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ALVINLÂNDIA  
 

OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 
 
 
 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 
 

• celebrados 2 convênios com a Prefeitura para atendimento a 1 criança e adolescente e 
1 família – Custo: R$ 24 mil. 

 
• Programa Renda Cidadã – e estão sendo atendidas 53 famílias/mês 2011 – R$ 48 mil, 

repassados R$ 32 mil de Jan a Ago. 
 

• Projeto Ação Jovem – e estão sendo atendidas 80 bolsistas/mês em 2011 – R$ 68 mil, 
repassados R$ 43 mil de Jan a Ago. 

 
• Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 15.660 litros de leite, de Jan A Jun/2011 – Custo: R$ 21 mil, beneficiando 

174 famílias carentes, no último mês. 
 
PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 
 
Convênio SEP (repasse de recursos) - R$ 930 mil 
 

• 2.688 m² de infraestrutura urbana em vias do município – Custo: R$ 230 mil em 
Ago/2008 e Mar/2009. A obra foi concluída em 10/02/2011. 

• Construção de barracão para geração de renda – Custo: R$ 200 mil em Dez/2009. 
• Aquisição de caminhão basculante com caçamba – Custo: R$ 200 mil em Mai/2010. 
• Aquisição de ônibus – Custo: R$ 200 mil em Jun/2010. 
• obras de iluminação, arquibancada e término da construção de fechamento da quadra 

de esportes coberta no N. H. Silvino José Vantin – Custo: R$ 50 mil em Jun/2010. 
• Reforma de Centro Comunitário, localizado na Rua Getúlio Vargas, esquina com a 

Rua José Xavier Dias, no centro de Alvinlândia – Custo: R$ 50 mil em Jun/2010. 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Programa Escola da Família: 
 



2   

• Em Jun/2011 foram gastos R$ 12 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município. EE José Bonifácio do Couto. 

  
 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 56 unidades habitacionais em execução / 1 conjunto – R$ 1.814 mil 
 

• Conjunto habitacional Alvinlândia D - 56 unidades, beneficiando 280 pessoas, sendo 
construídas pela parceria com municípios, na Rua Ana Margarida - Confronto Área 
Remanescente da Fazenda Urupês - Custo: R$ 1.814 mil, a Obra está com 91,8% 
executados e com término previsto para Set/2011. 

• Programa Melhoria Habitacional. 
• Construção de centro comunitário no CH Alvinlândia "D" – Custo: R$ 171 mil, obra 

com 30% executados e tem término previsto em 28/06/2012. 
 
SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS: 
 
FEHIDRO: 
  

• contrato com a Prefeitura, para controle e preservação do solo urbano e rural – 
Custo: R$ 77 mil, repassados R$ 38 mil em Jul/2010. com término previsto para 
Mar/2012.  

 
• contrato com a Prefeitura, para recuperação e recomposição vegetal (plantios 

heterogêneos de espécies nativas ou misto – Custo: R$ 88 mil, repassados R$ 77 mil 
em Jul/2009 e Mar/2011, concluída em 20/04/2011. 
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GESTÃO - 2007 – 2010 
 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 114.216 litros de leite, de Jan/2007 a Set/2010 – Custo: R$ 143 mil, 
beneficiando 174 famílias carentes, no último mês. 

• Casa da Agricultura: 
 

• celebrado 1 convênio, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 26 mil. 
• Programa Melhor Caminho: 
• foram recuperados 5,6 km de estrada rural Estrada AVL-456, 460 e 450, Bacia H. 

Médio Paranapanema – 3ª Fase – Custo: R$ 388 mil. 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 8 convênios com a Prefeitura para atendimento a 145 crianças e 
adolescentes, 56 idosos e 82 famílias – Custo: R$ 97 mil. 

• Programa Renda Cidadã – 41 famílias/mês em 2007 – R$ 29 mil; 41 famílias/mês em 
2008 – R$ 29 mil; 41 famílias/mês em 2009 – R$ 29 mil; 41 famílias/mês em 2010 – R$ 
33 mil; 

• 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; 30 
bolsistas/mês em 2010 – R$ 25 mil. 

 
Repasses: 
 

• Prefeitura – R$ 50 mil repassados em 04/2007, para construção de Centro da Terceira 
Idade. 

 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP (repasse de recursos) - R$ 437 mil 
 

• construção de sala de aula e almoxarifado na EMEI Virginia Rangel Pereira – Custo: 
R$ 50 mil, repassados em 12/2006 e 10/2007. A obra foi concluída em 02/08/2007. 

• aquisição de ônibus para transporte de trabalhadores – Custo: R$ 40 mil, repassados 
em 12/2006. Entregue em 10/06/2007. 
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• 3.750 m² de pavimentação asfáltica Pré Misturado a Frio em vias do Bairro Jardim 
Primavera – Custo: R$ 80 mil, pagos em Nov/2007 e Ago/2008, obra concluída em 
26/08/2009. 

• obra de guias e sarjetas em vias do Bairro Jardim Primavera – Custo: R$ 20 mil, obra 
concluída em 19/06/2008. 

• Aquisição de caminhão basculante 0 km adaptável a caçamba – Custo: R$ 120 mil, 
pagos em Fev/2008, adquirido em Out/2008. 

• Construção da cobertura da quadra de esportes do NH Silvino José – Custo: R$ 127 
mil, pagos em Ago/2008. Obra concluída em 20/01/2009. 

 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 458 mil 
Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 458 mil 
 

• EE José Bonifácio do Couto – Custo: R$ 318 mil. A obra foi concluída em 11/09/2007. 
• EE José Bonifácio do Couto – Custo: R$ 135 mil. A obra foi concluída em 04/03/2010. 
• EE José Bonifácio do Couto – Custo: R$ 5 mil. A obra foi concluída em 25/03/2010. 
• Transporte Escolar: 
• Foi entregue em Fev/2010 1 veículo micro-ônibus, para transporte de estudantes, no 

valor de R$ 145 mil. 
 
Programa Escola da Família: 
 

• Em 2007 foram gastos R$ 43 mil em atividades desenvolvidas aos finais de semana em 
1 escola do município. EE José Bonifácio do Couto. 

 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasses de recursos: 
 

• Conclusão do campo suíço – custo: R$ 20 mil, pagos de Abr a Jan/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 Jun/2010, para despesas 
com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos. 
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HABITAÇÃO: 
 
Programa Melhoria Habitacional. 
 

• 3.390 m² - obra de infraestrutura, pavimentação e recapeamento asfáltica no C.H. 
Alvinlândia "B" – Custo: R$ 108 mil, concluído em 31/12/2008. 

• 3.380,30 m² - obra de recapeamento asfáltica no CH João Leonidas Ferreira - CDHU 
A – Custo: R$ 64 mil,obra concluída em 30/06/2010. 

 
MEIO AMBIENTE:  
 
CETESB: 
 

• Foram repassados de R$ 220 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 pá carregadeira. 

• Foram repassados de R$ 183 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

 
FEHIDRO: 
 

• contrato com a Prefeitura, para combate a erosão do solo rural e recuperação da 
nascente do Córrego do Barreirinho – Custo: R$ 65 mil. Concluída em 31/10/2008. 

 
SAÚDE: 
 
Repasse concluído para Prefeitura (2007-2009) – custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 98 mil. 
 
Repasses concluídos para Prefeitura – investimentos – R$ 14 mil: 
 

• Prefeitura – R$ 55 mil em Jan e Jun/2008, para aquisição de equipamentos. 
• Prefeitura – R$ 34 mil em Dez/2007, para doação de 1 ambulância. 
• Prefeitura – R$ 55 mil em Jun/2010, para doação de 1 ambulância 

 
Programa Dose Certa: 
 

• De 2007 a 2010, foram repassados para o município R$ 89 mil em medicamentos e 
mais R$ 18 mil estão sendo repassados em 2010. 

Programa de Controle de Glicemia: 
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• Prefeitura - R$ 11 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010. 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

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

• Concluiu a recuperação de 10,70 km de vicinal que liga Alvinlândia até o distrito de 
Concórdia, divisa com Ubirajara - Custo: R$ 2.150 mil. Obra concluída em 
28/02/2009. 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995 - 2006 
 

R$ 5.127.000,00 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 320.357 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

214 mil beneficiando 174 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrados 8 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 80 
mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4,70 km de estrada rural ALV-020/455 – 1ª Fase – Custo: R$ 97 mil. A 
obra foi concluída em 06/12/1999. 

 
• recuperados 3 km de estrada rural Psaa-502/06 - Bairro 200 milhas – 2ª Fase – 

Custo: R$ 165 mil. A obra foi concluída em 14/12/2006. 
 

Programa de Microbacias - CATI: 
 

• recuperados 2,64 km de estrada rural - Microbacia Água Barra Grande – Custo: R$ 
77 mil. A obra foi concluída em 28/02/2006. 

 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 20 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 465 
crianças e adolescentes, 336 idosos, 97 famílias e 20 pessoas de outros seguimentos da 
população – Custo: R$ 296 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 
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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; 41 

famílias/mês em 2004 – R$ 30 mil; 41 famílias em 2005 – R$ 29 mil e 41 famílias em 
2006 – R$ 29 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. 

 
Repasses concluídos para entidades: 
 

• Prefeitura – R$ 25 mil repassados em 08/1998, para reforma e ampliação do Centro 
Comunitário - CCI. Obra concluída em 01/07/1999 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
 

• construção de ponte de concreto armado na estrada municipal ALV-370 sobre o 
Ribeirão Anhumas – Custo: R$ 16 mil. Obra concluída em 15/03/1996. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 

• obras de pavimentação em vias urbanas do município – Custo: R$ 80 mil. A obra foi 
concluída em 07/12/1997. 

 
• obras de pavimentação no Conjunto Habitacional João Leônidas Ferreira – Custo: R$ 

30 mil. A obra foi concluída em 01/10/1998. 
 

• obras de pavimentação asfáltica Conjunto Habitacional João Leônidas Ferreira – 
Custo: R$ 30 mil. A obra foi concluída em 01/10/1998. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
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Escolas construídas: 1 (525 novas vagas) – R$ 240 mil 
 

• EEPSG José Bonifácio do Couto – 5 salas (525 novas vagas) – Custo: R$ 240 mil. 
Obra concluída em 28/12/2003. 

 
Reformas em Escolas: 1 – R$ 6 mil. 

 
• EE Cel Franco – Custo: R$ 6 mil. A obra foi concluída em 30/07/2005; 

 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 1 – R$ 30 mil 
 

• EEPSG José Bonifácio do Couto – Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 28/01/1999. 
 

Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 94 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 21/05/03 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na Av. Dr. Couto Junior, 585 – Custo: R$ 27 mil para atender o crédito produtivo 
popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

 
• cobertura de arquibancada do ginásio municipal Ricardo Couto - custo: R$ 50 mil 

repassados em 12/2005. A obra está foi concluída em 30/10/2006. 
 

• construção de duas piscinas, vestiários e lanchonete - custo: R$ 80 mil repassados de 
03/2000 a 08/2000. A obra está foi concluída em 31/08/2000. 

 
• transformação de quadra coberta em ginásio - custo: R$ 70 mil repassados de 01/2002 

a 12/2002. A obra está foi concluída em 02/06/2003. 
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HABITAÇÃO: 
CDHU: 54 unidades habitacionais / 1 conjunto - R$ 428 mil 
 

• conjunto Habitacional Alvinlândia B – 54 unidades, beneficiando 270 pessoas, 
construídas pelo sistema Habiteto, na Rua Ana Margarida – Custo: R$ 428 mil. Obra 
concluída em 27/12/2002. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• obras de pavimentação asfáltica no Conjunto Habitacional Alvinlândia "B" - custo: R$ 
80 mil repassados em 12/2004. A obra está foi concluída em 31/12/2004. 

 
• obras de infra estrutura - execução de calçadas no Conjunto Habitacional Alvinlândia 

"B" - custo: R$ 38 mil repassados em 01/2003. A obra está foi concluída em 
31/12/2003. 

 
 

MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 90 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 caminhão compactador de lixo. 

 
• repasse de R$ 130 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 

aquisição de 1 retroescavadeira. 
 
FEHIDRO : 
 

• contrato com a Prefeitura, para implantação galerias de águas pluviais – Custo: R$ 
39 mil. Concluída em 22/02/2000. 

 
• contrato com a Prefeitura, para controle de erosão na estrada vicinal AVL 453 – 

Custo: R$ 30 mil. Concluída em 15/07/2005. 
 

• contrato com a Prefeitura, para controle de erosão rural - proteção dos mananciais 
superficiais – Custo: R$ 30 mil. Concluída em 28/06/1999. 
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• contrato com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais - Ruas 
Galena, Iracema, Getulio Vargas – Custo: R$ 36 mil. Concluída em 28/12/2000. 

 
• contrato com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais nas Ruas 

Ângelo Teruel e Major Couto – Custo: R$ 35 mil. Concluída em 17/06/2002. 
 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de galeria de águas pluviais no 
prolongamento da Rua Iracema – Custo: R$ 38 mil. Concluída em 17/10/2005. 

 
• contrato com a Prefeitura, para prevenção e defesa contra erosão do solo rural – 

Custo: R$ 32 mil. Concluída em 26/11/2004. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• implantação do Sistema de Água e Esgoto no conjunto habitacional – Custo: R$ 9 mil. 
Concluída em 24/11/2002. 

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

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em 09/2005 para ampliação do centro de saúde; 
 

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

 
• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em 08/2000, para conclusão do Hospital 

Pediátrico; 
 
• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em Dez/1998, para investimento. 
 

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

• Prefeitura – R$ 26 mil, para o Programa Sorria São Paulo; 
 
• Prefeitura – R$ 122 mil; 
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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 4 viaturas, sendo: 2 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 101 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• serviços de regularização e pavimentação da vicinal AVL-020, trecho Alvinlândia – 
Bairro Concórdia, numa extensão de 6 km - Custo: R$ 252 mil pagos na gestão PSDB. 
Obras concluídas em 25/02/1995. 


