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GENERAL SALGADO 
OBRAS E AÇÕES –  GESTÃO 2011-2014 

 

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 General Salgado – Av. Azilio Antonio Prado, 990 - Centro - EMEF Azilio 
Antonio Prado – em andamento 3 cursos (Violão, Percussão e Canto Coral), para 117 
crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 180 mil de Out/2006 a Nov/2011 para 
pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de 
supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 25/10/2006. 

DEFESA CIVIL:  

Obra programada: R$ 44 mil 

• construção de travessia em aduelas no Córrego do Cocho – rural – GES-353 – Custo: 
R$ 44 mil, ainda não repassados. A obra será realizada pela Prefeitura e com a 
participação de R$ 11 mil. Sendo assinado o convênio em 29/02/2012. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 77.634 litros de leite de Jan a Nov/2011 – Custo: R$ 106 mil, beneficiando 
640 famílias carentes, no último mês do período. 

• celebrados 3 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 70 
crianças e adolescentes, 130 famílias e 12 migrantes – Custo: R$ 41 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu no município 129 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 138 mil e estão sendo atendidos 129 famílias/mês em 2012 – Custo: R$ 124 mil, já 
repassados R$ 21 mil em Jan e Fev. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 69 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 71 
mil e estão sendo atendidos 69 bolsistas/mês em 2012 – Custo: R$ 66 mil, já 
repassados R$ 11 mil em Jan e Fev. 
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Repasse de recursos: 

• APAE – R$ 30 mil, repassados em Jul/2011, para aquisição de equipamentos (10 
micro computadores, 02 impressoras, 01 switch, 01 copiaDORA, 10 estabilizadores, 
04 impressoras, 01 pen drive, 10 mesas para computador, 10 cadeiras, 01 ar 
condicionado, 01 armário de aço). Adquiridos em 30/09/2011. 

• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em Dez/2011, para aquisição de 1 perua kombi. 
Ainda não adquirido. 

EDUCAÇÃO: 

Repasses para APAE: 

• De Mar, Jun e Set/2011, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 92 
mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 35 alunos. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar, Jun e Set/2011, foram gastos R$ 75 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 2 escolas da região. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

Repasse de recursos: R$ 119 mil 

• 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. Vigência até 
15/05/2011. 

• execução de alambrados, cercamento do terreno e reforma do vestiário no Estádio 
Municipal – Custo: R$ 80 mil, repassados em Jun/2011. Obra concluída em 
07/06/2011. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 50 unidades habitacionais em licitação / 1 conjunto – Custo: R$ 3.379 mil 

• Conjunto habitacional General Salgado D (Distrito São Luis de Japiúba) - 50 
unidades, que beneficiará 250 pessoas, serão construídas pelo Programa Parceria 
com Municípios – Custo previsto: R$ 3.379 mil. Previsão de OIS em 01/04/2012. 
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Programa Melhoria Habitacional: 

Obra em execução: R$ 111 mil 

• obras de infraestrutura nos conjuntos habitacionais Milton Renda e General Salgado 
C – Custo: R$ 111 mil. Obra com 80% executados e com previsão de término em 
27/12/2012. 

PLANEJAMENTO E DES.REGIONAL: 

Convênio SEP: R$ 730 mil 

Obras em execução: R$ 320 mil 

• construção de galpão de múltiplo uso, com 157,55 m² - Custo: R$ 150 mil, repassados 
em Jan/2012. Obra iniciada e com previsão de término em 30/04/2012. 

• 130,00 metro linear de canal aberto em gabião em trecho do Córrego da Lagoinha – 
Custo: R$ 120 mil, repassados em Dez/2011. Obra em andamento e com previsão de 
término em 15/05/2012. 

• revitalização da Praça 101 no Bairro Vila Maria – Custo: R$ 50 mil, repassados em 
Jan/2012. Obra em andamento e com previsão de término em 15/05/2012. 

Obras concluídas: R$ 410 mil 

• 3.911,96 m² de recapeamento de diversas vias do município – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Jan/2012. Obra concluída em 15/02/2012. 

• 3.901,71 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Dez/2011. Obra concluída em 10/02/2012. 

• 7.500,00 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Dez/2010. Obra concluída em 16/06/2011. 

• 4.044,52 m² de pavimentação asfáltico no Distrito Prudêncio e Moraes – Custo: R$ 60 
mil, já repassados em Dez/2006 e Jan/2009. Obra concluída em 06/11/2009. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura – elaboração de plano diretor de controle de erosão urbana 
– Custo: R$ 44 mil. Previsão de término em 08/05/2012. 
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SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades hospitalares (2011 – 2014) – custeio: 

• Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora das Dores – R$ 20 mil, repassados em 
05/08/2011. 

• Prefeitura – R$ 18 mil, repassados em Jul a Dez/2011, para custeio do Programa 
Qualis Mais. 

SEGURANÇA PÚBLICA 

• Foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 49 mil. 
TRANSPORTES: 

DER: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV: 

Obra concluída: 

• recuperação da estrada vicinal General Salgado – SPV 062 com Distrito de Prudêncio 
e Moraes, com 5,00 km – Custo do município R$ 788 mil. Obra concluída em Set/2011. 

• recuperação da estrada vicinal General Salgado – Nova Palmira com Nova Castilho, 
com 1,00 km – Custo do município: R$ 157 mil. Obra concluída em Set/2011. 
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GESTÃO 2007 – 2010 

 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 413.884 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 521 mil, 
beneficiando 640 famílias carentes, no último mês do período. 

Casa da Agricultura: 

• Foi celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 52 mil, repassados em Nov/2007, Dez/2007, Jul/2008 e 
Ago/2008. 

Programa Melhor Caminho: 3ª Fase 

• recuperados 5,50 km da estrada GES-309 – Bairro Prudêncio Emorais e GES-467 – 
Bairro Nova Palmira – Custo: R$ 355 mil, para melhorar as condições de tráfego e 
escoamento agrícola. A obra foi concluída em 26/08/2008. 

Repasse de Recursos: 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Dez/2009, para aquisição de equipamentos 
agrícolas. Adquiridos em 14/06/2007. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 12 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 260 
crianças e adolescentes, 600 famílias e 41 migrantes – Custo: R$ 163 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu no município 150 famílias/mês em 2007 – Custo: 
R$ 108 mil, 150 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 108 mil, 150 famílias/mês em 2009 
– Custo: R$ 108 mil e 150 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 123 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 70 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 50 
mil, 100 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 72 mil, 70 bolsistas/mês em 2009 – Custo: 
R$ 72 mil e 100 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 84 mil. 

Repasse de recursos: 

• APAE – R$ 30 mil, repassados em Jul/2009, para aquisição de equipamentos. 

• Associação Mirim Salgadense – R$ 25 mil, repassados em Fev/2009, para aquisição 
de equipamentos. 
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• APAE – R$ 10 mil, repassados em Fev/2008, para aquisição de equipamentos para a 
entidade. 

DEFESA CIVIL:  

Repasse de recursos: R$ 438 mil 

• construção de travessia em aduelas no Ribeirão Buriti - estrada municipal GES-152 – 
Custo: R$ 64 mil, já repassados R$ 31 mil em Jan/2010. A obra foi realizada pela 
Prefeitura e com a participação de R$ 3 mil. Obra concluída em 09/05/2010. 

• construção de travessia em aduelas no Córrego da Barraca - estrada municipal GES-
179 – Custo: R$ 142 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e com a participação de 
R$ 7 mil. Obra concluída em 24/02/2010 

• recuperação de ponte sobre o Córrego Buriti – Estrada Municipal GES-248 – Custo: 
R$ 120 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e com a participação de R$ 30 mil. 
Obra concluída em 21/10/2008. 

• construção de ponte sobre o Ribeirão Talhado - Estrada Municipal GES-317 – Custo: 
R$ 112 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e com a participação de R$ 35 mil. 
Obra concluída em 21/11/2007. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênio SEP: R$ 2.993 mil 

• reforma e ampliação do CCI – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jun/2010. Obra 
concluída em 05/12/2010. 

• reforma no Centro Comunitário de Lazer do Distrito de Prudêncio e Moraes (área 
250,80 m²) e do Distrito de São Luis de Japiúba (área de 177,15 m²) – Custo: R$ 150 
mil, repassados em Out/2009. Obra concluída em 24/09/2010. 

• execução de 650 metros lineares extensão de rede subterrânea com iluminação 
ornamental implantada ao longo do canteiro que margeia a Rodovia SP-310 – Custo: 
R$ 130 mil, repassados em Abr/2010. Obra concluída em 22/09/2010. 

• 7.560,82 m² de recapeamento asfáltico em vias urbana do município – Custo: R$ 150 
mil, repassados em Abr/2010. Obra concluída em 22/09/2010. 

• 7.531,26 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Abr/2010. Obra concluída em 22/09/2010. 

• reforma e remodelação da Praça Nossa Senhora das Dores – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Abr/2010. Obra concluída em 14/09/2010. 
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• 7.572,66 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Abr/2010. Obra concluída em 14/09/2010. 

• construção de um calçadão de 1.570,00 m² equipado com iluminação, mesas, bancos, 
quiosques e lixeiras, no trecho da Rua Nadyr Garcia – Custo: R$ 150 mil, repassados 
em Set/2009. Obra concluída em 09/09/2010. 

• 919,60 m² para reforma e ampliação do Centro de Lazer dos Trabalhadores Rurais – 
Custo: R$ 150 mil, repassados em Out/2008. Obra concluída em 08/09/2010. 

• implantação de rede de energia elétrica e iluminação pública para via de acesso Paulo 
Pulici e Via Marginal em 52 unidades – Custo: R$ 150 mil, repassados em Out/2008. 
Obra concluída em 01/12/2009. 

• 2766,50 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 50 mil, 
repassados em Jul/2009. Obra concluída em 01/09/2009. 

• 8.860,85 m² de infra-estrutura em vias urbanas do município – Custo: R$ 145 mil, 
repassados em Dez/2008. Obra concluída em 08/05/2009. 

• 360,00 m² para construção de galpão para coleta seletiva de resíduos sólidos – Custo: 
R$ 150 mil, repassados em Jan/2008 e Dez/2008. Obra concluída em 01/01/2009. 

• 243,00 m² para reforma dos postos de Saúde do Distrito de Prudente e Moraes e São 
Luis de Japiuba – Custo R$ 80 mil, repassados em Jan/2008 e Out/2008. Obra 
concluída em 27/11/2008. 

• 5.227,81 m² de infra-estrutura urbana em vias do município – Custo: R$ 130 mil, 
repassados em Out/2007 e Out/2008. Obra concluída em 25/11/2008. 

• 2.296,32 m² de infra-estrutura urbana em vias do município – Custo: R$ 30 mil, 
repassados em Dez/2007. Obra concluída em 08/09/2008. 

• 6.872,45 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas do município – Custo: R$ 130 
mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 08/09/2008. 

• 1.360,00 metros lineares de infra-estrutura, guias e sarjetas para o povoado de Nova 
Palmira – Custo: R$ 30 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 08/09/2008. 

• 7.772,44 m² de infra-estrutura urbana – Custo: R$ 125 mil, repassados em Jun/2008. 
Obra concluída em 08/09/2008. 

• 6.991,41 m² de infra-estrutura em vias urbanas – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
Fev/2008. Obra concluída em 08/09/2008. 

• 8.848,17 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 145 mil, 
repassados em Abr/2008. Obra concluída em 08/09/2008. 

• 7.156,32 m² de pavimentação asfáltica e recapeamento em vias do município – Custo: 
R$ 115 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 08/09/2008. 
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• 8.794,60 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 143 mil, 
repassados em Jun/2008. Obra concluída em 08/09/2008. 

• 4.779,25 m² de recapeamento asfáltico na Rua Azilio A. Prado, Avenida Domenico do 
Ráo e Diogo Garcia Carmona – Custo: R$ 60 mil, repassados em Nov/2006 e 
Abr/2007. Obra concluída em 20/05/2007. 

• aquisição de ônibus – Custo: R$ 80 mil, repassados em Dez/2006. Adquirido em 
20/03/2007. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 300 mil 

Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 300 mil 

• EE Tonico Barão (2) – Custo: R$ 156 mil. Obra concluída em 30/04/2010 e 
11/01/2010. 

• EE Silvério Da Cunha Lacerda – Custo: R$ 144 mil. Obra concluída em 24/07/2008. 
Repasses para APAE: R$ 252 mil 

• De Mar/2007 a Mar/2010, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
252 mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 140 alunos. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 3.612 alunos em 2007 a 2010 - 
Custos: R$ 54 mil. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Mar/2010, foram gastos R$ 123 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na escola EE Tonico Barão. 

Transporte escolar: 2 veículos – R$ 291 mil 

• Foram entregues 2 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 291 mil. 
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ESPORTE E LAZER: 

Repasse de recursos: R$ 39 mil 

• 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/2008 e Jan/2010, são 
para despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e 
didático-pedagógicos. 

• projeto Natal Iluminado em Dez/2008 – Custo: R$ 29 mil, repassados em Dez/2008. 

• projeto Natal Iluminado em Dez/2007 – Custo: R$ 18 mil, repassados em Jan/2008. 
HABITAÇÃO: 

CDHU: 1 unidade habitacional entregue pelo sistema de carta de crédito – R$ 35 mil. 

CDHU: 53 unidades habitacionais concluídos / 1 conjunto – R$ 773 mil 

• Conjunto habitacional General Salgado C - 53 unidades, beneficiando 265 pessoas, 
construídas pelo Sistema Parceria com Municípios, na Rua Francisco Bibi com Rua 
Monteiro Lobato - Custo: R$ 773 mil. A obra foi concluída em 15/09/2007. 

PRÓ-LAR - Convênio Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

Obra concluída: R$ 229 mil 

• 1.275,00 m² de infra-estrutura na Rua Jamil Accacio Teixeira no conjunto habitacional 
General Saldado A – Custo: R$ 26 mil, já repassados em Fev/2008, Set/2008 e 
Nov/2008. Obra concluída em 21/06/2008. 

• 5.781,68 m² de infra-estrutura no conjunto habitacional General Salgado A – Custo: 
R$ 103 mil, repassados em Fev/2008, Out/2008 e Nov/2008. Obra concluída em 
24/11/2008. 

• 7.817,50 m² de pavimentação asfáltica em diversas ruas do Distrito de São Luís de 
Japiúba - custo: R$ 100 mil, repassados em Set/2006, Nov/2006 e 01/2007. Obra 
concluída em 17/05/2007. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repassados R$ 250 mil em Mar/2010, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 pá carregadeira. 
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FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura - sistema de esgotos sanitários de Prudêncio de Moraes – 
Custo: R$ 99 mil. Obraconcluída em 14/08/2009. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

DAEE: 

• construção de 300 metros lineares de galeria de águas pluviais na Marginal da 
Rodovia Feliciano Sales Cunha - Custo: R$ 94 mil. Obra concluída em 30/08/2010. 

• construção de 138,00 metros lineares de galeria de águas pluviais no Bairro Distrito I 
- Custo: R$ 66 mil. Obra concluída em 11/11/2008. 

SABESP: R$ 367 mil 

• contratação de mão-de-obra para execução de drenagem de água pluviais na Estação 
Compacta de Tratamento de Esgotos - ECTE do Distrito de São Luiz de Japiúba – 
Custo: R$ 6 mil. Obra concluída em 30/11/2009. 

• implantação e urbanização de Estação Compacta de Tratamento de Esgotos – ECTE e 
execução de valas de infiltração no Distrito de São Luiz de Japiúba – Sistema de 
Esgotos Sanitários – Custo: R$ 142 mil. Obra concluída em 30/09/2009. 

• execução de estação elevatória de esgoto no Distrito de Prudêncio e Moraes – Custo: 
R$ 17 mil. Obra concluída em 22/01/2008. 

• contratação de mão de obra para construção de poços de visita em alvenaria, nas 
Bacias 1 e 2 do Distrito de Prudêncio e Moraes – Custo: R$ 13 mil. Obra concluída 
em 21/01/2008. 

• contratação de mão de obra para construção de poços de visitas em alvenarias em 
emissário no Distrito de Prudêncio e Moraes – Custo: R$ 5 mil. A obra foi concluída 
em 22/12/2007. 

• obras de implantação de sistemas de esgotos sanitários do Distrito de Prudêncio e 
Moraes – Custo: R$ 184 mil. Obra concluída em 16/11/2007. 

SAÚDE: 

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

• Prefeitura – R$ 80 mil. 

• Santa Casa Misericórdia Nossa Senhora das Dores – R$ 158 mil. 
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Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades hospitalares – ambulância e 
equipamentos 

• Prefeitura – R$ 47 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de ambulância. 
Adquirido em 27/06/2008. 

• Santa Casa Misericórdia Nossa Senhora das Dores – R$ 30 mil, repassados em 
Out/2007, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares. 

Programa Dose Certa: 

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 380 mil em 
medicamentos. 

Programa Controle de Glicemia 

• Prefeitura – R$ 43 mil foram repassados de Jul/2006 a Dez/2010, para custeio. 
SEGURANÇA PÚBLICA 

• Foram entregues 3 viaturas: 1 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 118 mil. 

Polícia Militar: 

• reforma da sede da 3ª Companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar do Interior, 
situado na Rua Ulberico Valesi, nº 800 – Bairro Bela Vista – Custo: R$ 90 mil. Obra 
concluída em 29/04/2009. 

TRANSPORTES: 

DER: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I: 

Obra concluída: 

• recuperação da vicinal SPV-062, ligação rodovia SP-310 (General Salgado) ao 
Ribeirão Talhado (Divisa do Município), com 9,00 km – Custo: R$ 1.154 mil. Obra 
concluída em 28/11/2008. 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II: 

Obra concluída: 

recuperação da estrada vicinal de ligação entre General Salgado e Distrito Nova Palmira, 
com 10,00 km – Custo do município R$ 2.239 mil. Obra concluída em 13/06/2009. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 – 2006 
      R$ 43.800.000,00 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 1.238.095 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

865 mil, beneficiando 640 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrados 6 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 241 
mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 3,07 km de estrada GES-147/356/250 – Bairro Acoita Cavalo -Recinto – 
1ª Fase – Custo: R$ 48 mil. A obra foi concluída em 22/04/1998. 

 
• recuperados 4,50 km de estrada GES-147/250 e 356 – 2ª Fase – Custo: R$ 80 mil. A 

obra foi concluída em 10/09/1999. 
 

 
Repasse de recursos: 
 

• aquisição de trator e implementos – Custo: R$ 30 mil repassados em 11/1997. 
 
• aquisição de trator e implementos – Custo: R$ 30 mil repassados em 01/2000. 
 
• aquisição de 01 máquina de vibro acabadora de asfalto – Custo: R$ 38 mil repassados 

em 01/2002. 
 
• aquisição de equipamentos p/viveiro de mudas – Custo: R$ 10 mil repassados em 

09/2000. 
 
• construção de galpão para feira do produtor rural – Custo: R$ 20 mil repassados em 

09/2000. A obra foi concluída em 11/05/2001. 
 

Programa Microbacias: 



13   

 
• recuperados 3,85 km de estradas rurais no Córrego Meio e Lajeado – Custo: R$ 141 

mil. A obra foi concluída em 01/11/2006. 
 
• recuperados 3,95 km de estradas rurais no Ribeirão Buriti – Custo: R$ 214 mil. A 

obra foi concluída em 07/03/2006. 
 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 57 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
3.079 crianças e adolescentes, 244 idosos, 62 portadores de deficiência, 827 famílias e 
45 migrantes – Custo: R$ 797 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 50 bolsistas/mês em 2005 e 50 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 36 mil em 2005 e R$ 36 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 
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$ 22 mil; 60 famílias em 2005 – R$ 43 mil e 150 famílias em 
2006 – R$ 108 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$ 25 mil repassados em 04/2000, para construção da sede do Clube da 3ª 
Idade Vida Feliz. Obra concluída em 14/09/2000. 

 
• Prefeitura - R$ 40 mil repassados em 04/2000, para conclusão da creche no Distrito 

de São Luiz do Japiubá. Obra concluída em 15/12/2000. 
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• Prefeitura - R$ 10 mil repassados em 04/2003, para projetos desenvolvidos pelo 
Fundo Social. 

 
• APAE - R$ 21 mil repassados em 07/2001, para aquisição de uma perua Kombi. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
 

• construção de 1 ponte de concreto armado sobre o córrego Açoite Cavalo – Custo: R$ 
27 mil. Obra concluída em 28/01/1999. 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
IPT: 
 

• estudos do meio físico, dentro do Programa Assistência Técnica aos Municípios - 
Custo: R$ 83 mil. Concluído em 05/02/2001. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 

 
• aquisição de um caminhão 0 km – Custo: R$ 50 mil, repassados em 05/2002.  

 
• construção e ampliação de edificações na Rua Arcênio Colombo – Custo: R$ 80 mil, 

repassados em 06/1999. A obra foi concluída em 25/03/1997. 
 

• obras de iluminação do estádio municipal Paulo Possetti – Custo: R$ 60 mil, 
repassados em 01/2006 e 08/2006. A obra foi concluída em 16/07/2006. 

 
• obras de infraestrutura urbana no Distrito Prudêncio e Moraes – Custo: R$ 50 mil, 

repassados em 12/2003 e 08/2006. A obra foi concluída em 14/05/2004. 
 

• obras de pavimentação em vias urbanas no Conjunto Habitacional Orlando Gabriel – 
Custo: R$ 65 mil, repassados em 03/2000. A obra foi concluída em 30/03/1997. 
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• obras de pavimentação em vias do Conjunto Habitacional "Milton Renda e Padre 
V.L.Hittos" – Custo: R$ 100 mil, repassados em 04/2000 e 11/2000. A obra foi 
concluída em 30/12/2000. 

 
• obras de recapeamento asfáltico – Custo: R$ 60 mil, repassados em 10/2001 e 

07/2002. A obra foi concluída em 29/07/2002. 
 

• obras de recapeamento asfáltico em vias urbana do município – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em 10/2004 e 11/2004. A obra foi concluída em 24/12/2004. 

 
• obras de recapeamento asfáltico em vias urbana do município – Custo: R$ 50 mil, 

repassados em 08/2005 e 10/2005. A obra foi concluída em 25/10/2005. 
 
• obras de recapeamento asfáltico em vias urbana do município – Custo: R$ 50 mil, 

repassados em 12/2005 e 04/2006. A obra foi concluída em 20/05/2006. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 711 mil 
 
Escolas ampliadas: 1 (420 novas vagas) – R$ 64 mil 
 

• EMEF Azilio Antonio Do Prado – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 64 mil. Obra 
concluída em 05/12/1997. 

 
Reformas em Escolas: 18 – R$ 602 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 3 – R$ 45 mil 
 

• EESG Tonico Barão – Custo: R$ 37 mil. A obra foi concluída em 07/08/1997; 
 
• EE Silvério Da Cunha Lacerda – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 

30/04/2002. 
 

• EMEF Ângelo Scarin – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 01/03/2001. 
 
Repasses para APAE: R$ 288 mil 
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• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 288 mil, 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 197 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 210 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 2 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 04/09/02 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na Av. Antonio José de Carvalho, 954 – Bairro Centro – Custo: R$ 90 mil, para 
atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER:  
 
Repasse de recursos: 

 
• R$ 50 mil, repassados em 01/1999 para atividades esportivas e recreativas no mês de 

Julho/96. 
 

• conclusão de ginásio de esportes – Custo: R$ 130 mil. A obra foi concluída em 
24/06/1999. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Av. Antônio J. 
Carvalho, 954. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 6 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 18 mil. 
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HABITAÇÃO: 
 

• obras de pavimentação asfáltica no bairro Jardim Granada – Custo: R$ 70 mil, A 
obra foi concluída em 31/12/2002. 

 
• obras de pavimentação asfáltica no Bairro Santo Antônio – Custo: R$ 100 mil. A obra 

foi concluída em 31/12/2003. 
 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 110 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 caminhão compactador de lixo. 

 
• repasse de R$ 90 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 

aquisição de uma retro-escavadeira. 
 
 
FEHIDRO : 
 

• contratos com a Prefeitura para construção de aterro sanitário em valas – Custo: R$ 
27 mil. Concluído em 23/03/2000; 

 
• contratos com a Prefeitura para contenção de processo erosivo no córrego da 

lagoinha – Custo: R$ 80 mil. Concluído em 28/10/2005; 
 

• contratos com a Prefeitura para controle de erosão e assoreamento - adequação da 
estrada rural GES/248 – Custo: R$ 89 mil. Paralisada; 

 
• contratos com a Prefeitura para implantação de bacias de captação de águas pluviais 

em estradas rurais – Custo: R$ 50 mil. Concluído em 08/06/2005; 
 

• contratos com a Prefeitura para implantação de galerias de águas pluviais – Custo: 
R$ 85 mil. Concluído em 23/03/2000; 

 
• contratos com a Prefeitura para obras de canalização e recuperação na cabeceira do 

córrego lagoinha – Custo: R$ 75 mil. Concluído em 22/04/2004; 
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• contratos com a Prefeitura para obras de contenção do processo erosivo do córrego 
da lagoinha – Custo: R$ 75 mil. Concluído em 22/04/2004. Paralisada; 

 
• contratos com a Prefeitura para controlar os focos de erosão alem de combater o 

assoreamento do manancial da chácara agrícola municipal – Custo: R$ 60 mil. 
Concluído em 24/04/2001; 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• perfuração de Poço tubular profundo P.16 – Custo: R$ 27 mil. A obra foi concluída 
em 12/09/2001; 

• perfuração de poço profundo P.17 – Custo: R$ 91 mil. A obra foi concluída em 
29/11/2001; 

• construção de padrão de medição, rede secundária e nicho para o poço p.17 – Custo: 
R$ 2 mil. A obra foi concluída em 01/02/2002;  

• perfuração do poço tubular profundo p.19 (350 m de profundidade) – Custo: R$ 68 
mil. A obra foi concluída em 30/11/2004; 

• perfuração do poço tubular profundo P.13 – Custo: R$ 89 mil. A obra foi concluída 
em 05/06/1998; 

• prestação de serviços especializados de engenharia de avaliação de bens, ligados ao 
saneamento básico – Custo: R$ 64 mil. A obra foi concluída em 05/01/1998;  

• construção de bloco de concreto armado e colocação de base de metal para a 
instalação de reservatório metálica – Custo: R$ 2 mil. A obra foi concluída 
31/08/1998; 

• implantação de 988 m de adutora de água bruta do poço P.10 ao reservatório e 
remanejamento de 250 m do trecho da adutora ao poço P.6 – Custo: R$ 47 mil. A obra 
foi concluída em 14/11/1999; 

• perfuração do poço tubular profundo P.14 (150 m de profundidade) – Custo: R$ 45 
mil. A obra foi concluída em 08/09/1999; 

• redes, ligações, estação elevatória de esgoto e linha de recalque no Bairro Maria 
Dias, dentro do Programa Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 41 mil. A obra foi 
concluída em 27/09/1999; 

• estação elevatória de água tratada, adutora de água tratada de ferro fundido de 31,6 
m – Custo: R$ 64 mil. A obra foi concluída em 30/01/2000; 
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• perfuração do poço tubular profundo P.2 (120 m de profundidade), no Distrito de 
Nova Palmira – Custo: R$ 21 mil. A obra foi concluída em 30/10/1999; 

• 1.880,00 m de adutora de água bruta do poço ps.6  e 1.411,50 m de adutora de água 
tratada – Custo: R$ 64 mil. A obra foi concluída em 08/01/2001; 

•  urbanização e serviços complementares no poço P.2 de Nova Palmira – Custo: R$ 24 
mil. A obra foi concluída em 09/12/2000; 

• energização dos poços P.15 e P.16 – Custo: R$ 6 mil. A obra foi concluída em 
29/02/2000; 

• urbanização da área e serviços complementares do poço P.14 – Custo: R$ 7 mil. A 
obra foi concluída em 30/12/2000; 

• serviços de ampliação da capacidade de produção do PPS.13 – Custo: R$ 21 mil. A 
obra foi concluída em 20/01/2001; 

• reposição de pavimentação asfáltica para valas de adutoras de água bruta – Custo: 
R$ 26 mil. A obra foi concluída em 24/05/2000; 

• aquisições de materiais – Custo: R$ 547 mil. 

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

• Prefeitura – R$ 135 mil, repassados em 10/2005 para reforma e ampliação da 
Unidade Básica de Saúde Local; 

 
• Santa Casa – R$ 10 mil, repassados em 07/2001 para aquisição de um gerador; 

 
• Prefeitura – R$ 3 mil, repassados em 12/1998, para aquisição de equipamentos. 
 

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

• Prefeitura – R$ 80 mil. 
 
• Santa Casa – R$ 319 mil. 
 
• Santa Casa – R$ 10 mil para o Programa Urgência e Emergência. 
 

 



20   

Entrega de Ambulância: 3 
 

• Prefeitura -  R$ 92 mil (entregues em Jun/2006, Mar/2002 e Dez/1998) 
 

 
Veículos para o combate à dengue - SUCEN: 1 
 

• Prefeitura –  - R$ 14 mil1 (entregue em Dez/ 1998) 
 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 15 viaturas, sendo: 12 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 303 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
 
DER:  
 

• obras de recuperação da Rodovia SP-310 no km 518 ao km 550, numa extensão de 
31,6 km - Custo: R$ 18.716 mil. Obras concluídas em 26/10/2006. 

• obras de recuperação da Rodovia SP-310 no km 550 ao km 570, numa extensão de 20 
km – Custo: R$ 11.501 mil. A obra foi concluída em 26/10/2006; 

• pavimentação da estrada vicinal que liga General Salgado ao Distrito de Nova 
Palmira, numa extensão de 10 km – Custo: R$ 283 mil. Obra concluída em 
03/10/2000. 

 

 

 

 

 

 

 


