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FLOREAL 

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. 

Programa de Pontes Metálicas: 1 

• será implantada 1 ponte metálica sobre o Córrego da Areia - FRL-142, em convênio 

com o município, a quem coube a construção das cabeceiras. O Estado doou as 

superestruturas, num total de 6 metros lineares – Custo: R$ 38 mil. Aguardando 

construção das cabeceiras 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 24.640 litros de leite, no período de Jan/2011 a Nov/2011 – Custo: R$ 33 

mil, beneficiando 204 famílias carentes, no último mês. 

• celebrados 1 convênio com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 450 

crianças e adolescentes – Custo: R$ 30 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 126 famílias/mês em 2011 – R$ 116 mil e estão 

sendo atendidas 126 famílias/mês em 2012 – R$ 121 mil, já repassados R$ 30 mil de 

Jan a Mar. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 45 bolsistas/mês em 2011 – R$ 40 mil e estão sendo 

atendidas 45 bolsistas/mês em 2010 – R$ 43 mil, já repassados R$ 10 mil de Jan a 

Mar. 
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EDUCAÇÃO: 

Reforma de escola concluída: 1 – R$ 33 mil 

• EE Prefeito Décio Prata – Custo: R$ 33 mil. Obra concluída em 18/10/2011. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2011 a Dez2011 foram gastos R$ 39 mil em atividades desenvolvidas aos 

finais de semana em 1 escola do município: EE Prefeito Décio Prata. 

 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

• 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, são para 

despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-

pedagógicos. Inicio das atividades 01/03/2010 e termino em 31/03/2011. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 77 unidades habitacionais em licitação / 1 conjunto – R$ 5.157 mil 

• Conjunto habitacional Floreal B - 77 unidades, beneficiando 385 pessoas, sendo 

construída pelo sistema parceria com municípios, na Estrada Municipal Floreal - 

Valentim Gentil/ Prolongamento da Rua Eliza Cus - Custo: R$ 5.157 mil. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL 

Convênios SEP: - R$ 1.633 mil 

• ampliação do centro de convivência do idoso, localizado na Rua Ferrucio Zanovelo 

esquina com a Rua Udenilson A. Talhari – Custo: R$ 100 mil, repassados em 

Set/2009. Obra concluída em 18/05/2011. 
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• construção de barracão para geração de renda, com 168,92m² de área a ser 

construída, localizado na Rua Vitaliano de Grande nº 335 – Custo: R$ 149 mil 

repassados em Dez/2009. Obra concluída em 18/05/2011. 

• Construção de galpão de cobertura metálica no Recinto João Arraba – Custo: R$ 160 

mil repassados em 04/2010. 

• Construção do Centro Cultural e Inclusão Digital, totalizando 209,44 m² de área 

construída, a ser edificada na Rua Vereador Vitaliano de Grande s/n – Custo: R$ 180 

mil, repassados em Out/2009. Obra concluída em 01/08/2011. 

• Iluminação e urbanização da Av. Vereador Júlio Vendramel – Custo: R$ 150 mil, 

repassados em Nov/2010. Obra concluída em 06/09/2011. 

• obras de Iluminação pública da Avenida Marginal e Rua Fioravante Segati, 

Iluminação do Mini campo de futebol (na Rua Páscoa S. Donato) e extensão de rede 

primária com instalação de transformador no Recinto de Rodeio (Rua Dora M. F. 

Martins) – Custo: R$ 50 mil repassados em Jan/2010. Obra concluída em 11/03/2011. 

• 3.606m² de pavimentação Asfáltica tipo, Guias e sarjetas extrusadas em concreto na 

Rua Projetada A, no distrito Industrial – Custo: R$ 150 mil repassados em Abr/2010. 

Obra concluída em 01/08/2011. 

• 6.453,47 m² de recapeamento asfáltico, em diversas ruas, na Sede do Município – 

Custo: R$ 144 mil repassados em Jan/2012. 

• reforma e adequação da Casa do Trabalhador de Floreal, com área de 155m², estando 

localizada na Rua Ferrucio Zanovelo esquina com a Rua Udenilson Antonio Talhari - 

Custo: R$ 70 mil repassados em Dez/2009. Obra concluída em 18/05/2011. 

• reforma das piscinas, acessibilidade, construção de sanitários e construção de três 

quiosques no Centro de Lazer Vereador Acyr Scalon – Custo: R$ 160 mil repassados 

em Mar/2012. 

• Reforma do Centro de Lazer, sito a Rua Ferrucio Zanovelo esquina com a Rua 

Udenilston A. Talhari, no município de Floreal, com área construída de 620,91m² e 
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com ampliação a ser realizada de 80,10m² - Custo: R$ 180 mil repassados em 

Abr/2010. Obra concluída em 06/09/2011 

• reforma e ampliação da Creche Municipal, localizada na Rua Vitaliano de Grande nº 

778 – Custo: R$ 140 mil, repassados em Dez/2009. Obra concluída em 11/03/2011 

SAÚDE: 

Repasse concluído para Prefeitura – obras: 

• Prefeitura – R$ 150 mil repassados em Mar/2012, para construção sede saúde família. 
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GESTÃO - 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 112.800 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 

142 mil, beneficiando 204 famílias carentes, no último mês. 

CATI - Programa de Microbacias: 

• adequação 3 km de estradas rurais - Microbacia Córrego Viradouro – Custo: R$ 133 

mil. Obra concluída em 10/11/2007. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,8 km das estradas rurais FRL-122 e FLR-353 (3ª Fase) – Custo: R$ 427 

mil. Obra concluída em 22/10/2008. 

• recuperados 4 km das estradas rurais FLR-175 Bairro Celestino (4ª Fase) – Custo: R$ 

297 mil. Obra concluída em 27/10/2010. 

Programa de Ponte Metálica: 1 

• implantação de 1 ponte metálica no Córrego da areia FRL 142, em convênio com o 

município, a quem coube a construção das cabeceiras. O Estado doará as 

superestruturas, num total de 6 metros lineares – Custo: R$ 38 mil. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 13 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 310 

crianças e adolescentes, 296 idosos, 224 famílias e 30 pessoas de outros segmentos da 

população – Custo: R$ 137 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 97 famílias/mês em 2007 – R$ 69 mil; 97 

famílias/mês em 2008 – R$ 69 mil; 97 famílias/mês em 2009 – R$ 69 mil e 97 

famílias/mês em 2010 – R$ 79 mil. 
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• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007 – R$ 21 mil; 30 bolsistas/mês 

em 2008 – R$ 21 mil; 30 bolsistas/mês em 2009 – R$ 21 mil e 30 bolsistas/mês em 

2010 – R$ 25 mil. 

Repasse concluído: 

• Prefeitura – repasse de R$ 75 mil, pagos em Mar/2007 para construção de um centro 

comunitário. Obra concluída em 27/12/2007. 

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: - R$ 1.616 mil 

• aquisição de um caminhão basculante – Custo: R$ 140 mil, repassados em Jun/2008; 

• aquisição de uma kombi – Custo: R$ 39 mil, repassados em Dez/2007; 

• construção do Centro Múltiplo Uso, localizado na Rua Brasil – Custo: R$ 140 mil, 

repassados em Jan/2008 e Mar/2009, obra concluída em 22/05/2009; 

• Construção de Barracão para Agronegócios com 364m² a ser construído tendo como 

área total 700m², localizado na Rua Projetada B, no Distrito Industrial – Custo: R$ 90 

mil, repassados em Ago/2008, concluído em 22/04/2009. 

• construção de velório municipal – Custo: R$ 100 mil, repassados em Nov/2006 e 

Ago/2007. Obra concluída em 23/07/2007. 

• 3.808,20 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do município – Custo: 

R$ 125 mil, repassados em Jul/2008, obra concluída em 22/05/2009; 

• 9.355 m² de recapeamento asfáltico na Rua Procópio Davidoff e Avenida Vendramel – 

Custo: R$ 143 mil, repassados em Jul/2008, obra concluída em 22/05/2009; 

• 7.421,76 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas do município – Custo: R$ 115 

mil, repassados em Ago/2008, obra concluída em 22/05/2009; 

• 5.776 m² de recapeamento asfáltico na Rua Nércio Godoy – Custo: R$ 50 mil, 

repassados em Set/2007. Obra concluída em 02/07/2008; 
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• 1.410,50 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Rua Fioravante Segati – 

Custo: R$ 50 mil, repassados em Jul/2008, obra concluída em 22/05/2009; 

• 3.205,96 m² de recapeamento asfáltico, em vias do Bairro Jardim Santa Rita – Custo: 

R$ 50 mil, repassados em Jan/2009, obra concluída em 22/05/2009. 

• 7.901,06 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas do município – Custo: R$ 129 

mil, repassados em Ago/2008, obra concluída em 22/05/2009; 

• 9.109,15 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 145 mil, 

repassados em Jun/2008, obra concluída em 22/05/2009; 

• reforma da quadra na escola municipal e construção de cobertura da quadra 

Professor Silvânia Cristina Vendramel Belatti – Custo: R$ 140 mil, repassados em 

Jun/2008, obra concluída em 22/05/2009; 

• reforma do campo de futebol e da cobertura da arquibancada, localizado com frente a 

Rua Vitaliano de Grande – Custo: R$ 80 mil, repassados em Jul/2008, obra concluída 

em 22/05/2009; 

• 2.800 m² Drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica em TSD, guias e 

sarjetas, na Rua Marginal (pista de cooper) – Custo: R$ 80 mil, repassados em 

Ago/2008, obra concluída em 22/05/2009; 

EDUCAÇÃO: 

Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 163 mil 

• EE Prefeito Décio Prata – Custo: R$ 148 mil. Obra concluída em 30/05/2008. 

• EE Prefeito Décio Prata – Custo: R$ 12 mil. Obra concluída em 11/01/2010. 

• EE Prefeito Décio Prata – Custo: R$ 3 mil. Obra concluída em 01/06/2010. 

Transporte Escolar: 

• Foi entregue em Mar/2010 um veículo micro ônibus, para transporte de estudantes, no 

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

• De 2007 a 2010 foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 

semana em 1 escola do município: EE Prefeito Décio Prata. 

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 Mai/2008, são para 

despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-

pedagógicos. 

GESTÃO PÚBLICA: 

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

Vitalianode Grande, 337 - Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado 

instalou 11 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á 

população do município – Custo: R$ 56 mil. 

HABITAÇÃO: 

Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• obras de infraestrutura no Conjunto Habitacional Floreal A - Custo: R$ 89 mil, 

repassados de Nov/2008 a Jul/2009. Obra concluída em 17/11/2009; 

• construção de praça no Conjunto Habitacional Floreal A - Custo: R$ 35 mil, pagos de 

Jul/2008 a Mar/2009. Obra concluída em 13/03/2009; 

• obras de infraestrutura na Rua Procópio Davidoff do Conjunto Habitacional 

Residencial Lojudice - Custo: R$ 89 mil, repassados de Jun e Dez/2008. Obra 

concluída em 17/11/2008. 

• Programada obra para equipamento social (Centro Convivência Idoso), no CH 

Floreal A - Lojudice - Custo: R$ 118 mil. 
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MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• Foram repassados R$ 180 mil em Jun/2010, recursos do FECOP – Fundo de Controle 

da Poluição, para aquisição de uma retroescavadeira. 

FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para elaboração de plano diretor de controle da erosão 

urbana – Custo: R$ 29 mil, pagos em Out/2006 e Set/2009. O Plano concluído em 

04/01/2010. 

SAÚDE: 

Repasse concluído para Prefeitura – custeio: 

• Prefeitura – R$ 47 mil, repassados em 2007 e 2008. 

Repasses concluídos para Prefeitura – obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 55 mil, repassados em Jun/2008 para aquisição de em veículo para 

transporte de pacientes; 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Jan/2008 para aquisição de equipamentos 

médicos hospitalares para a Unidade Básica de Saúde. 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a 2010, foram repassados para o município R$ 81 mil em medicamentos. 

Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 8 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010. 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entregue em Jul/2009 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 

R$ 7.600.000,00 

 

AGRICULTURA: 

 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 275.320 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

203 mil beneficiando 204 famílias carentes, no último mês do período. 

 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 3,8 km de estrada rural FRL-349 (1ª Fase) – Custo: R$ 83 mil. Obra 

concluída em 07/08/2000; 

• recuperados 1,2 km de estrada rural FRL-355 (2ª Fase) – Custo: R$ 59 mil. Obra 

concluída em 03/01/2003. 

 

CATI - Programa de Microbacias: 

• recuperados 3,4 km de estrada rural – Microbacia Córrego Guabiroba – Custo: R$ 

158 mil. Obra concluída em 02/03/2006. 

 

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 25 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 641 

crianças e adolescentes, 170 idosos e 272 famílias – Custo: R$ 282 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 
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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$ 21 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 21 mil e 97 famílias em 

2006 – R$ 69 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 de recursos: 

• Prefeitura – repasse de R$ 17 mil, pagos em Dez/1995, para término de construção de 

Núcleo de Promoção Social. Obra concluída em 12/12/1996; 

• Prefeitura – repasse de R$ 25 mil, pagos em Ago/2000, para construção da sede do 

Clube da 3ª Idade Flor do Campo. Obra concluída em 31/12/2005. 

 

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

 

Convênios SEP: 

• construção de um salão para reciclagem de lixo – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída 

em 30/07/2006; 
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• reforma da Praça Matriz – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 30/03/2005; 

• aquisição de um caminhão basculante – Custo: R$ 58 mil. Adquirido em 28/08/2002; 

• 12.711 m² de recapeamento asfáltico do Jardim Santa Rita – Custo: R$ 80 mil. Obra 

concluída em 15/12/2000; 

• 4.542 m² de pavimentação, guias e sarjetas em vias do conjunto habitacional 

residencial Lojudice – Custo: R$ 58 mil. Obra concluída em 24/11/1998. 

 

 

EDUCAÇÃO: 

 

Total de investimentos em obras: R$ 292 mil 

 

Reformas em Escolas: 7 – R$ 258 mil. 

• 5 na EE Prefeito Décio Prata – Custo: R$ 161 mil. Obras concluídas em 21/12/2006, 

2-12/02/2003, 21/10/2002 e 06/06/2000; 

• 2 na EMEIF Floreal – Custo: R$ 97 mil. Obras concluídas em 30/04/1998 e 

08/04/1997. 

 

Cobertura de quadra de esporte em escola: 1 – R$ 34 mil 

• EE Prefeito Décio Prata – Custo: R$ 34 mil. Obra concluída em 01/03/2001. 

 

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. 
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ESPORTE E LAZER: 

 

Repasse de recursos: 

• obras de conclusão do centro de lazer – Custo: R$ 80 mil. Obra concluída em 

02/06/2003. 

 

 

GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal no município, Rua 

Paraná, nº 410 - Centro – Custo R$ 21 mil. O Estado instalou 7 microcomputadores, 

proporcionando acesso gratuito à Internet. 

 

 

HABITAÇÃO: 

 

CDHU: 86 unidades habitacionais / 1 conjunto - R$ 553 mil 

• conjunto Habitacional Floreal A – 86 unidades, beneficiando 430 pessoas, na Rua Rio 

Branco com a Rua Luiz Favaroni construídas pelo sistema empreitada global, em 

parceria com a Prefeitura – Custo: R$ 553 mil. Unidades comercializadas em 

30/09/1995. 

 

Fundo Estadual da Habitação: 

• 2.317,81 m² de pavimentação asfáltica, calçadas, guias e sarjetas no Residencial 

Lojudice - Custo: R$ 58 mil. Obra concluída em 30/09/2003. 
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MEIO AMBIENTE: 

 

CETESB: 

• repasse de R$ 190 mil em Dez/2005, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 

Poluição, para aquisição de uma pá carregadeira. 

 

FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para melhoria de estradas rurais no município de floreal 

bacias de captação – Custo: R$ 58 mil. Obra concluída em 27/09/2006; 

• contrato com a Prefeitura, para conclusão das obras de melhoria de estradas rurais 

através de bacias de captação – Custo: R$ 13 mil. Obra concluída em 12/09/2006; 

• contrato com a Prefeitura, para elaboração do projeto de melhoria em estradas 

vicinais – Custo: R$ 19 mil. Obra concluída em 20/07/2004; 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de bacias de captação de águas pluviais 

em estradas rurais – Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 26/06/2001. 

 

 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

 

SABESP: 

• execução de remanejamento de ligações de água, no Bairro Santa Rita – Custo: R$ 28 

mil. Concluído em 30/12/2005; 

• execução de 3.370 m de rede coletora, 165 ligações domiciliares de esgotos, 179 m de 

emissário  sub-bacia 3, estação elevatória de esgotos e 368 m de linha de recalque – 

Custo: R$ 51 mil. Concluído em 14/03/1996; 
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• execução 901,00 m de rede coletora de esgotos e 86 ligações domiciliares de esgotos, 

842,00 m de rede de distribuição de água e 86 ligações domiciliares de água – Custo: 

R$ 8 mil. Concluído em 04/12/1995. 

 

 

SAÚDE: 

 

Repasses para Prefeitura (1995-2006) – obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 14 mil, repassados em Dez/1998, para aquisição de um veículo para 

combate a dengue; 

• Prefeitura – R$ 20 mil, repassados em Dez/1998, para aquisição de equipamentos 

para o centro de saúde; 

• Prefeitura – R$ 140 mil, repassados em Nov/2005 para reforma e ampliação unidade 

básica de saúde. 

 

Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 4 mil, repassados em Ago/2005. 

 

Entrega de Ambulância: 3 

• Prefeitura – 2 (entregues em 1996, 2000 e 2006). 

 

Entrega de veículos p/ transporte de pacientes: 2 

• Prefeitura - 2 (entregues em 2002 e 2005). 
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SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 5 viaturas, sendo: 2 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – Custo: 

R$ 106 mil. 

 

 

TRANSPORTES: 

 

DER: 

• fornecendo materiais para obras e serviços de pavimentação da marginal a SP-310, 

numa extensão 1 Km – Custo: R$ 144 mil. Obra concluída em 30/10/2006; 

• serviços de conservação de rotina e especial na SP-310 (km 518,3 ao 658,3), numa 

extensão de 139,91 km – Custo: R$ 1.937 mil. Obra concluída em 19/12/2001; 

• melhoramentos e pavimentação da vicinal Floreal - Rio São José dos Dourados (1º 

trecho), numa extensão de 10 km - Custo: R$ 1.072 mil. Obra concluída em 

05/06/2001. 


