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CLEMENTINA  
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO: 

Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 20 mil. 

CULTURA: 

Pólos 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 Clementina – Rua Bahia, S/N - Centro - em andamento 5 cursos (Canto Coral, 
percussão e bateria, violão, violino/viola e violoncelo/contrabaixo) para 1.156 
crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 306 mil de Set/2006 a Dez/2011 para 
pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de 
supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 25/09/2006. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 56.516 litros de leite, no período de Jan/2011 a Fev/2012 – Custo: R$ 79 
mil, beneficiando 284 famílias carentes, no último mês do período. 

• celebrados 2 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 325 
crianças e adolescentes e 65 famílias – Custo: R$ 72 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 65 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 62 mil e 
estão sendo atendidas 66 famílias/mês em 2012 – Custo: R$ 63 mil, já repassados R$ 
26 mil de Jan a Mai. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 85 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 82 mil e estão 
sendo atendidos 85 bolsistas/mês em 2012 – Custo: R$ 82 mil, já repassados R$ 34 mil 
de Jan a Mai. 
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PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL 

Convênios SEP: R$ 510 mil 

• construção de um núcleo de promoção social com 369,00 m² de edificação, localizada 
a Rua Alagoas – Custo: R$ 120 mil, repassados de Jan/2010. 

• 2.839,22m² de recapeamento e 1.538,30m2 de pavimentação asfáltica tipo CBUQ 
(capa 3cm) em vias do município – Custo: R$ 140 mil, repassados em Jan/2012. 

• 7.500,00 m² de recapeamento asfáltico em diversas vias do município – Custo: R$ 150 
mil, repassados em Jan/2011. Obra concluída em 01/06/2011. 

• obras de reforma e ampliação do Centro de Convivência do Idoso, com 381,60 m² de 
construção existente e ampliação de 1.250,00 m², situado a Rua João Cândido dos 
Santos, no Centro – Custo: R$ 100 mil, repassados em Dez/2009. 

EDUCAÇÃO: 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2011 a Dez/2011, foram gastos R$ 39 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na escola EE Clementina. 

EMPREGO E TRABALHO 

Banco do Povo: 

• Em 23/04/2003 foi implantado em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista - Custo: R$ 36 mil, para atender o crédito produtivo popular. Vigência até 
23/04/2013. 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES: 

DER: 

• fornecimento de material para pavimentação da vicinal de ligação na divisa do 
município ao Córrego Lontra a SP-425, numa extensão de 11,00 km – Custo: R$ 1.355 
mil. Em rescisão de contrato. 

PROGRAMA PRÓ-VICINAL III: 

• recuperação da vicinal SP-463 (Clementina) – Ribeirão Baguaçu (Coroados), numa 
extensão de 6,00 km – Custo no município: R$ 1.596 mil. Obra concluída em 
30/05/2011. (BRA). 
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SANEAMENTO E REC. HÍDRICOS: 

FEHIDRO: 

• formalizou contrato com a Prefeitura, para estudo de macro drenagem urbana para 
prevenção e defesa contra inundações – Custo: R$ 72 mil, repassados em Mai e 
Set/2010; Set/2011. Aguarda prestação de contas da ultima parcela para 
encerramento do empreendimento. 

 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Entidades hospitalares – custeio: 

• Associação Hospitalar – R$ 20 mil repassados em Ago/2012. 
Repasses concluídos para Prefeituras / Entidades hospitalares – obras e equipamentos: 

• Associação Hospitalar – R$ 50 mil, repassados em Out/2011, aquisição de aparelho 
de ultrasonografia. 

• Associação Hospitalar – R$ 120 mil, repassados em Out/2011, reforma e ampliação 
da recepção e do centro cirúrgico. 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos. 

• Prefeitura – R$ 15 mil, repassados em Jun/2010, para fluoretação das águas. 
Repasses programados para Entidades hospitalares - custeio: 

• Associação Hospitalar – R$ 20 mil. 
Programa Saúde da Família: 

• Prefeitura - R$ 192 mil, repassados de Jul/2010 a Dez/2011. 
Programa Dose Certa: 

• Em 2011 estão sendo repassados para o município R$ 25 mil em medicamentos. 
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GESTÃO 2007 – 2010 

 

AGRICULTURA: 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 197.664 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 243 mil, 
beneficiando 284 famílias carentes, no último mês do período. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 36 mil, repassados de Ago/2007, Set/2007, Jul/2008 e 
Set/2008. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,00 km da estrada CLM-376 no Bairro Córrego C. Lontra - Bacia 
Hidrográfica Aguapeí (5ª Fase) – Custo: R$ 330 mil, para melhorar as condições de 
tráfego e escoamento agrícola. A obra foi concluída em 02/09/2008. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 29.820 litros de leite de Jan a Jul/2011 – Custo: R$ 39 mil, beneficiando 
284 famílias carentes, no último mês do período. 

• celebrados 8 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 1230 
crianças e adolescentes e 260 famílias – Custo: R$ 291 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu no município 65 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 
47 mil, 65 família/mês em 2008 – Custo: R$ 47 mil, 65 famílias/mês em 2009 – Custo: 
R$ 47 mil e 65 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 53 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 60 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 43 
mil, 90 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 65 mil, 90 bolsistas/mês em 2009 – Custo: 
R$ 65 mil e 90 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 75 mil. 

Repasse de recursos: 

• Lar de Amparo aos idosos - R$ 20 mil, repassados em Fev/2007, para aquisição de 
equipamentos para entidade. 
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DEFESA CIVIL:  

• construção de ponte de concreto armado na estrada municipal CLM-367 – Córrego 
Sabá – Custo: R$ 95 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e com a participação de 
R$ 23 mil. Concluída em 27/12/2007. 

• construção de galeria em aduelas no Córrego Promissão – Custo: R$ 30 mil. A obra 
foi realizada pela Prefeitura e com a participação de R$ 7 mil. Concluída em 
14/05/2008. 

• construção de ponte em aduelas no Córrego “A” – estrada municipal CLM-148 – 
Custo: R$ 76 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e com a participação de R$ 19 
mil. Concluída em 25/02/2010. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 1.400 mil 

• aquisição de caminhão – Custo: R$ 120 mil, repassados em Nov/2010. 

• aquisição de equipamento para matadouro municipal – localizada na Estrada 
Municipal CLM-030 – Bairro Lauro Penteado – Custo: R$ 60 mil, repassados em 
Dez/2008. 

• aquisição de 1 retroescavadeira – Custo: R$ 170 mil, repassados em Mai/2010. 

• 6.250,00 m² de infra-estrutura urbana em vias públicas – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Jun/2008. Obra concluída em 29/08/2008. 

• 1.122,00 m² de pavimentação asfáltica, na Rua Fortaleza, no trecho entre as ruas 
Brasil e Curitiba, Distrito Lauro Penteado – Custo: R$ 40 mil, repassados em 
Ago/2009. Obra concluída em 03/03/2010. 

• 1.602,91 m² de pavimentação asfáltica em vias do município – Custo: R$ 60 mil, 
repassados em Set/2009. Obra concluída em 10/09/2010. 

• 7.827,06 m² de recapeamento asfáltico em diversas vias do município – Custo: R$ 150 
mil, repassados em Abr/2010. Obra concluída em 22/09/2010. 

• 7.920,43 m² de recapeamento asfáltico em diversas vias do município – Custo: R$ 150 
mil repassados em Mai/2010. Obra concluída em 17/10/2010. 

• 7.777,78 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 140 mil, 
repassados em Jan/2009. Obra concluída em 12/05/2009. 

• 7.827,06 m² de recapeamento asfáltico em diversas vias do município – Custo: R$ 150 
mil, repassados em Jun/2010. Obra concluída em 24/11/2010. 

• aquisição de retroescavadeira – Custo: R$ 190 mil repassados em Dez/2006. 
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• reforma do Terminal Rodoviária, localizada na Rua Paraná, nº 300 – Bairro Centro – 
Custo: R$ 70 mil, repassados em Out/2008. Obra concluída em 26/06/2009 

EDUCAÇÃO: 

Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 96 mil 

• EE Clementina – Custo: R$ 38 mil. Obra concluída em 19/05/2009. 

• EE Clementina – Custo: R$ 11 mil. Obra concluída em 25/03/2010. 

• EE Maria de Fátima Gomes Alves – Custo: R$ 47 mil. Obra concluída em 03/11/2010. 
Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Set/2009, foram gastos R$ 108 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na escola EE Clementina. 

Transporte escolar: 

• Em 12/02/2010 foi entregue 1 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil. 

ESPORTE E LAZER: 

• 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 Jul/2006, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos. Projeto foi concluído em 31/10/2009. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 60 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – Custo: R$ 1.187 mil 

• Conjunto Clementina D - 60 unidades, beneficiando 300 pessoas, em construção pelo 
Programa Pró-Lar Rural na estrada municipal AM-030 – Custo: R$ 1.187 mil. A obra 
foi concluída em 15/08/2008. 

Pró - Lar - Convênio Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• 2.685,49 m² para reforma e adequação de praça pública no conjunto habitacional 
Antônio Granado – Custo: R$ 48 mil, repassados em Jul/2008, Fev/2009 e Mar/2009. 
A obra foi concluída em 30/09/2009. 
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• 2.646,05 m² de infra-estrutura, pavimentação asfáltica em vias do conjunto 
habitacional Clementina C – Custo: R$ 40 mil, repassados em Jul/2008, Dez/2008 e 
Fev/2009. A obra foi concluída em 29/10/2008. 

• 300,20 m² de infra-estrutura, reservatório de água no conjunto habitacional 
Clementina A, B, B2 e D - Custo: R$ 118 mil, repassados em Mar/2008, Ago/2008 e 
Nov/2008. A obra foi concluída em 29/10/2008. 

• execução de poço artesiano no conjunto habitacional Clementina “D” – Custo: R$ 50 
mil, repassados em Nov/2006, Ago/2007 e Mar/2008. A obra foi concluída em 
30/01/2008. 

• 300,20 m² de infra-estrutura urbana, construção de muro de arrimo na quadra “C” – 
no conjunto habitacional Clementina B – Nicolau Vasques – Custo: R$ 35 mil, 
repassados em Abr/2008, Fev/2009 e Jul/2009. A obra foi concluída em 30/03/2009. 

• 293,22 m² para construção de Centro Comunitário no conjunto habitacional José 
Nardo – Clementina “D” – Custo: R$ 127 mil, repassados em Fev/2009, Mar e 
Mai/2010. Obra concluída em 14/05/2010. 

• 2.242,74 m² para construção de praça pública no conjunto habitacional Clementina B 
e B2 – Nicolau Vasques – Custo: R$ 80 mil, repassados em Jun/2008, Mai/2009 e 
Mar/2010. Obra concluída em 08/05/2010. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repasse de R$ 190 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 pá carregadeira. 

FEHIDRO: 

• formalizou contratos com a Prefeitura, para galeria de águas pluviais do conjunto 
habitacional José Guzzo, numa extensão de 261,00 metros lineares – Custo: R$ 42 mil, 
repassados em Ago/2006, Ago/2007 e Jul/2008. A obra foi concluída em 03/10/2008. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades hospitalares (2007–2010) – custeio: 

• Associação Hospitalar – R$ 110 mil. 

• Prefeitura – R$ 15 mil. 
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Repasses concluídos para Entidades hospitalares - obras: 

• Associação Hospitalar – R$ 150 mil, repassados em Jun/2008, para obras na 
lavanderia, cozinha e refeitório. 

Programa Dose Certa: 

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 160 mil em 
medicamentos. 

Programa Controle de Glicemia 

• Prefeitura – R$ 22 mil foram repassados de Jul/2006 a Dez/2010, para custeio. 
Entrega de Ambulância: 1 

• Prefeitura – 1 – Custo: 34 mil 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 3 viaturas: 1 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 125 mil. 

Polícia Civil: 

• reforma em geral na Delegacia de Polícia Civil, situado na Rua Bahia, nº 36 – Bairro 
Centro – Custo: R$ 71 mil, repassados em Jan/2008. Obra concluída em 03/11/2009. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
 

R$ 8.159.900,00 
 
 

 
AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de Leite: 
 

• Distribuídos 399.512 litros de leite, no período de 1.995 a 2.006 – Custo: R$ 295 mil, 
beneficiando 284 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• Foram celebrados 8 convênios relativos a municipalização, atendendo a pequenos e 
médios agricultores - Custo: R$ 360 mil. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 8,87 km da Estrada Rural do 1ª/2ª Fase (PSAA-1185/97) - Estr. CLM-
477, 436, 428 e 020 - Custo: R$ 121 mil. concluído em 09/08/1999. 

 
• recuperados 1,20 km da Estrada Rural do 3ª Fase (PSAA-274/02) - Estr. CLM-

070/432 - Custo: R$ 60 mil. concluído em 26/12/2002. 
 
 
Repasses de recursos: 

 
• Foram repassados recursos no valor de R$ 20 mil, para aquisição de equipamento de 

irrigação. 
 
• Foram repassados recursos no valor de R$ 140 mil, para construção de matadouro 

frigorífico regional. 
 
• Foram repassados recursos no valor de R$ 8 mil, para implantação de viveiro de 

mudas. 
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• Foram repassados recursos no valor de R$ 30 mil, para melhoria e ampliação do 
recinto de exposições. 

 

CATI 
 

• Concluiu 2,13 km de adequação de estradas rurais microbacias – córrego São José, 
no valor de R$ 103 mil, dentro do programa de Microbacias. 

 

 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 32 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 2703 
crianças e adolescentes, 127 idosos, 8 portadores de deficiência, 649 famílias e 34 
pessoas de outros segmentos da população – R$ 913 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005, 60 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 22 mil em 2005, R$ 43 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 2003 – 52 mil; 41 famílias/mês /2004 – R$ 

30 mil; 65 famílias/mês/2005 – R$ 46 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. 

 
 
Repasses: 
 

• foram repassados para Prefeitura, recursos no valor de R$ 25 mil, para construção do 
CCI. 
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DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos:  
 

• recuperação e construção de pontes e infra-estrutura urbanano município   - Custo: 
R$ 355 mil. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: (repasse de recursos): R$ 470 mil 

 
• repasse de recursos no valor de R$ 470 mil; no período de 1995 a 2006 para obras de 

pavimentação asfaltica em guias, sarjetas e galerias de águas pluviais e infra-estrutua 
urbana.  

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 213 mil 
 
Reformas em Escolas: 4 – Custo: R$ 173 mil. 
 

• EE Clementina – Custo: R$ 14 mil, concluída em 13/03/2003. 
 
• EMEF Maria Conceição de Souza – Custo: R$ 3 mil, concluída em   20/02/1997. 
 
• EE Clementina – Custo: R$ 149 mil, concluída em 20/09/2002. 
 
• EE Clementina – Custo: R$ 7 mil, concluída em 17/01/2006. 

 
Cobertura de quadra de esportes em escolas: 1 – Custo: R$ 50 mil  
 

• EE Clementina – Custo: R$ 50 mil, concluída em 10/12/2000. 
 
Transporte escolar: 
 

• Foram gastos R$ 95 mil, para aquisição de 1 veículo para o transporte escolar no 
Município. 
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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 23/04/2003 foi implantado em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista  - Custo: R$ 36 mil, para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• repasse de R$ 165 mil, para festividades natalinas e ampliação no centro educacional 
desportivo no município. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 198 unidades habitacionais / 3 conjuntos – Custo: R$ 806 mil. 
 

• Conjunto Habitacional Clementina A – 76 unidades, beneficiando 380 pessoas, 
construídas pelo sistema Habiteto - Custo: R$ 274 mil. A obra foi concluída em 
31/08/1997. 

 
• Conjunto Habitacional Clementina B/C – 92 unidades, beneficiando 460 pessoas, 

construídas pelo sistema Habiteto - Custo: R$ 482 mil. A obra foi concluída em 
31/01/2002. 

 
• Conjunto Habitacional Clementina B2 – 6 unidades, beneficiando 30 pessoas, 

construídas pelo sistema Autoconstrução - Custo: R$ 50 mil. A obra foi concluída em 
05/04/2004. 

 
 
Fundo Estadual da Habitação: 

� repasse de recursos no valor de R$ 160 mil, para obras de infra-estrutura e 
iluminação pública. 
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MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 280 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 caminhão coletor compactador de lixo e 1 pá carregadeira. 

 
FEHIDRO : 
 

• formalizou contratos com a Prefeitura Municipal, para construção de galerias de 
águas pluviais, perfuração de poço profundo e recuperação de 10 poços tubulares 
profundos, no valor de R$ 352 mil. 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 

• Foram gastos R$ 179 mil no período de 28/02/2001 a Dez/2006 em medicamentos 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 

• Associação hospitalar – R$ 518 mil. 

• Prefeitura – R$ 22 mil. 

• Centro de Saúde – R$ 4 mil. 
 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras / equipamentos: 
 

• Associação hospitalar – R$ 22 mil em 1999 para ações de internação hospitalar; 

• Centro de Saúde – R$ 9 mil em 1995 para aquisição de equipamentos; 

• Centro de Saúde – R$ 9 mil em 1998 para aquisição de equipamentos; 

• Sucem – R$ 14 mil em 1998 para aquisição de pick-up cabine simples; 

• Prefeitura – R$ 13 mil em 2004 para investimentos. 
 
Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura - R$ 10 mil. 
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Entrega de Ambulância: 2 
 

• Prefeitura – R$ 56 mil (entregues em 02/03/2002 e 31/12/1997). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 3 viaturas, sendo: 2 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 54 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• Pavimentação Vicinal - Sp 463 Lauro Penteado, numa extensão de 3,50 km – Custo: 
R$ 376 mil. Obra Concluída em 27/04/1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


