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GARÇA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

 
DESENVOLVIMENTO ECON. CIÊNCIA E TEC.  

ETEC:  

Obras em execução:  

• Obras de Construção de laboratórios, quadra poliesportiva e adequações para 
acessibilidade na ETEC Dep. Paulo Ornellas Carvalho de Barros - Custo: R$ 1.378, 
obra com 8,03% executados e tem término previsto em 07/12/2011.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

• celebrados 6 convênios com a Prefeitura para atendimento a 375 crianças e 
adolescentes, 60 idosos, 213 famílias, 30 migrantes – Custo: R$ 300 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – e estão sendo atendidas 205 famílias/mês em 2011 - R$ 
191 mil, repassados R$ 125 mil de Jan a Ago.  

 

• Projeto Ação Jovem – e estão sendo atendidos 499 bolsistas/mês em 2011 – R$ 447 
mil, repassados R$ 327 de Jan a Set.  

 

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 185.400 litros de leite, de Jan A Jun/2011 – Custo: R$ 248 mil, 
beneficiando 2.430 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Repasses para entidades – R$ 120 mil:  

• Prefeitura – R$ 40 mil em Jan/2011, para aquisição de equipamentos.  
 

• AVCCG – R$ 80 mil em Abr/2011, para obra na entidade.  
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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 de Garça – Rua 27 de Dezembro, 10 - centro - 12 cursos (violino, viola, 
violoncelo, contrabaixo, saxofone, clarinete, flauta, trompete, trombone, bombardino, 
percussão e canto coral), para 218 crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 413 mil 
para pagamento de despesas de manutenção do Polo, recursos humanos, visitas de 
supervisão, etc., pagos de Jul/2006 a Jul/2010. O polo iniciou suas atividades em 
11/07/2006.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 1.175 mil  

Reformas de escolas concluídas: 15 – R$ 524 mil  

Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 651 mil  

• EE Hilmar Machado de Oliveira - Custo: R$ 452 mil. A obra foi concluída em 
25/08/2011.  

 

• EE Hatsue Toyota - Custo: R$ 92 mil. A obra foi concluída em 06/04/2011.  
 

• EE EmefProfª Norma Mônico Truzzi- Custo: R$ 107 mil. A obra foi concluída em 
03/02/2011.  

 

Programa Escola da Família:  

• Em Mar e Jun/2011 foram gastos R$ 98 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 5 escolas do município.  

 

EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO:  
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BANCO DO POVO:  

• Em 29/08/2002 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na Rua Carlos Gomes, 174 – Custo: R$ 270 mil, para atender o crédito 
produtivo popular. Vigência até 19/02/2013.  

 

GESTÃO PÚBLICA:  

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1Infocentro Municipal no município, Rua 
Brasil, 277 – Custo R$ 61 mil. O Estado instalou 9 microcomputadores, 
proporcionando acesso gratuito à Internet. Vigência até 09/06/2013.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU 6 unidades habitacionais em execução / 1 conjunto - R$ 765 mil  

• Conjunto Habitacional Garça K – 6 unidades, beneficiarão 30 pessoas e sendo 
construídas pelo sistema parceria com os municípios - Custo: R$ 765 mil, com 58,12% 
executados e com término previsto para 12/10/2011.  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 1.499 mil  

• construção de Conjunto Esportivo no Centro de Lazer do Distrito de Jafa - Custo: R$ 
150 mil, repassados em Out/2009.  

 

• Construção de um Terminal Rodoviário no distrito de Jafa - Custo: R$ 149 mil, 
repassados em Dez/2009. Obra não iniciada e aguardando aprovação para alteração 
de objeto.  

 

• 1.879,37 m de alambrado, edificação de sanitários com área a construir de 78,56 m², 1 
pórtico de entrada de 36 m² de área e 154,92 m² de cobertura no Parque de Lazer de 
11 alqueires em construção - Custo: R$ 300 mil, repassados R$ 180 mil em Out/2008. 
A obra foi paralisada com 43% executados e está aguardando a decisão do Depto. 
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Jurídico da Prefeitura quanto à continuidade da mesma empresa ou se faz nova 
licitação para a contratação de empresa para concluí-la.  

 

• Execução de rede de galeria de águas pluviais no Jardim Mondrian, localizado no 
município - Custo: R$ 450 mil repassados R$ 269 mil em Jul/2010.  

 

• 11.740 m² de recapeamento asfáltico com CBUQ, com 3 cm de espessura, em ruas 
localizadas no Bairro Ferrarópolis - Custo: R$ 200 mil repassados em Abr/2010.  

 

• reforma da Praça Municipal Pedro de Toledo, localizada entre as Ruas Tiradentes, 
Sargento Wilson Abel de Oliveira, Minas Gerais e Prefeito Salviano Pereira de 
Andrade, no município - Custo: R$ 150 mil, com término previsto em Dez/2010.  

 

• Execução de reforma do Estádio Municipal Frederico Platzeck, localizado à Rua 
Mário Marangão, no município - Custo: R$ 100 mil repassados em Abr/2010.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS:  

FEHIDRO :  

Convênios com a Prefeitura:  

• reflorestamento para a recuperação das cabeceiras do Córrego Barreiro - Custo: R$ 
21 mil em Dez/2007 e concluído em 28/02/2011.  

 

• monitoramento das águas subterrâneas em porção norte da Unidade de Gestão dos 
recursos hídricos - Custo: R$ 39 mil, pagos R$ 9 mil em Mai/2009 e tem término 
previsto em 19/11/2011.  

 

• Projeto para recuperação das áreas ripárias do alto Aguapeí - Custo: R$ 172 mil, 
repassados R$ 143 mil em Jun/2010, projeto com 40% executados e tem término 
previsto em 20/11/2012.  
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SAÚDE:  

Repasses em andamento para entidade hospitalar - custeio:  

• Associação Beneficente Espírita de Garça - R$ 1.020 mil, já repassados R$ 121 mil 
de Abr a Set/2011.  

 

Repasses concluídos para entidade hospitalar - custeio:  

• Santa Casa – R$ 604 mil (R$ 504 mil Programa Pró-Santas Casas).  
 

• Associação Beneficente Espírita de Garça - R$ 49 mil em Ago/2011.  
 

Repasses para entidades hospitalares para investimentos (2011- 2014) – R$ 350 mil:  

• Santa Casa – R$ 350 mil em Dez/2010, para aquisição de equipamentos.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 36 mil.  
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GESTÃO 2007-2010 

 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 1.623.393 litros de leite, de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 2.052 mil, 
beneficiando 2.430 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 6,15 km de estrada rural, 3ª fase - Estrada GAR-471 e Estrada GAR-419, 
Bacia Hidrográfica Aguapeí – Custo: R$ 429 mil.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 22 convênios com a Prefeitura para atendimento a 756 crianças e 
adolescentes, 110 idosos, 660 famílias, 90 migrantes e 30 pessoas de outros segmentos 
da população – Custo: R$ 1.100 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – 110 famílias/mês em 2007 - R$ 79 mil; 110 famílias/mês 
em 2008 - R$ 79 mil; 110 famílias/mês em 2009 - R$ 79 mil; 163 famílias/mês em 2010 
- R$ 95 mil.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 100 bolsistas/mês em 2007 – R$ 72 mil; 
200 bolsistas/mês em 2008 – R$ 144 mil; 200 bolsistas/mês em 2009 – R$ 144 mil; 200 
bolsistas/mês em 2010 – R$ 152 mil.  

 

Repasses para entidades – R$ 180 mil:  

• APAE de Garça – R$ 30 mil em Abr/2007.  
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• Patrulha Juvenil de Garça – R$ 200 mil, repassados de 2008 a 2010, para ampliação 
e reforma da entidade e aquisição de equipamentos.  

 

• Prefeitura – R$ 60 mil, repassados de Jul/2010, para aquisição de equipamentos.  
 

DEFESA CIVIL:  

• construção de galeria de águas pluviais no Bairro Cascata - Custo: R$ 196 mil. Obra 
concluída em 08/05/2008.  

 

FATEC de Garça:  

Obras concluídas: R$ 6.519 mil:  

• Construção do bloco de salas de aula e obras complementares do bloco administrativo 
da FATEC - Custo: R$ 3.566 mil, sendo R$ 2.091 mil de obras e R$ 1.475 mil de 
equipamentos. Obra concluída em 11/12/2009 e inaugurada pelo Secretário de 
Desenvolvimento em 20/02/2010. No 1º semestre de 2010 a unidade ofereceu 80 vagas 
no Curso de Mecatrônica Industrial e 80 vagas em cada um de 2 novos cursos: Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão Empresarial, além, dos cursos de Tecnologia 
em Produção e Informática para Gestão de Negócios que já existiam.  

 

• Obras de Construção Parcial do Bloco 2 - 2ª fase do prédio da administração e da 
biblioteca da FATEC - Custo: R$ 505 mil. Obra concluída em 08/07/2008.  

 

• Construção parcial do bloco 2 – 1ª fase do prédio da administração e da biblioteca da 
FATEC - Custo: R$ 2.448 mil, sendo: R$ 389 mil de obras e R$ 2.059 mil de 
equipamentos. Obra concluída em 18/06/2007.  

 

ETEC:  

Obras concluídas: R$ 1.618 mil  
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• Reforma geral na ETEC Agrícola Dep. Paulo Ornelhas Carvalho de Barros - Custo: 
R$ 1.017, sendo: R$ 887 mil de obras e R$ 130 mil de equipamentos. Obra concluída 
em 24/08/2009.  

 

• Obras de Reforma na ETEC Monsenhor AntonioMagliano - Custo: R$ 298 mil, sendo: 
R$ 134 mil de obras e R$ 164 mil de equipamentos. Obra concluída em 03/04/2008.  

 

• Obras de Reforma na ETEC Agrícola Dep. Paulo Ornellas Carvalho de Barros 
(Agrícola) - Custo: R$ 303 mil, sendo: R$ 166 mil de obras e R$ 137 mil em 
equipamentos. Obra concluída em 04/07/2008.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ mil  

• 10.000 m² de recapeamento asfáltico, com espessura de 3 cm, beneficiando vias do 
município - Custo: R$ 150 mil, repassados em Mar/2008 e Mai/2009. Obra concluída 
em Jun/2009.  

 

• 19.354 m² de pavimentação e recapeamento asfáltico - Custo: R$ 300 mil, repassados 
em Jun e Dez/2008. Obra concluída em 12/02/2009.  

 

• 19.354 m² de pavimentação e recapeamento asfáltico - Custo: R$ 300 mil, repassados 
em Ago e Dez/2008. Obra concluída em 02/01/2009.  

 

• Pavimentação Asfáltica das Ruas do Jardim Anita - Custo: R$ 99 mil, repassados em 
Out/2008. Obra concluída em 27/11/2008.  

 

• Construção de Centro de Lazer no Distrito de Jafa - Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Fev/2008, obra concluída em 10/11/2010.  
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• 5.000 m² de pavimentação asfáltico, com 3 cm de espessura em vias internas do 
Parque de Lazer, localizado próximo a via de acesso SP-294 - Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Dez/2008. Obra concluída em Set/2008.  

 

• 3.149 m² de pavimentação asfáltica - Custo: R$ 49 mil. Obra concluída em 
03/07/2008.  

 

• 10.270,49 m² de pavimentação asfáltica em vias do município - Custo: R$ 149 mil 
repassados em nov/2006 e fev/2007. Obra concluída em 12/04/2007.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ mil  

Reformas de escolas concluídas: 15 – R$ 524 mil  

Transporte Escolar: 

 

• Foi entregue em Fev/2010 1 veículo micro-ônibus, para o transporte de estudantes, no 
valor de R$ 145 mil.  

 

Repasses para a APAE:  

• De Mar/2007 a 2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 368 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 168 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes 
regulares de ensino fundamental.  

 

Transporte Escolar:  

• Em Fev/2010 foi entregue 1 micro-ônibus, para o transporte escolar, no valor de R$ 
145 mil.  

 

Programa Escola da Família:  
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• De 2007 a 2010 foram gastos R$ 887 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 5 escolas do município.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU 124 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto - R$ 5.486 mil  

• conjunto Habitacional Garça H/I/J – 124 unidades, irá beneficiar 620 pessoas, em 
construção pelo sistema de Parceria com Municípios - Custo: R$ 5.486 mil. Obra 
concluída em 21/05/2010.  

 

JUSTIÇA:  

Fundação CASA:  

Convênios:  

• convênio com a AFAI Associação Feminina de Assistência, para atendimento a 35 
adolescentes em regime de liberdade assistida e prestação de serviços da comunidade 
– Custo: R$ 113 mil, pagos de Jul/2006 a Jun/2008 e concluído em 30/06/2008.  

 

• convênio com a Prefeitura , para atendimento a 35 adolescentes em regime de 
liberdade assistida e prestação de serviços da comunidade – Custo: R$ 42 mil, pagos 
de Set/2008 a Jun/2009 e concluído em 29/06/2009.  

 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB:  

• repassados recursos do FECOP - Fundo de Controle da Poluição, no valor de R$ 76 
mil em Jul/2008, para aquisição de equipamentos para coleta seletiva de lixo. 
Adquiridos em 02/07/2008.  

 

• repassados recursos do FECOP - Fundo de Controle da Poluição, no valor de R$ 190 
mil em Jul/2008, para aquisição de uma retroescavadeira. Adquirida em 02/07/2008.  
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FEHIDRO :  

Convênios com a Prefeitura: 

• Sensoreamento remoto do manancial e abastecimento público - Custo: R$ 55 mil e 
concluído em 02/06/2009.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SANEBASE:  

• obras de construção de emissário de esgotos e melhorias das estações elevatórias de 
esgotos – Custo: R$ 270 mil, repassados em Mar e Jun/2007. A obra foi realizada pela 
Prefeitura a quem coube mais R$ 60 mil. Obra concluída em 31/12/2008.  

 

DAEE:  

• construção de reservatório de água tratada com capacidade de 2.400.000 litros - 
Custo: R$ 250 mil. Obra concluída em 24/08/2009.  

 

SAÚDE:  

Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – custeio: R$ 1.952 mil  

• Santa Casa – R$ 793 mil (R$ 616 mil do Programa Pró-Santas Casas).  
 

• Associação Beneficente Espírita de Garça - R$ 483 mil.  

• Prefeitura - R$ 25 mil, para controle de diabetes Mellitus e mais R$ 35 mil para o 
programa Renova Saúde.  

 

Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares para investimentos (2007- 2010) – R$ 
590 mil:  

Prefeitura – R$ 120 mil:  

• R$ 55 mil em Jun/2008 para aquisição de um veículo e equipamentos (veículo 
adquirido em 23/12/2008).  
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• R$ 50 mil, repassados em Out/2009, para reforma do Posto de Saúde de Jafa. Obra em 
andamento com término previsto em 30/06/2010.  

 

• R$ 15 mil, repassados em Jul/2009 para aquisição de mobiliários para o programa 
Renova Saúde (já adquiridos).  

 

Santa Casa – R$ 470 mil:  

• R$ 60 mil, repassados em Out/2007 para aquisição de equipamentos (já adquiridos).  
 

• R$ 130 mil, repassados em Jan/2008 para construção da área de serviço de 
fisioterapia. Obra concluída em Jun/2008.  

 

• R$ 180 mil, repassados em Jan/2006 para reforma e ampliação do PS. Obra concluída 
em 30/06/2007.  

 

• R$ 100 mil, repassados em Out/2009 para reforma e ampliação da lavanderia. Obra 
concluída em 31/12/2009.  

 

Programa Dose Certa:  

• De 2007 a 2010, foram repassados para o município R$ 945 mil em medicamentos.  
 

Programa de Controle de Glicemia:  

• Prefeitura - R$ 174 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 8 viaturas, sendo: 6 para a Polícia Civil e 2 para a Polícia Militar – 
Custo: R$ 331 mil.  
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Corpo de Bombeiros:  

• Entrega de 1 unidade de resgate no valor de R$ 112 mil, entregue em Nov/2009.  
 

Polícia Militar:  

• Construção da sede da 4ª Cia do 9º BPM/I – Custo: R$ 503 mil. Obra concluída em 
17/05/2010.  

 

Polícia Civil:  

• Reforma da antiga cadeia pública para abrigar o 1º DP de Garça – Custo: R$ 99 mil, 
obra concluída em 30/06/2008.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

Duplicação da SP-294, trecho Bauru-Marília:  

• obras de duplicação da SP-294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, do km 
347,3 ao km 458,37 incluindo o contorno de Marília e dispositivo de entroncamento 
com a SP-333, numa extensão de 118 km – Custo: R$ 653.000 mil, sendo: R$ 222.000 
mil de obras e R$ 431.000 mil de reajustes. O 5º sub-trecho que vai do km. 403,3 ao 
km 420,7 beneficia o município de Garça. Entregue o trecho de Duartina à Garça, do 
km 375,3 ao km 420,7, numa extensão de 45,34 km.  
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 30.896.400,00 
 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 4.382.580  leite, no período de Jul/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 2.819 mil 

beneficiando 2.430 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4 km de estrada rural GAR-161 e 453– 1ª Fase – Custo: R$ 73 mil. A 
obra foi concluída em 03/09/2001. 

 
• recuperados 1,22 km de estrada rural sem denominação do Bairro 

Cemitério/faculdade- 2ª fase- Custo: R$ 31 mil, obra concluída em 16/05/2003. 
 

Galpão para Agronegócios: 
 

• Em 07/03/2005 foi implantado no município 1 galpão de agronegócios – R$ 269 mil. 
 
Programa Microbacias: 
 

• 3,46 km de adequação de estrada Microbacia Água do Santo André - estrada 
GAR-168, custo: R$ 127 mil, concluída em 31/03/2005. 

 
• 4,56 km de adequação de estrada rural-Microbacia Água da Jabuticabeira, 

custo: R$ 81 mil, concluída em 21/11/2006. 
 

 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 55 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
3.157 crianças e adolescentes, 580 idosos, 70 portadores de deficiência, 759 famílias e 
90 migrantes – Custo: R$ 1.900 mil. 
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. 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 100 bolsistas/mês em 2005 e 100 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 72 mil em 2005 e R$ 72 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 – 90 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 154 mil; 90 

famílias/mês em 2004 – R$ 65 mil; 90 famílias em 2005 – R$ 64 mil e 70 famílias em 
2006 – R$ 79 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. 

 
 
CULTURA: 

• recuperação do prédio que abriga o Paço Municipal Dr. Ulisses Guimarães, 
custo: R$ 25 mil, concluída em 15/06/2000. 

 
• Foram doados instrumentos musicais para a Prefeitura, custo: R$ 1 mil, 

dez/2006.  
 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos:  
 

• obras de construção de galeria com 72 m lineares no Jardim Morada do Sol – A obra 
foi realizada pela Prefeitura com recursos do Ministério de Integração Nacional – 
convênio 002/00 no valor de R$ 36 mil e R$ 7 mil em recursos do Estado. Obra 
concluída em 22/04/2002. 

 
• Construção de galeria com 42 mno Jardim Sol Nascente. A obra foi realizada pela 

Prefeitura com recursos do Ministério de Integração Nacional – convênio 002/00 no 
valor de R$ 44 mil e R$ 8 mil em recursos do Estado. Obra concluída em 22/04/2002. 
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DESENVOLVIMENTO: 
 
 
 
CEETPS: 
 
 
 

• implantada em 01/03/2004 a FATEC de Garça, em convênio com a Prefeitura, 
inicialmente funcionando no prédio da ETE Monsenhor Antônio Magliano e a partir 
de 2005 na Rodovia de acesso à Garça, km 1 -Av Presidente Vargas, 2331. A unidade 
iniciou as aulas em março/2004 com 80 vagas no Curso Superior de Tecnologia em 
Informática com Ênfase em Gestão de Negócios, sendo 40 vagas no período vespertino 
e 40 no noturno, também foi implantado o Curso de Tecnologia em produção com 80 
vagas, sendo 40 vagas no período matutino e 40 no noturno, custo: R$ 1.991 mil, dos 
quais R$ 213 mil gastos em equipamentos.  

 
• 2 reformas na ETE Monsenhor Antônio Magliano - Custo: R$ 103 mil, concluídas em 

26/02 e 19/03/2004. 
 

• reformas no galpão para instalação do abatedouro e processamento de carne na ETE 
Paulo Ornellas Carvalho de Barros (Agrícola), custo: R$ 149 mil, concluídas em 
22/04/2005. 

 
• serviços e reparos nas instalações elétricas da unidade-laudo técnico na ETE 

Monsenhor Antônio Magliano - Custo: R$ 1 mil. A obra foi concluída em 21/07/1998. 
 

• Troca de calhas na ETAE Deputado Paulo Ornellas Carvalho de Barros, custo: 
R$ 1 mil, concluída em 19/12/1995. 

IPT: 
Programa de Assistência Técnica aos Municípios: 

• Estudos referentes a recuperação da barragem Paineiras (Praia Artificial), custo: R$ 
22 mil, concluído em 30/12/1997. 

• Elaboração de relatórios ambientais preliminares 1ª fase, custo: R$ 34 mil, concluído 
em 01/04/1997. 

• Estabelecimento de diretrizes para tratamento de esgotos domésticos da cidade, custo: 
R$ 29 mil, concluído em 27/01/1997.  

• Avaliação das condições geológicas, geotécnicas e de segurança da barragem 
integrado do projeto “Praia artificial” e recomposição para estabilização, custo: R$ 
15 mil, concluído em 31/03/1996. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Repasses SEP:  

 
• 3.000 m de pavimentação asfáltica na Av. Paineiras – Jardim Paineiras – Custo: R$ 

60 mil, repassados em Out/2004 e fev/2006. As obras foram concluídas em 
23/03/2006. 

 
• 3.149,87 m² de pavimentação asfáltica em vias do município, custo: R$ 49 mil. 
• 813 m de infra-estrutura no 2º distrito industrial, custo: R$ 120 mil, concluídas em 

24/03/1999. 
• 8.112 m de guias e sarjetas no CH Morada do Sol, custo: R$ 35 mil, concluídas em 

15/03/2007. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
reformas de escolas concluídas: 35 – Custo: R$ 1.497 mil. 
 
Serviços em quadras de esportes de escolas concluídos – 2 - Custo: R$ 97 mil 

 
• EE LydiaYvone Gomes Marques, custo: R$ 40 mil, concluída em 20/07/2001. 
 
• EE Profª Norma Mônico Truzzi, custo: R$ 57 mil, concluída em 31/05/2005. 

 
Repasses para APAE: R$ 2.325 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 2.325 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 2.318 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar 
classes regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família:  
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 1.260 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 12 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 



18 
 

BANCO DO POVO: 
 

• Em 29/08/2002 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na Rua Carlos Gomes, 174 – Custo: R$ 270 mil do Estado e R$ 30 mil para 
atender o crédito produtivo popular. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU 867 unidades habitacionais / 4 conjuntos - R$ 7.590 mil 
 

• conjunto Habitacional Garça D-01 – 60 unidades, beneficiando 300 pessoas, 
construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional, Ch Av. Brasil- próximo à 
praça da igreja Custo: R$ 329 mil. Obra concluída em 27/01/1996. 

 
• conjunto Habitacional Garça D-02 – 31 unidades, beneficiando 155 pessoas, 

construídas pelo sistema Habiteto, na Rua Liberdade com a Rua Manoel Gutierres  - 
(próximo ao posto de gasolina – Custo: R$ 104 mil. Obra concluída em 25/05/1998.  

 
• conjunto Habitacional Garça F/G– 276 unidades, beneficiando 1.380 pessoas, 

construídas pelo sistema Habiteto, na Rua Peroba – Custo: R$ 1.066 mil. Obra 
concluída em 07/12/2001. 

 
• conjunto Habitacional Garça E– 500 unidades, beneficiando 2.500 pessoas, 

construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional – Custo: R$ 6.091 mil. 
Obra concluída em 31/05/1997. 

 
Loteria da Habitação: 

 
• execução de galerias de águas pluviais com capacidade de 440 m³Conjunto 

Habitacional SEAC I, bairro Labienópolis, custo: R$ 12 mil. 
 
• execução de 27.914,87 m² de obras de infra-estrutura guias,sarjetas, pavimentação 

asfáltica de calçadas no Conj.habitacionalTakeo Toyota, Garca D2 e Dep. Luis E. 
Magalhães, custo: R$ 300 mil, pagos em set, nov e dez/2002. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
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• repasse de R$ 210 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de retroescavadeira e pá carregadeira. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
CTEEP: 
 

• obras de ampliação da subestação de Bom Jardim, instalação de um banco de 
transformadores – Custo: R$ 26.204 mil.  

 
FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura para implantação de sistema de tratamento de esgotos - Rio 
do Peixe, custo: R$ 300 mil. 

• contrato com a Prefeitura para estação de tratamento de esgotos no distrito de Jafa, 
custo: R$ 90 mil, concluído em 22/03/2004. 

• contrato com a Prefeitura termo de referência para elaboração do projeto executivo 
da ETE peixe do município de Garça /SP- custo: R$ 44 mil, concluído em 24/04/2002. 

• contrato com a Prefeitura estação de tratamento de esgotos custo: R$ 84 mil, 
concluído em 03/08/2000. 

• contrato com a Prefeitura para drenagem urbana - implantação de galerias de águas 
pluviais, custo: R$ 45 mil, concluído em 28/07/2000. 

 
SANEBASE: 

 
• R$ 100 mil repassados em julho/1996 para execução de adutora de água tratada 

interligando à ETA na Rua Maria Helena ao conjunto habitacional Garça E. 
Realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 73 mil, concluída em 
29/12/1996.  

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

• Prefeitura – R$ 102 mil0 – controle da glicemia. 
 
• Santa Casa – R$ 435 mil. 
 
• Associação Beneficente Espírita de Garça – R$ 365 mil. 
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• Hospital e Maternidade Samaritano de Garça - R$ 20 mil 
 
• Sociedade Beneficente Caminho de Damasco de Garça – R$ 145 mil. 

 
• Hospital André Luiz – R$ 30 mil.  

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

• Prefeitura – R$ 45 mil, repassados em Jan/2006 para aquisição de equipamentos; 
 

• Santa Casa – R$ 180 mil, repassados em jan/2006 para reforma e ampliação do 
Pronto Socorro. 

 
• Santa Casa – R$ 100 mil, repassados em Mai/2005 para aquisição de aparelho de 

raio x. 
 

• Hospital São Lucas – R$ 100 mil repassados em jun/2005 para aquisição de aparelho 
de raio –x. 

 
• Prefeitura: R$ 10 mil repassados em 1995 para aquisição de 5 microcomputadores 

para o Centro de Saúde. 
 

• Prefeitura: R$ 43 mil repassados em 1998 para aquisição de 3 veículos de combate a 
dengue. 

 
Entrega de Ambulância: 3- R$ 102 mil 
 

• Prefeitura – 3 (entregues em 2000, 2005 e 2006). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 23 viaturas, sendo: 16 para a Polícia Militar e 7 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 494 mil. 

 
• Entrega de 1 Base Comunitária – Custo: R$ 73 mil.  

 
Corpo de Bombeiros 

• Entrega de 1 viatura Custo: R$ 50 mil; 
 

• aquisição de 2 rádios portáteis, custo: R$ 3 mil. 
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• aquisição de equipamento de proteção respiratória, custo: R$ 4 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
 
DER:  
 

• serviços de conservação de rotina e especial na SP-294 e SP-331, trecho do km 
338,764 ao 475,802 e do km 173,972 ao 206,532 e acessos, numa extensão de 133,57 
km, custo: R$ 2.309 mil; obras concluídas em 07/03/2001. 

• fornecimento de materiais para rejuvenescimento da vicinal SP-294 ao Bairro 
Itiratupã, custo: R$ 170 mil. Obras concluídas em 03/10/2006. 

• regularização e pavimentação GAR-119-SP 294- SP EMBRATEL fazenda São José, 
custo: R$ 227 mil.  

 


