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ECHAPORÃ 

OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 2011-2014 

 

CULTURA: 

Polo do Projeto Guri: 1 (em andamento) 

O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando a 

música como agente transformador. 

• Polo Echaporã – Rua Francisco Nascimento Lima - s/n - Centro - em andamento 3 

cursos (violão, percussão e canto e coral), para 117 crianças e adolescentes. Foram 

gastos R$ 168 mil para pagamento de despesas de manutenção do Polo, recursos 

humanos, visitas de supervisão, etc., pagos de Jul/2006 a Set/2010. Este polo iniciou 

suas atividades em 10/07/2006. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• foram celebrados 2 convênios com a Prefeitura para atendimento a 67 crianças e 

adolescentes e 50 famílias – Custo: R$ 14 mil. 

• Programa Renda Cidadã – e estão sendo atendidas 325 famílias/mês em 2011 – R$ 

300 mil, repassados R$ 196 mil de Jan a Ago. 

• Projeto Ação Jovem – e estão sendo atendidas 80 bolsistas/mês em 2011 – R$ 68 mil, 

repassados R$ 43 de Jan a Ago. 

Repasse de recursos: 

• Prefeitura – R$ 50 mil repassados em 02/2011, para obras. Aguardando aditamento. 

• Prefeitura – R$ 50 mil repassados em 01/2011, para aquisição de equipamentos. 
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Distribuição de Leite: 

• distribuídos 31.500 litros de leite, de Jan A Jun/2011 – Custo: R$ 42 mil, beneficiando 

350 famílias carentes, no último mês. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênio SEP (repasse de recursos): R$ 538 mil 

• 7.876 m² obras de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 

100 mil, repassados R$ 58 mil em Fev/2007, com 58,3% executados. 

• 6.207 m² em obras de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: 

R$ 80 mil, repassados R$ 47 mil em Fev/2007, com 59,1% executados. 

• 4.500 m² em infraestrutura urbana na estrada vicinal ECH-010: no trecho entre a Rua 

Amapá seguindo em direção a saída para o Município de Campos Novos 

Paulista/Marília – Custo: R$ 100 mil, pagos em Jul/2008. 

• reforma de Barracão Comunitário com área de 337,24 m² localizado na área do 

Estádio Municipal e Centro de Lazer Municipal – Custo: R$ 60 mil, repassados R$ 41 

mil em 10/2007, com 71,5% executados. 

• aquisição de caminhão basculante trucado, zero quilômetros, ano e modelo 2010 – 

Custo: R$ 198 mil, pagos em Jun/2010. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 219 mil 

Reforma de escola em execução: 1 

• EE Mauricio Milani – Custo: R$ 219 mil, obra com 28% executados. 

Programa Escola da Família: 

• Em 2011 foram gastos R$ 19 mil em atividades desenvolvidas aos finais de semana em 

1 escola do município. EE Mauricio Milani. 
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ESPORTE E LAZER: 

Repasse de recursos: 

• R$ 39 mil, repassados em 01/2010 para o Projeto Esporte Social, Implantado em 

14/06/2010 e concluído em 14/06/2011. 

GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua São Paulo, 

66 - Centro - Custo: R$ 56 mil. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado 

instalou 7 microcomputadores, iniciado em Dez/2008 e término previsto em Dez/2013. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 167 unidades habitacionais / 1 conjunto - R$ 9.111 mil em andamento. 

• conjunto Habitacional Echaporã F – 167 unidades, beneficiando 835 pessoas, Estrada 

Vicinal Ech-020 - Chácara Santa Terezinha - Gleba E, sendo construídas pelo sistema 

Parceria com o Município – Custo: R$ 9.111 mil. Obra com 28,53% executados e 

término previsto para 13/06/2012. 

Programa Melhorias Habitacionais: 

• construção de Praça no CH. Echaporã "F" - custo: R$ 95 mil, repassados R$ 28 mil 

em 06/2011, obra com 30% executados e tem término previsto em 13/12/2011. 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO – R$ 950 mil: 

• contratos com a Prefeitura para combate de erosões na estrada vicinal ECH-030 – 

Custo: R$ 100 mil. Com 90% executados e previsão de termino em 20/11/2011. 

• contratos com a Prefeitura para obras de adequação da estrada vicinal ECH 339/346 

- entre os sítios São Geraldo e Parisiado – Custo: R$ 80 mil. Previsão de termino em 

20/10/2011. 
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• contratos com a Companhia de Saneamento Básico do Estado para estação de 

tratamento de esgoto do município de Echaporã – Custo: R$ 432 mil, com 20% 

executados e término previsto para 19/09/2011. 

• contratos com a Companhia de Saneamento Básico do Estado para adequação das 

estradas rurais ech-136 e ech-020 para controle de erosão – Custo: R$ 79 mil, com 

60% executados e término previsto para 05/12/2011. 

• contratos com a Companhia de Saneamento Básico do Estado para controle e 

prevenção de erosões em estradas vicinais - estrada ech-492 – Custo: R$ 84 mil, com 

90% executados e término previsto para 27/09/2011. 

• contratos com a Companhia de Saneamento Básico do Estado para controle e 

prevenção de erosões na estrada vicinal ech-030 (echaporã/oscar bressane) – Custo: 

R$ 99 mil, com 100% executados e término previsto para 05/12/2011. 

• contratos com a Companhia de Saneamento Básico do Estado para prevenção e defesa 

contra a erosões dos solo rural e assoreamanto de corpos de água – Custo: R$ 76 mil, 

com 55% executados e término previsto para 21/09/2011. 
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GESTÕES 2007 A 2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 207.725 litros de leite, de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 270 mil, 

beneficiando 350 famílias carentes, no último mês. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 76 mil. 

Programa Melhor Caminho: 

• foram recuperados 4,95 km de estrada rural ECH-136 - Bairro 220 – 2ª Fase – Custo: 

R$ 322 mil. A obra foi concluída em 31/10/2007. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• foram celebrados 8 convênios com a Prefeitura para atendimento a 212 crianças e 

adolescentes e 120 famílias – Custo: R$ 59 mil. 

• Programa Renda Cidadã – 240 famílias/mês em 2007– R$ 172 mil; 232 famílias/mês 

em 2008 – R$ 167 mil; 232 famílias/mês em 2009 – R$ 167 mil; 250 famílias/mês em 

2010 – R$ 199 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. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênio SEP (repasse de recursos): R$ 490 mil 

• Aquisição de um caminhão basculante – Custo: R$ 150 mil, repassados em Out/2009, 

adquirido em Set/2010. 
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• 6.314 m² em infraestrutura urbana para recapeamento asfáltico – Custo: R$ 100 mil, 

pagos em Jun/2008, obra concluída em 02/09/2009. 

• 28.071 m² de pavimentação asfáltica do tipo Tratamento Superficial Duplo, TSD, em 

vias urbanas do Jardim Monte Líbano – Custo: R$ 80 mil, pagos em Dez/2007 e 

Nov/2009, obra concluída em 15/09/2010. 

• 192 metros de sarjetas / 560,60 metros de guias e sarjetas / 3.237 m² de pavimentação 

asfáltica tipo CBUQ espessura 3 cm em vias do município – Custo: R$ 100 mil, pagos 

em Dez/2007 e Nov/2009, obra concluída em 15/09/2010. 

• 3.728 m² de recapeamento asfáltico em CBUQ, em vias do Município – Custo: R$ 60 

mil, pagos em Jun/2008. Concluído em 02/09/2009. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 262 mil 

Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 54 mil 

• EE Mauricio Milani – Custo: R$ 50 mil, concluída em 12/11/2009. 

• EE Mauricio Milani – Custo: R$ 4 mil, concluída em 29/06/2010. 

Cobertura de Quadra de Esportes de escola concluída: 1 – R$ 208 mil 

• EE Mauricio Milani – Custo: R$ 208 mil, obra concluída em 28/02/2009. 

Transporte Escolar: 

• Foi entregue em Fev/2010 um veículo micro ônibus, para transporte de estudantes, 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 Mauricio Milani. 
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ESPORTE E LAZER: 

Repasse de recursos: 

• R$ 39 mil, repassados em 07/2006 para implantação de um núcleo do Projeto Esporte 

Social. Implantado em 31/07/2007. 

HABITAÇÃO: 

Programa Melhorias Habitacionais: 

• obras de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas nos Bairros Barra Funda, B. Vista, 

Guilherme G. e S. Roque - custo: R$ 150 mil pagos de 11/2006 a 09/2007. A obra foi 

concluída em 24/09/2007. 

CDHU: 1 unidade habitacional entregue pelo Sistema de Carta de Crédito - R$ 35 mil 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO – R$ 75 mil: 

• contratos com a Prefeitura para adequação de estrada rural - combate de erosões na 

estrada vicinal ECH-020 – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 27/10/2009. 

• contratos com a Prefeitura para adequação de estrada rural – galerias para captação 

de águas pluviais na rua Amazona – Custo: R$ 35 mil. Obra concluída em 01/11/2008. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP: 

Obra concluída: 

• Estação Elevatória de Esgoto, obras do sistema de esgotos sanitários na eliminação de 

lançamentos de esgotos in-natura – Custo: R$ 1.482 mil, a obra foi concluída em 

21/10/2010. 
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SAÚDE: 

Programa Renova Saúde: 

• Prefeitura - R$ 4 mil, repassados de Jul/2009. 

Repasse concluído para Prefeitura (2008-2009) – custeio: 

• Prefeitura – R$ 3 mil. 

Repasses para Prefeitura - investimento: 

• Prefeitura – R$ 40 mil em Nov/2007, para aquisição de uma ambulância. 

• Prefeitura – R$ 40 mil em 2009, para aquisição de equipamentos. 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a 2010, foram repassados para o município R$ 198 mil em medicamentos. 

Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 27 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010. 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 2 viaturas, sendo: 1 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – 

Custo: R$ 81 mil. 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995 – 2006 
R$ 17.691.300,00 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 621.950 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

474 mil beneficiando 350 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrados 8 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 158 
mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 3,90 km de estrada rural ECH-010 – 1ª Fase – Custo: R$ 76 mil. A obra 
foi concluída em 10/09/1999. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 2 
 

• implantadas 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 20 metros 
lineares – Custo: R$ 128 mil: 

 
1. sobre a estrada ECH-020 - Ribeirão Taquaral – vão de 10 metros. Instalada em 

16/11/2002; 
 
2. sobre a estrada ECH-195 - Córrego do Araçá – vão de 10 metros. Instalada em 

16/11/2002. 
 

Programa de Microbacias: 
 

• recuperados 1,96 km de estrada rural - Água do Mandaguari – Custo: R$ 80 mil. A 
obra foi concluída em 28/02/2006. 
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Repasse de recursos: 
 

• aquisição de roçadeira, arado, grade, cultivador e distribuidor – Custo: R$ 10 mil 
repassados em 01/2003. 

 
• aquisição de trator  e grade – Custo: R$ 30 mil repassados em 01/2000. 
 
• aquisição e instalação de balança rodoviária – Custo: R$ 16 mil repassados em 

09/1996. 
 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 13 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 430 
crianças e adolescentes e 169 famílias – Custo: R$ 175 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; 30 

famílias/mês em 2004 – R$ 21 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 21 mil e 240 famílias em 
2006 – R$ 172 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 07/1996, para reforma e ampliação de NPS. 
Obra concluída em 18/06/1997. 

 
• Prefeitura – R$ 80 mil repassados em 07/1998, para construção da sede do Projeto 

Pró-Meninos, localizado na Fazenda São Bartolomeu. Obra concluída em 30/06/1999. 
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CULTURA: 
 

• reforma e ampliação da Biblioteca Pública Municipal e implantação de videoteca e de 
unidade volante – Custo: R$ 54 mil. Obra concluída em 06/04/1999 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
 

• construção de ponte de 10 metros de comprimento e 8 metros de largura, na estrada 
vicinal ECH – 136 – Custo: R$ 74 mil. Obra concluída em 19/10/2001. 

  
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 

• aquisição de 2 caminhões para conservação de vicinais – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em 03/2000.  

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Escolas ampliadas: 1 (315 novas vagas) – R$ 90 mil 
 

• P. Cedido Prefeitura Municipal de Echaporã – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 
90 mil. Obra concluída em 06/10/1998. 

 
Reformas em Escolas: 5 – R$ 275 mil. 
 

• EEPSG Mauricio Milani – Custo: R$ 2 mil. A obra foi concluída em 20/02/1997; 
 
• EMEF Profa Ida Bonini Romero – Custo: R$ 4 mil. A obra foi concluída em 

08/04/1997. 
 

• EEPSG Mauricio Milani – Custo: R$ 77 mil. A obra foi concluída em 17/09/1997. 
 

• EEPSG Mauricio Milani – Custo: R$ 54 mil. A obra foi concluída em 23/12/1997. 
 

• EE Mauricio Milani – Custo: R$ 137 mil. A obra foi concluída em 25/02/2004. 
 
Programa Escola da Família: 
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• 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 18/06/04 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na Praça Riodante Fontana, nº 10 – Custo: R$ 45 mil para atender o crédito produtivo 
popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

 
• reforma do Ginásio Municipal de Esportes – Custo: R$ 50 mil repassados de 12/2005 

a 08/2006. Obra concluída em 30/10/2006. 
 

• reforma da piscina pública – Custo: R$ 35 mil repassados em 12/1998. Obra 
concluída em 31/12/1996. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 199 unidades habitacionais / 2 conjuntos - R$ 869 mil 
 

• conjunto Habitacional Echaporã D – 43 unidades, beneficiando 215 pessoas, 
construídas pelo sistema empreitada global convencional, na Rua Alagoas – Custo: R$ 
229 mil. Obra concluída em 18/07/1996. 

 
• conjunto Habitacional Echaporã E – 156 unidades, beneficiando 780 pessoas, 

construídas pelo sistema Habiteto, na Av. Perimetral – Custo: R$ 640 mil. Obra 
concluída em 11/04/2000. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• obras de infra estrutura em guias e sarjetas no Conjunto Habitacional CDHU - 
Prefeito Albino Vieira – Custo: R$ 38 mil. Obra concluída em 31/12/2003. 
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• obras de pavimentação e sarjetas no Conjunto habitacional Prefeito Albino Villa – 

Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 24/03/2005. 
 
Programa Melhoria Habitacional: 
 

• obras de pavimentação asfáltica no Conjunto Habitacional Santiago Fernandes – 
Custo: R$ 117 mil. Obra concluída em 31/12/2002. 

 
 

MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 90 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 Caminhão Coletor Compactador de Lixo. 

 
• repasse de R$ 190 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 

aquisição de 1 Pá Carregadeira. 
 

• repasse de R$ 64 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 Triturador de Galhos. 

 
FEHIDRO : 
 

• contratos com a Prefeitura para combate a erosão na estrada vicinal ECH-136 – 
Custo: R$ 38 mil. Concluído em 14/07/2005. 

 
• contratos com a Prefeitura para combate à erosão e comt. de pavimentos em estrada 

municipal – Custo: R$ 33 mil. Concluído em 16/06/2004. 
 

• contratos com a Prefeitura para controle de erosão no Bairro Pari Veado – Custo: R$ 
34 mil. Concluído em 18/06/2004. 

 
• contratos com a Prefeitura para controle de erosões rurais no município de Echaporã 

– Custo: R$ 49 mil. Concluído em 31/07/2001. 
 

• contratos com a Prefeitura para galerias para captação de águas pluviais nas ruas 
amazonas e rio grande do sul – Custo: R$ 35 mil. Paralisado. 
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• contratos com a Prefeitura para implantação de aterro sanitário em valas – Custo: R$ 
40 mil. Concluído em 19/06/2002. 

 
• contratos com a Prefeitura para obras de adequação da estrada vicinal ECH-339 – 

Custo: R$ 39 mil. Concluído em 01/09/2006. 
 

• contratos com a Prefeitura para recuperação de erosões e estradas da bacia do 
Mandaguari – Custo: R$ 75 mil. Concluído em 04/03/1999. 

 
• contratos com a Prefeitura para recuperação de estradas - bacia do taquaral – Custo: 

R$ 35 mil. Concluído em 25/06/2001. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 
 

• construção de galerias de águas pluviais – Custo: R$ 38 mil. Obra concluída em 
31/12/1998. 

 
SABESP: 

 

• construção de 380 m de ramal rural e instalação de transformador de 45 KVA – 
Custo: R$ 5 mil. Concluída em 30/05/1998. 

 
• montagem eletromecânica do poço P.2, incluso fornecimento de cabos e quadro 

elétrico de comando – Custo: R$ 7 mil. Concluída em 29/06/1998. 
 

• perfuração do poço profundo P.2 com 400 m de profundidade – Custo: R$ 86 mil. 
Concluída em 30/12/1997. 

 
• ampliação da estação de tratamento de esgotos – Custo: R$ 93 mil. Concluída em 

30/03/1997. 
 

• aquisição de aeradores para estação de tratamento de esgotos – Custo: R$ 15 mil. 
Concluída em 28/02/1997. 

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

• Prefeitura – R$ 150 mil, repassados em 06/2004 para reforma do hospital de 
Echaporã; 

 
• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em 03/2002, para reforma do hospital de clínicas 

municipal; 
 
• Hospital das Clinicas de Echaporã – R$ 40 mil, repassados em 12/1998, para 

reforma; 
 
• Centro de Saúde de Echaporã – R$ 8 mil, repassados em 12/1998, para aquisição de 

equipamentos de fisioterapia. 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 16 mil. 
 
• Agremiação de Promoção e Assistência Social - APASE – R$ 129 mil. 
 
• Hospital das Clínicas – R$ 45 mil. 
 

Entrega de Ambulância: 3 
 

• Prefeitura - 3 
Veículos para o combate à dengue - SUCEN: 1 
 

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

• Entrega de 7 viaturas, sendo: 4 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 174 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER:  
 

• recapeamento da SP-333 – Echaporã-Assis, do km 369,870 ao km 401,134, numa 
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extensão de 31,26 km - Custo: R$ 10.376 mil. Obras concluídas em 31/10/2004. 


