Centro Social Mariano Álvaro de Carvalho – R$ 95 mil, para aquisição de 

equipamentos em Jan/2011. 
• Distribuição de Leite: 
• distribuídos 26.460 litros de leite, de Jan a Jun/2011 – Custo: R$ 35 mil, beneficiando 

294 famílias carentes no último mês. 
 
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 Álvaro de Carvalho – Avenida Santa Cecília, 540 - Centro - EMEF Gov. Mario 
Covas - em andamento 3 cursos (violão, percussão e coral), para 102 crianças e 
adolescentes. Foram gastos R$ 155 mil para pagamento de despesas de manutenção 
do Polo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc., pagos de Jul/2006 a Set/2010. 
Polo iniciou suas atividades em 06/07/2006. 

 
EDUCAÇÃO: 
 
Reforma de escola programada: 
 

• EE Drº Rafael Paes de Barros – Custo não orçado. 
 
Programa Escola da Família: 
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• Em Mar e Jun/2011 foram gastos R$ 7 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município. EE Drº Rafael Paes de Barros. 

 
 
 
HABITAÇÃO: 
Programa Melhoria Habitacional. 
 

• Construção de centro comunitário no CH Padre Eugênio Ceroni – Custo: R$ 135 mil, 
obra concluída em 30/04/2011. 

 
PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 
 
Convênio SEP (repasse de recursos) – R$ 659 mil 
 

• Aquisição de micro ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 100 mil, pagos em 
Nov/2009. 

• Construção do Centro Esportivo e Social no Conjunto Habitacional Padre Eugênio 
Ceroni – Custo: R$ 100 mil,pagos em Nov/2009. 

• reforma de praça, localizada na Avenida Santa Cecília, esquina com a Rua Paulo 
Mariano Pires – Custo: R$ 50 mil, com término previsto para 12/11/2010. 

• reforma do Ginásio de Esportes e construção de rampa, localizado na Rua Paulo 
Mariano Pires s/n – Custo: R$ 60 mil, pagos em Nov/2009, com término previsto para 
13/11/2010. 

• obras de infraestrutura – Custo: R$ 49 mil, repassados R$ 30 mil em 02/2007, com 
61% executados. 

• 7.629,23 m² de recapeamento asfáltico, com 3 cm de espessura em diversas vias do 
Município – Custo: R$ 150 mil, pagos em Mai/2010, com término previsto para 
09/11/2010. 

• 3.287,90 m² de pavimentação asfáltica, com 3 cm de espessura, 2.024,736 m² de 
recapeamento asfáltico e 685,26 m de guias e sarjetas extrusadas, em diversas ruas no 
perímetro urbano – Custo: R$ 150 mil, com término previsto para 26/12/2010. 
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GESTÕES 2007 A 2010 
 
 

 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA:  
 

• obras e serviços de estação de tratamento compacta de esgoto na Penitenciária de 
Álvaro de Carvalho – Custo: R$ 1.112 mil. A obra foi concluída em 14/03/2007. 

• obras e serviços de impermeabilização de cisterna e reservatório elevado na unidade 
na Penitenciária de Álvaro de Carvalho – Custo: R$ 50 mil. A obra foi concluída em 
10/08/2007. 

  
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 206.094 litros de leite, de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 261 mil, 
beneficiando 294 famílias carentes, no último mês. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• foram recuperados 7 km da Estrada Rural do 4ª fase - AVC-010, AVC-164, AVC-158, 
Bº Centro, na B.H. Aguapeí - Custo: R$ 631 mil, concluída em 15/10/2009. 

 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 8 convênios com a Prefeitura para atendimento a 92 crianças e 
adolescentes e 122 famílias – Custo: R$ 106 mil. 

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

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2007 – R$ 21 mil; 60 
bolsistas/mês em 2008 – R$ 43 mil; 60 bolsistas/mês em 2009 – R$ 43 mil; 80 
bolsistas/mês em 2010 – R$ 50 mil. 

Repasses para entidades: 
• Prefeitura – R$ 20 mil repassados em 04/2007, para reforma e ampliação do Centro 

de Convivência do Idoso, obra paralisada. 
• Centro Social Mariano de Álvaro de Carvalho – R$ 25 mil, pagos em Ago/2008 e mais 

R$ 40 mil programados para aquisição de equipamentos. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
Convênio SEP (repasse de recursos) – R$ 180 mil 
 

• 8.333,33 m² de recapeamento asfáltico, em vias urbanas do município – Custo: R$ 100 
mil, pagos em Fev/2008, obra concluída em 14/03/2008. 

• Pavimentação asfáltica do tipo TST com 3 cm de espessura em 1.259,73 m², 
pavimentação asfáltica sobre bloquetes de concreto PMF em 3.678,40 m² e 303 ml de 
guias e sarjetas– Custo: R$ 80 mil, pagos em Out/2008, obra concluída em 
15/09/2010. 

 
EDUCAÇÃO: 
Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 30 mil 
 

• EE Drº Rafael Paes de Barros – Custo: 25 mil, concluída em 30/05/2009. 
• EE Drº Rafael Paes de Barros – Custo: 5 mil, obra concluída em 16/032010. 

 
Transporte Escolar: 
 

• Foi entregue em Fev/2010 1 micro-ônibus, para o transporte escolar, no valor de R$ 
145 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. EE Drº Rafael Paes de Barros. 

 
ESPORTE E LAZER: 
Repasse de recursos: 

• reforma e aquisição de brinquedos para o Parque Infantil – Custo: R$ 26 mil, 
repassados em 08/2006. Obra 

• concluída em 25/07/2007. Com participação da Prefeitura em R$ 30 mil. 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
SABESP: 
Obras concluídas: 

• execução das obras de ampliação da reservação – Custo: R$ 18 mil. A obra foi 
concluída em 14/11/2007. 

• Perfuração de poço tubular profundo com 270 metros – Custo: R$ 128 mil. Obra 
concluída em 29/11/2008. 
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SAÚDE: 
Repasses concluídos para Prefeitura - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 12 mil. 
 
Repasses concluídos para Prefeitura – investimentos – R$ 189 mil: 
 

• R$ 120 mil repassados em 07/2006, para ampliação do Centro de Saúde. 
• R$ 4 mil repassados em 07/2009, para investimentos na área de Saúde. 
• R$ 65 mil repassados em Out/2007, para aquisição de 1 Van. 

 
Programa Dose Certa 
 

• De 2007 a Dez/2010, foram repassados R$ 18 mil em medicamentos. 
  
Programa de controle de glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura - R$ 110 mil repassados de 2007 a Dez/2010. 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Foram entregues 2 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 101 mil. 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995 - 2006 
 

R$ 18.227.000,00 
 
 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA: 
 

• construção de 1 unidade prisional, fechada e de segurança máxima, com 792 vagas – 
Custo: R$ 10.799 mil. A obra foi concluída em 30/09/1998. 

 
• fornecimento e instalação do equipamento de raio-x na penitenciária Valentim Alves 

da Silva – Custo: R$ 80 mil. Entregue em 18/05/2005. 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 582.732 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

396 mil beneficiando 294 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrados 5 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 139 
mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 10,28 km de estrada rural AVC-158, AVC-333 e AVC-325 – 1ª e 2ª  Fase 
– Custo: R$ 110 mil. A obra foi concluída em 15/12/1998. 

 
• recuperados 3 km de estrada rural AVC-339 – 3ª  Fase – Custo: R$ 75 mil. A obra foi 

concluída em 31/03/2002. 
 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
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• celebrados 22 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 714 
crianças e adolescentes, 100 idosos, 203 famílias e 20 pessoas de outros seguimentos 
da população – Custo: R$ 335 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 
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$ 52 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. 

 
Repasse de recursos: 
 

• Prefeitura – R$ 30 mil repassados em 01/1998, para construção do Centro de 
Convivência do Idoso. Obra concluída em 13/11/1998. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 

• obras de pavimentação em vias do município – Custo: R$ 119 mil, repassados em 
11/2000 e 12/2000. A obra foi concluída em 09/12/2001. 

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

03/2000. A obra foi concluída em 14/11/1998. 
 
• obras de pavimentação em vias no Conjunto Habitacional Padre Eugênio Ceroni – 

Custo: R$ 39 mil, repassados em 06/1999. A obra foi concluída em 25/03/1997. 
 
• aquisição de pá carregadeira usada – Custo: R$ 60 mil, repassados em 06/1999.  

 
• aquisição de máquina esteira – Custo: R$ 24 mil, repassados em 03/2000.  
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• aquisição de caminhão usado – Custo: R$ 40 mil, repassados em 06/1999.  

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Escolas construídas: 1 (630 novas vagas) – R$ 250 mil 
 

• EE Dr Rafael Paes de Barros – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 250 mil. Obra 
concluída em 11/08/2000. 

 
Reformas em Escolas: 3 – R$ 201 mil. 
 

• EMEF Gov. Mario Covas – Custo: R$ 131 mil. A obra foi concluída em 12/07/2001; 
 
• EMEF Gov. Mario Covas – Custo: R$ 63 mil. A obra foi concluída em 17/04/1995; 

 
• EE Dr Eitel Arantes Dix (CAIC) – Custo: R$ 6 mil. A obra foi concluída em 

30/07/2005. 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 1 – R$ 39 mil 
 

• EMEF Gov. Mario Covas – Custo: R$ 39 mil. A obra foi concluída em 16/04/2001; 
 
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: 
 

• Em 29/08/02 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na Praça Vereador Octacílio Pereira Nobre, 18 - Custo: R$ 27 mil para atender o 
crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
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Repasse de recursos: 
 
• construção de arquibancada do estádio municipal – Custo: R$ 35 mil, repassados em 

01/2002 e 08/2002. A obra foi concluída em 01/01/2003. 
 

• construção de piscina comunitária – Custo: R$ 12 mil, repassados em 12/1998. A obra 
foi concluída em 31/12/1996. 

 
• iluminação de estádio municipal – Custo: R$ 20 mil, repassados em 12/1998. A obra 

foi concluída em 05/05/1997. 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 110 unidades habitacionais / 2 conjuntos - R$ 645 mil 
 

• conjunto Habitacional Álvaro de Carvalho B2 – 12 unidades, beneficiando 60 
pessoas, construídas pelo sistema autoconstrução, na Rua Caetano Ramires (saída 
para garça) – Custo: R$ 147 mil. Obra concluída em 27/08/2004. 

 
• conjunto Habitacional Álvaro de Carvalho B – 50 unidades, beneficiando 250 

pessoas, construídas pelo sistema Pró-Lar autoconstrução, na Av. Estanislau F. 
Castilho – Custo: R$ 498 mil. Obra concluída em 30/08/2002.  

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• obras de pavimentação asfáltica nas Avenidas Paulista e Paulo Bispo Sales – Custo: 
R$ 70 mil, repassados em 12/2004. A obra foi concluída em 27/04/2005. 

 
• obras de pavimentação, guias, sarjetas no conjunto Habitacional Álvaro de Carvalho 

"B" – Custo: R$ 80 mil, repassados em 07/2003 e 08/2004. A obra foi concluída em 
27/10/2004. 

 
 

MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 110 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 Pá Carregadeira. 
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• repasse de R$ 90 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 retroescavadeira. 

 
FEHIDRO : 
 

• contrato com a Prefeitura para aquisição de um veiculo coletor de resíduos sólidos – 
Custo: R$ 47 mil.  

 
• contrato com a Prefeitura para construção de guias, sarjetas e galerias de águas 

pluviais – Custo: R$ 37 mil. Concluído em 19/08/1999; 
 

• contrato com a Prefeitura para implantação de guias e sarjetas em várias ruas da 
cidade (drenagem urbana) – Custo: R$ 36 mil. Concluído em 05/11/1998; 

 
• contrato com a Companhia de Saneamento Básico do Estado para estação de 

tratamento de esgoto sanitário - lagoa de estabilização – Custo: R$ 145 mil. 
Concluído em 13/05/2005; 

 
• contrato com a Prefeitura para implantação de aterro sanitário em valas – Custo: R$ 

34 mil. Concluído em 17/10/2001; 
 

• contrato com a Prefeitura para implantação de galerias de águas pluviais – Custo: R$ 
138 mil. Concluído em 06/05/1999; 

 
• contrato com a Prefeitura para infra estrutura básica de microdrenagem urbana em 

área muito suscetível a erosão – Custo: R$ 47 mil. Concluído em 15/04/2005; 
 

• contrato com a Prefeitura para galeria de águas pluviais - infra estrutura básica de 
microdrenagem urbana – Custo: R$ 38 mil. Paralisada; 

 
• contrato com a Prefeitura para galeria de águas pluviais no núcleo habitacional 

Alvinlandia "B" – Custo: R$ 36 mil. Paralisada. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• afastamento e tratamento de esgotos, compreendendo interceptores 1 e 2, coletor 
tronco,  ETE e emissário final  – Custo: R$ 425 mil. Concluído em 28/02/2005; 
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• aquisição de materiais para implantação do sistema e afastamento e tratamento de 
esgotos  – Custo: R$ 26 mil. 

• perfuração de poço tubular profundo P5 – Custo: R$ 29 mil. Concluído em 
19/07/2006; 

• perfuração do Poço tubular profundo P.4 – Custo: R$ 66 mil. Concluído em 
30/12/1997; 

• montagem eletromecânica do poço profundo P.4 – Custo: R$ 28 mil. Concluído em 
30/08/1997; 

• energização do poço P.4 com transformador 30 kva no poço P.4 . – Custo: R$ 7 mil. 
Concluído em 15/10/1997; 

• assentamento de 1.950 m de rede coletora e execução de ligações domiciliares de 
esgotos, dentro do Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 36 mil. Concluído em 
09/05/1996; 

• montagem eletromecânica da Estação Elevatória de Esgoto, com fornecimento – 
Custo: R$ 27 mil. Concluído em 30/12/1996; e 

• assentamento de 618 m da rede coletora de esgotos e execução de 11 ligações 
domiciliares de esgoto em diversas ruas da cidade, dentro Crescimento Vegetativo – 
Custo: R$ 7 mil. Concluído em 14/09/1998. 

 
  
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Centro de Saúde de Álvaro de Carvalho – R$ 21 mil, repassados em 12/1998 para 
aquisição de equipamentos para Unidade Básica de Saúde e eletrocardiógrafo; 

 
• Centro de Saúde de Álvaro de Carvalho – R$ 11 mil, repassados em 12/1998, para 

ampliação do centro de saúde; 
 
• Unidade Básica de Saúde de Álvaro de Carvalho – R$ 5 mil, repassados em 12/1998, 

para reforma do centro de saúde. 
 

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

• Prefeitura – R$ 100 mil. 
 
• Prefeitura – R$ 11 mil para o Programa Controle de Glicemia 
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Entrega de Ambulância: 4 
 

• Prefeitura - 4 
 
Veículos para o combate à dengue - SUCEN: 1 
 

• Prefeitura – 1 (entregue em 1998) 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 6 viaturas, sendo: 4 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 174 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
 
DER:  
 

• serviços de restauração e recapeamento da SP-349 do km 31,3 ao 37,6, numa extensão 
de 6,3 km - Custo: R$ 266 mil pagos na gestão PSDB. Obras concluídas em 
21/07/1995. 

 

 

 

 

 


