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GUARARAPES 
OBRAS E AÇÕES –GESTÃO 2011-2014 

 
 
AGRICULTURA:  

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 7,00 km das estradas GRR-010, no Bairro Iporangá (6ª Fase) – Custo: R$ 
544 mil, para melhorar as condições de tráfego e escoamento agrícola. Obra 
concluída em 10/09/2011.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 86.598 litros de leite no período de Jan a Nov/2011 – Custo: R$ 119 mil, 
beneficiando 566 famílias carentes.  

 

• celebrados 5 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 278 
crianças e adolescentes, 30 idosos, 112 famílias e 50 migrantes – Custo: R$ 137 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – foram atendidos no município 143 famílias/mês em 2011 – 
Custo: R$ 132 mil e estão sendo atendidos 142 famílias/mês em 2012 – Custo: R$ 137 
mil, já repassados R$ 23 mil em Jan e Fev.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 150 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 136 mil e estão 
sendo atendidos 150 bolsistas/mês em 2012 – Custo: R$ 144 mil, já repassados R$ 24 
mil em Jan e Fev.  

 

Repasses de recursos:  

• Asilo São Vicente de Paulo – R$ 30 mil, repassados em Fev/2012, para aquisição de 
cama terapêutica, grade esmaltada para cama, mesa de cabeceira. Não adquiridos.  
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• Prefeitura – R$ 10 mil, repassados em Abr e Set/2011, para custeio do Projeto 
Complementando Renda Cidadã.  

DEFESA CIVIL:  

• construção de ponte sobre o Córrego Aracanguá - estrada municipal GRR-156 – 
Custo: R$ 119 mil, já repassados R$ 40 mil em Dez/2011. A obra, sendo realizada em 
parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 29 mil. Obra não iniciada devido às 
chuvas. Previsão de término em 18/08/2012.  

 

PLANEJAMENTO E DES.REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 600 mil  

Repasse de recurso em andamento: R$ 600 mil  

• execução de obras de implantação de sistema de iluminação no Estádio Municipal 
Adelmo Almeida com 54 unidades – Custo: R$ 300 mil, repassados em Mai/2010. 
Obra em andamento e com previsão de término em 01/04/2012.  

 

• 35.585,35 m² de obras de infraestrutura urbana em diversos bairros do município – 
Custo: R$ 300 mil, repassados em Jan/2012. Obra em andamento e com previsão de 
término em 22/12/2012.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 234 mil  

Reformas de escolas concluídas: 2 - R$ 234 mil.  

• EE João Arruda Brasil – Custo: R$ 212 mil. Concluída em 01/12/2011.  
 

• EE ProfºAimone – Custo: R$ 22 mil. Concluída em 13/07/2011.  
 

Repasses para CRIE - Centro de Recuperação e Integração: R$ 203 mil  
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• De Mar, Jun e Set/2011 foram repassados para a CRIE, recursos no valor de R$ 203 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 77 alunos.  

Programa Escola da Família:  

• De Mar a Dez/2011 foram gastos R$ 79 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 2 escolas do município (EE Profº Waldemar Queiroz e EE Profº. Aimone 
Sala).  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 156 unidades habitacionais programados / 1 conjunto – Custo: R$ 7.236 mil  

• Conjunto habitacional Guararapes VC - 108 unidades, beneficiando 540 pessoas, 
serão construídas pelo Programa de Parceria com Municípios - Custo: R$ 7.236 mil.  

 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB:  

• repasse de R$ 200 mil, ainda não pagos de recursos do FECOP – Fundo de Controle 
da Poluição, para aquisição de retroescavadeira. Aguardando documentação para 
licitação.  

 

• repasse de R$ 48 mil, ainda não pagos de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para serviços ambientais do Projeto Mina d´àgua.  

 

SANEAMENTO E REC.HIDRICOS:  

DAEE:  

Obras concluídas:  

• construção de galerias de águas pluviais – 2ª etapa final (Sede) – Custo: R$ 300 mil. A 
obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 29 mil. 
Concluída em 07/06/2011.  
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• construção de galerias de águas pluviais na Vila Medeiros, Jardim São Paulo e 
Parque do Ipês (1ª Etapa) – Custo: R$ 250 mil. A obra foi realizada em parceria com 
a Prefeitura a quem coube mais R$ 59 mil. Concluída em 05/01/2011.  

SANEBASE:  

Obra concluída:  

• aquisição e instalação de medidores de vazão na entrada das adutoras de água bruta, 
aquisição de equipamentos para laboratório da Estação de Tratamento de Água e 
adequação do sistema da cabine de força para aumento de carga – Custo: R$ 100 mil. 
A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 5 mil. 
Concluída em 02/12/2011.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares / (2011-2014) – custeio 
(Total: R$ 1.044 mil)  

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

 

• Santa Casa – R$ 676 mil, repassados em Set/2001 a Jan/2012, para custeio do 
Programa Pró-Santas Casas.  

 

• Santa Casa – R$ 350 mil, repassados em Nov/2011 e Jan/2012, para custeio.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – obras e 
equipamentos (Total: R$ 170 mil)  

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de ambulância. 
Adquirido em 30/06/2011.  

 

• Santa Casa – R$ 120 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos 
(desfibrilador, seladora, estativa Buck mural, amnioscópio, ultrassom, ventilador 
portátil, fototerapia, incubadora). Adquiridos em 30/06/2011.  
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Repasses em andamento para Prefeitura / entidades hospitalares (2011-2014) – obras e 
equipamentos (Total: R$ 658 mil)  

Projeto Água Limpa:  

• Prefeitura – R$ 658 mil, já repassados R$ 68 mil em Dez/2011, para investimento do 
Projeto Água Limpa.  

 

Programa Dose Certa:  

• De Jan a Dez/2011, foram repassados para o município R$ 122 mil em medicamentos.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 2 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 95 mil  
 

Policia Civil – Obra concluída:  

• ampliação e reforma da Delegacia de Polícia (ampliação no prédio existente de uma 
área de 305,46m², com mais 79,49m² destinado a abrigo de autos, totalizando a área 
ampliada em 384,95m² - reforma geral atingiu uma área total de 586,44m²), situado 
na Rua Prudente de Moraes, nº 385 – esquina com a Rua Benjamin Constant – Bairro 
Centro – Custo: R$ 509 mil. Concluída em 22/02/2012 e sendo inaugurada nesta data.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

Obra em andamento:  

• fornecimento de materiais para melhoramentos e pavimentação da vicinal ligação 
destilaria UNIALCO - Distrito Caramuru, com 2,92 km – Custo: R$ 314 mil. A obra 
está com 95% executados e tem término previsto em 13/04/2012.  

 

Obras concluídas:  

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV: R$ 8.450 mil  
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• recuperação da vicinal SP-300 – Bairro Sete Casas – Destilaria UnialcoolGuararapes 
(24 km) a Rubiácea (7,20 km) no total de 31,2 km de extensão – Custo no município: 
R$ 4.457 mil. Obra concluída em Fev/2011. (ARC).  

• recuperação da vicinal SirahFigliolini / Thomas ChristophBaumgarther (Guararapes 
– com 13,1 km com Piacatu – com 15,5 km) no total de 28,7 km – Custo no município: 
R$ 2.433 mil. Obra concluída em Out/2011 e inaugurada nesta data. (ARC).  

• recuperação da vicinal SP-300 – Distrito Caramuru (Rubiáceia - 9,4 km) – Rio 
Aguapeí (Guararapes – 1,8 km) no total de 10,2 km – Custo no município: R$ 1.560 
mil. Obra concluída em Out/2011. (ARC).  
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GESTÃO 2007 – 2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 399.030 litros de leite, de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 486 mil, 
beneficiando 566 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Municipalização da Casa da Agricultura:  

• celebrado 1 convênio relativo a municipalização da Casa da Agricultura, atendendo a 
pequenos e médios agricultores - Custo: R$ 14 mil, repassados de Set/2007, Out/2007, 
Jul/2008 e Out/2008.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 8,75 km da estrada GRR-030, no Bairro Nove de Abril (3ª Fase) - Bacia 
Hidrográfica do Baixo Tietê – Custo: R$ 566 mil, para melhorar as condições de 
tráfego e escoamento agrícola. Obra concluída em 21/07/2008.  

• recuperados 6,10 km das estradas GRR-156, no Bairro Ribeiro do Vale e GRR-411, no 
Bairro Areia Branca (4ª Fase) - Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê – Custo: R$ 646 
mil, para melhorar as condições de tráfego e escoamento agrícola. Obra concluída em 
20/04/2010.  

 

Programa de Microbacias:  

CATI  

• adequação de 4,70 km de estradas rurais da Microbacia do Córrego Frutal II – Custo: 
R$ 227 mil. Obra concluída em 29/03/2007.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  
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• celebrados 18 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.090 crianças e adolescentes, 123 idosos, 442 famílias e 650 migrantes – Custo: R$ 
458 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu no município 110 famílias/mês em 2007 – Custo: 
R$ 79 mil, 110 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 79 mil, 110 famílias/mês em 2009 – 
Custo: R$ 79 mil e 110 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 79 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 81 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 58 mil, 101 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 72 mil, 101 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 72 
mil e 101 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 136 mil.  

 

Repasses concluídos: R$ 109 mil  

• Asilo São Vicente de Paulo – R$ 49 mil, repassados em Out/2008 para aquisição de 
perua Kombi (adquirida em 24/11/2008).  

 

• Centro de Recuperação e Integração do Excepcional – CRIE – R$ 60 mil, repassados 
em Dez/2008, para aquisição de 1 micro-ônibus (adquirido em 25/05/2009).  

 

DEFESA CIVIL:  

Obra concluída:  

• construção de ponte sobre o Córrego da Divisa - estrada municipal GRR-010 – Custo: 
R$ 118 mil, já repassados em Fev, ago e Set/2010. A obra, foi realizada em parceria 
com a Prefeitura a quem coube mais R$ 30 mil. Obra concluída em 21/10/2010.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 1.998 mil  

• 8.189,10 m² de recapeamento asfáltico em vias dos Jardins Copacabana, 
Cinqüentenário, Industrial, Residencial Guaraville e centro – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Dez/2009. Obra concluída em 12/03/2010.  
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• 2.865,37 m² para construção de uma rotatória na Avenida Walter Pagliari, 
confluência das Avenidas Rachel Caldas de Oliveira e Alberto Braga – Custo: R$ 240 
mil, repassados em Nov/2009. Obra concluída em 13/11/2010.  

 

• aquisição de veículo – Custo: R$ 29 mil, repassados em Dez/2009.  
 

• 4.964,00 m² de recapeamento, pavimentação, guias e sarjetas nas Ruas João Righetti e 
Rua Vila Nova – Custo: R$ 50 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 
12/06/2009.  

 

• 27.063,60 m² para recapeamento asfáltico em vias dos Jardins Copacabana, São 
Judas Tadeu, Brasil, Continental, Pioneiro e centro – Custo: R$ 310 mil, repassados 
em Jul/2008 e Set/2008. Obra concluída em 18/06/2009.  

 

• 12.845,00 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas do município – Custo: R$ 
150 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 12/06/2009.  

 

• reforma e ampliação do Ginásio de Esportes José Garcia (construção de 188,40 m² de 
arquibancada em concreto armado) – Custo: R$ 100 mil, repassados em Abr/2008. 
Obra concluída em 15/03/2009.  

 

• 20.038,00 m² para recapeamento asfáltico em vias dos Jardins Copacabana, 
Continental, São Judas Tadeu e centro – Custo: R$ 200 mil, repassados em Fev e 
Mai/2008. Obra concluída em 23/12/2008.  

 

• aquisição de máquina retroescavadeira – Custo: R$ 189 mil, repassados em Jul/2008. 
Adquirida em 23/09/2008.  

 

• 10.237,00 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Jan/2008. Obra concluída em 24/08/2008.  
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• 11.600,00 m² de pavimentação asfáltica em ruas dos Jardins Continental, Santa 
Maria, Loteamento Antônio Português e Conjuntos Habitacionais Guararapes III e 
Francisco Antoniolli – Custo: R$ 200 mil, repassados em Set/2007 e Dez/2007. Obra 
concluída em 15/02/2008.  

 

• 29.825,00 m² de recapeamento asfáltico em ruas dos Jardins Orione, Continental, 
Copacabana, Industrial, Parque Nova América, centro e Conjunto Habitacional José 
Garcia – Custo: R$ 280 mil, repassados em Fev/2007 e Set/2007. Obra concluída em 
13/02/2008.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 1.139 mil  

Reformas de escolas concluídas: 5 - R$ 182 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 3 – R$ 977 mil  

• EE Profª Ivete Abdo Theodoro de Oliveira – Custo: R$ 280 mil. Obra concluída em 
07/08/2009.  

 

• EE Adelmo Almeida – Custo: R$ 345 mil. Obra concluída em 20/04/2010.  
 

• EE Dr. Antonio Pinto de Oliveira – R$ 332 mil. Obra concluída em 20/04/2010.  
 

Distribuição de Material Escolar:  

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 4.077 alunos em 2007, 4.044 
alunos em 2008 e 8.096 alunos em 2009 - Custo: R$ 229 mil.  

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Jun a Dez/2009 foram concedidas bolsas alfabetização para 10 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 1.110 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 3 escolas da região – Custo: R$ 28 mil.  
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Repasses para CRIE - Centro de Recuperação e Integração: R$ 555 mil  

• De Mar/2007 a Mar/2010 foram repassados para a CRIE, recursos no valor de R$ 555 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 308 alunos.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Mar/2010 foram gastos R$ 462 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 2 escolas do município (EE Profº Waldemar Queiroz e EE Profº. 
Aimone Sala).  

 

Transporte escolar:  

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

 

ESPORTE E LAZER:  

• Projeto Esporte Social – Trata-se de Projeto de inclusão social, através do Esporte. O 
Projeto é voltado para o atendimento a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, idosos 
acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais que estejam em situação de 
risco. Os recursos no montante de R$ 39 mil, repassados em Jan/2010, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos.  

 

GESTÃO PÚBLICA:  

Programa Acessa São Paulo:  

• Em 04/12/2009 foi implantado 1 Infocentro Municipal na Praça Waldemar Queiroz, 
01 - Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 9 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 28 mil.  

 

HABITAÇÃO:  
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CDHU: 250 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – R$ 3.783 mil  

• Conjunto habitacional Guararapes B - 250 unidades, beneficiando 1.250 pessoas, 
construídas pelo sistema Parceria com Municípios, na Rua Aymorés - ao Lado do 
Aeroporto - Bairro Jardim Aeroporto - Custo: R$ 3.783 mil. Obra concluída em 
25/04/2008.  

 

CDHU: 1 unidade habitacional entregue pelo Sistema de Carta de Crédito – Custo: R$ 35 
mil.  

Pró-Lar - Convênio de Melhorias Habitacionais e Urbanas:  

Obras concluídas: R$ 510 mil  

• construção de Centro Comunitário no conjunto habitacional Guararapes “B”, com 
1.717,54 m² de área construída – Custo: R$ 118 mil, repassados de Jul a Nov/2008. 
Obra concluída em 31/03/2009.  

 

• construção de praça pública no conjunto habitacional Guararapes “B”, com 6.085,59 
m² de área – Custo: R$ 95 mil, repassados de Jul/2008 a Nov/2008. Obra concluída 
em 31/03/2009.  

 

• 21.334,10 m² de recapeamento asfáltico em ruas dos conjuntos habitacionais 
Guararapes “A” (Tenente Rio Branco Antunes) e José Garcia – Custo: R$ 200 mil, 
repassados de Jul a Nov/2008. Obra concluída em 14/11/2008.  

 

• construção de praça no conjunto habitacional Guararapes “A” (Tenente Rio Branco 
Antunes), com 3.633,00 m² de área – Custo: R$ 97 mil, repassados de Mai a Nov/2008. 
Obra concluída em 24/11/2008.  

JUSTIÇA:  

Fundação CASA:  

• convênio com a Prefeitura, para atendimento a 55 adolescentes em regime de 
liberdade assistida – Custo: R$ 137 mil, repassados de Mai/2007 a Mai/2009.  
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• convênio com o Centro Social Escadinha do Céu, para atendimento a 60 adolescentes 
em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 64 mil, repassados de Mai/2006 a 
Abr/2007.  

 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB:  

• repasse de R$ 100 mil em Jun/2010 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de um caminhão para coleta seletiva.  

 

• repasse de R$ 250 mil em Nov/2010 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de pá carregadeira.  

 

FEHIDRO :  

• adequação da estrada rural GRR 020 destinada ao controle e prevenção e defesa 
contra erosão do solo e drenagem de águas pluviais – Custo: R$ 80 mil. Concluída em 
02/12/2010.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares / (2007-2010) – custeio 
(Total: R$ 18 mil)  

• Prefeitura – R$ 18 mil, repassados em Mai, Ago e Out/2010, para custeio do 
Programa Qualis Mais.  

 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – obras e 
equipamentos (Total: R$ 2.345 mil)  

• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos 
(adquiridos em 31/12/2008).  
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• Prefeitura – R$ 47 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de ambulância 
(adquirido em 26/06/2008).  

 

Projeto Água Limpa:  

• Prefeitura – R$ 2.258 mil, repassados de Jun/2006 a Out/2008, para construção de 
Emissário, Estação Elevatória de Efluentes (EEE), Linha de Recalque (LR) e Estação 
de Tratamento de Efluentes (ETE). Obra concluída em 31/12/2008.  

 

Programa Dose Certa:  

• De 2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 542 mil em 
medicamentos.  

 

Programa de Controle de Glicemia:  

• Prefeitura – R$ 69 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$ 113 mil.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

Obra concluída:  

• implantação de defensas metálicas no canteiro central da SP-300 – Custo: R$ 295 mil. 
Obra concluída em 30/06/2008.  
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 – 2006 
 

 R$ 20.600.000,00 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 1.124.138 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

751 mil beneficiando 566 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4,20 km de estrada rural GRR-156 – 1ª Fase – Custo: R$ 77 mil. A obra 
foi concluída em 07/02/2000. 

 
• recuperados 5,10 km de estrada rural GRR-259- Bairro Jacutinga - ligação Guararapes 

/ Araçatuba – 2ª Fase – Custo: R$ 271 mil. A obra foi concluída em 14/12/2006. 
 

Repasse de recursos: 
 

• aquisição de equipamentos para o armazém comunitário – Custo: R$ 30 mil. Concluído 
em 08/11/2002. 

 
• aquisição e instalação de 1 balança rodoviária – Custo: R$ 30 mil. Concluído em 

11/11/2002. 
 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 79 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 4.914 
crianças e adolescentes, 680 idosos, 351 portadores de deficiência, 736 famílias, 514 
migrantes e 300 pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 1.600 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 100 bolsistas/mês em 2005 e 81 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 72 mil em 2005 e R$ 58 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 
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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 – 90 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 154 mil; 90 

famílias/mês em 2004 – R$ 66 mil; 90 famílias em 2005 – R$ 65 mil e 110 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. 

 
Repasse de recursos: 
 

• Prefeitura – R$ 30 mil, para construção de piscina para o Grupo da 3ª Idade Vida 
Nova. Inaugurado em 21/03/2003. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
 

• obras para construção de galerias no Jardim São Judas – Custo: R$ 327 mil. Obra 
concluída em 15/10/2002. 

 
• construção de ponte de 12 metros de comprimento e 10,5 metros de largura sobre o 

Pontilhão Trilhos Novoeste – Custo: R$ 179 mil. Obra concluída em 02/07/2003. 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 

• obras de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em 09/2006  e 10/2006. A obra foi concluída em 15/12/2006. 

 
• obras de recapeamento asfáltico, guias e sarjetas em vias urbanas do município – 

Custo: R$ 200 mil, repassados em 09/2005 e 11/2005. A obra foi concluída em 
12/11/2005. 
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• obras de execução de guias e sarjetas extrusadas de concreto nas vias dos Bairros: 
Jardim Industrial, Jardim Europa, Vila Medeiros – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
01/2004 e 05/2004. A obra foi concluída em 20/05/2004. 

 
• obras de pavimentação asfáltica nos conjuntos habitacionais Tenente Rio Branco 

Antunes e Jardim Independência – Custo: R$ 250 mi, repassados em 07/2000 e 
10/2000. A obra foi concluída em 12/03/2001. 

 
• obras de pavimentação asfáltica Vias do Município – Custo: R$ 350 mil, repassados 

em 07/2001 e 12/2001. A obra foi concluída em 24/03/2002. 
 

• obras de pavimentação nos conjuntos habitacionais João Garcia e João José de Souza – 
Custo: R$ 80 mil, repassados em 06/1999. A obra foi concluída em 17/03/1997. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Reformas em Escolas: 21 – R$ 932 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 3 – R$ 117 mil 
 

• EE Prof Waldemar Queiroz – Custo: R$ 37 mil. A obra foi concluída em 20/04/2001; 
 
• EE João Arruda Brasil – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 29/05/2001. 

 
• EE ProfAimone Sala – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 27/07/2001. 

 
Repasses para CRIE - Centro de Recuperação e Integração: R$ 684 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a CRIE, recursos no valor de R$ 684 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 662 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 622 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 6 escolas do município. 
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EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 24/09/02 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na Av. Santo Antonio, 67 – Custo: R$ 270 mil, para atender o crédito produtivo 
popular. 

 
 
 
ESPORTE E LAZER:  
 
Repasse de recursos: 
 

• reforma de ginásio de esportes – Custo: 18 mil, repassados em 05/1996 e 09/1996. A 
obra foi concluída em 23/04/2001. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• pavimentação asfáltica no loteamento popular Francisco Antoniolli e Jardim Vila Nova 
– Custo: 278 mil. A obra foi concluída em 31/12/2002. 

 
• construção de guias e sarjetas no loteamento popular Francisco Antoniolli e Jardim 

Vila Nova – Custo: 100 mil. A obra foi concluída em 31/12/2002. 
 

• pavimentação asfáltica no CH Francisco Antoniolli, jd.Satélite, São Judas, Tiradentes, 
Pioneiro – Custo: 180 mil. A obra foi concluída em 28/11/2004. 

 
 
JUSTIÇA: 
 
Fundação CASA: 
 
Convênio concluído: 
 

• convênio com Centro Social Escadinha do Ceu, para atendimento a 30 adolescentes 
inseridos na inseridos em L.A e P.S.C – Custo: R$ 185 mil, pagos de 05/2002 a 
04/2006. Vigência: 15/05/2005 a 14/05/2006. 
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MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

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

 
FEHIDRO:  
 

• construção de unidade de recepção de materiais em coleta seletiva de lixo – Custo: R$ 
30 mil. Concluído em 30/05/2001; 

 
• fomento para prática e educação ambiental com foco na reciclagem – Custo: R$ 19 

mil. Concluído em 01/11/2002; 
 

• construção de parte da galeria de águas pluviais para evitar erosão e assoreamento nos 
bairros Jardim Satélite I e II – Custo: R$ 15 mil. Concluído em 12/07/2005; 

 
• canalização de galeria de águas pluviais - Bairro São Judas Tadeu – Custo: R$ 69 mil. 

Concluído em 18/02/2003. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 10 mil, repassados em 12/1998 para aquisição de equipamentos para o 
centro de saúde de Guararapes; 

 
• Santa Casa – R$ 50 mil, repassados em 08/2001 para aquisição de equipamentos 

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

• Prefeitura – R$ 20 mil. 
 
• Santa Casa – R$ 1.235 mil. 
 

 
Entrega de Ambulância: 3 
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• Prefeitura – R$ 75 mil (entregues em 02/03/2002 e 31/12/1997) 
 
Veiculo combate a dengue: 1 
 

• Prefeitura – R$ 28 mil (entregue 31/12/1998) 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 14 viaturas, sendo: 11 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 313 mil. 

 
• obras de construção da sede da 5º CIA do 2° BPMI – Custo: R$ 335 mil. Obra 

concluída em 11/09/2006.  
 

 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• obras de recuperação da SP-300 nos acostamento e faixas dos KMS 546,9 e 552,7 
P.OESTE E 547 ao 547,40 e KM 548,10 ao 548,60, numa extensão de 6,7 km - Custo: 
R$ 5.204 mil. Obras concluídas em 30/12/2006. 

• serviços de melhoramentos e pavimentação da vicinal que liga o município à Usina 
Unialcool (Bairro Caramuru - Usina), numa extensão de 6,41 km – Custo: R$ 449 mil. 
Obra concluída em 28/08/1999; 

• serviços técnicos, estudos, projetos e acompanhamento geométrico e topográfico na 
SP-300, numa extensão de 26,5 km – Custo: R$ 749 mil, pagos na gestão PSDB dos 
quais R$ 85 mil consolidados para a CPA. A obra foi iniciada na gestão Fleury e 
concluída em

• 29/09/1998. 


