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GUAREÍ 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO: 

Programa de Pontes Metálicas: 2 

• Foram implantadas 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 12 metros 
lineares – Custo: R$ 76 mil: 

1. sobre o Ribeirão do Chapéu – estrada GRI-346, km 11 – vão de 6 metros. Ponte instalada 
em 12/04/2011. 

2. sobre o Ribeirão Areia Branca – estrada GRI-407, km 0,80 - Bairro Areia Branca – vão de 
6 metros. Ponte instalada em 12/04/2011. 

CULTURA: 

Polos do Projeto Guri: 1 

O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando a 
música como agente transformador: 

• Polo de Guareí – Rua Antonio de Oliveira e Silva, 150 – Centro - em andamento 5 
cursos (canto coral, percussão/bateria, violão, violino/viola e violoncelo/contrabaixo), 
para 302 crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 471 mil de Ago/2006 a Nov/2011 
para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de 
supervisão, etc. O Polo iniciou as atividades em 30/08/2006. Vigente até 31/12/2011. 

DEFESA CIVIL:  

• construção de muro de arrimo em gabião, Rua Vereador Antonio Pedro de Barros – 
Custo: R$ 408 mil. A obra está com 3% executados e tem término previsto em 
09/03/2012. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• celebrados 4 convênios com a Prefeitura e entidades hospitalares para atendimento a 
50 crianças e adolescentes, 74 idosos e 50 famílias – Custo: R$ 108 mil. 
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• Programa Renda Cidadã – atendidas 97 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 99 mil e 
estão sendo atendidos 97 bolsistas/mês em 2012 – Custo R$ 93 mil, repassados R$ 7 
mil em Jan. 

• Projeto Ação Jovem – atendidos 52 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 53 mil e estão 
sendo atendidos 52 bolsistas/mês em 2012 – Custo R$ 49 mil, repassados R$ 4 mil em 
Jan. 

Repasse de recursos: R$ 168 mil 

• Abrigo Bom Jesus de Guareí – R$ 50 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de 
equipamentos. 

• APAE – R$ 40 mil, repassados em Jun/2011, para aquisição de equipamentos 

• Associação Clube de Mães de Guareí – R$ 78 mil, repassados em Out/2010, para 
aquisição de um veiculo tipo Van de 16 lugares. 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 71.280 litros de leite de Jan a Set/2011 – Custo: R$ 91 mil, beneficiando 
528 famílias carentes, no último mês do período. 

EDUCAÇÃO: 

Repasses para APAE: 

• De Mar a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 108 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 41 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 2.688 alunos em 2011 - Custo: 
R$ 37 mil. 

Programa Escola da Família: 

• Em 2011 foram gastos R$ 23 mil em atividades desenvolvidas aos finais de semana em 
1 escola do município: EE Cel. Castanho de Almeida. 

HABITAÇÃO: 

• CDHU: 92 unidades habitacionais em inicio de obra / 1 conjunto: R$ 5.771 mil 

• Conjunto Habitacional Guareí III C, Bairro da Fazenda, com 92 unidades, 
beneficiará 460 pessoas e serão construídas pelo sistema de Parceria com Municípios 
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– Custo: R$ 5.771 mil, OIS de obras emitida em 16/01/2012 e previsão conclusão em 
14/02/2013. 

Fundo Estadual da Habitação: 

Repasse programado: 

• construção de Centro Comunitário no conjunto habitacional Guareí “B” – Custo: R$ 
100 mil. Em análise inicial - Área Técnica - Projeto. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 449 mil 

• 1.242 m² de pavimentação asfáltica, 388 metros de guias e sarjetas, 6 bocas de lobo e 
2 poços de visita em vias do município – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
23/12/2010, obra concluída em Jul/2011. 

• 234 m de galerias de águas pluviais, 687 m de guias e sarjetas e construção de uma 
estação elevatória de esgoto, com 125 m² - Bairro Floresta – Custo: R$ 149 mil, 
repassados em Dez/2009, obra concluída em Jul/2011. 

• Construção de Ponte de Concreto sobre o Ribeirão Fazenda, Km 2 - Bairro da 
Fazenda – Custo: R$ 200 mil, repassados em Nov/2011, obra tem término previsto em 
26/10/2012. 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS: 

DAEE: 

• 240 m de galerias de águas pluviais no Bairro Floresta - Custo: R$ 80 mil, pagos em 
Jul/2011. Obra com 80% executados e tem término previsto em Jan/2011. Aguardando 
prestação de contas da Prefeitura. 

SABESP: 

Obra em execução: R$ 7.591 mil 

• obras do Sistema de Esgotos Sanitários, compreendendo: Coletor Tronco Guareí, 
Estação Elevatória de Esgotos, Linha de recalque da EEE, Coletor Tronco Guarda-
Mor, estação elevatória final, linha de recalque final, Emissário por Gravidade, ETE e 
Emissário Final – Custo: R$ 7.591 mil. A obra está com 99,50% executados e tem 
término previsto em 29/02/2012. Aguardando medição final. 
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SAÚDE: 

Repasse concluído para Prefeitura (2011-2014) – custeio: 

• Prefeitura – R$ 26 mil, repassados em Mar/2011 para custeio do Programa Sorria 
São Paulo. 

Repasses concluídos para Prefeitura (2011) – obras e equipamentos: (Total: R$ 105 mil) 

• Prefeitura – R$ 55 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos, 
para pronto atendimento, salas de emergência, com o objetivo de melhorar a oferta 
média de urgência e emergência, garantindo a adequada remoção para unidades de 
referência com qualidade. Aguardando prestação de contas. 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos de 
Fisioterapia, Odontologia, maca, biombos, mesas e armários, para suprir salas da 
equipe da UBS Adalberto Rocha. 

Programa de Saúde da Família: 

• Prefeitura – R$ 120 mil, já repassados R$ 90 mil de Jul e Nov/2011. 
Programa Dose Certa: 

• Em 2011 foram repassados para o município R$ 124 mil em medicamentos. 
Programa de Controle de Glicemia: 

• Em 2011 foram repassados para a Prefeitura, recursos no valor de R$ 7 mil para 
custeio. 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Em Jan/2011 e Jan/2012, foram entregues 2 viaturas para a Polícia Militar – Custo: 
R$ 145 mil. 
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GESTÃO 2007 – 2010 

 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA:  

• obras e serviços de melhoria de drenagem e terraplanagem da área externa – 
Penitenciária Compacta Dupla – Custo: R$ 885 mil. A obra foi concluída em 
26/03/2007. 

• obras e serviços de perfuração de poço tubular e interligação com os poços existentes 
– Penitenciária Compacta Dupla – Custo: R$ 925 mil. A obra foi concluída em 
17/04/2007. 

• obras e serviços de adequação e ampliação da estação compacta de tratamento de 
esgoto – Penitenciária Compacta Dupla II – Custo: R$ 3.140 mil. A obra foi concluída 
em 25/06/2009. 

• obras e serviços de recuperação e revestimento do poço profundo na Estrada Vicinal 
Domiciano de Souza - BRI - Bairro Capela Velha – Penitenciária Compacta Dupla I – 
Custo: R$ 80 mil. A obra foi concluída em 11/02/2010. 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 369.600 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 470 mil, 
beneficiando 528 famílias carentes, no último mês do período. 

Casa da Agricultura: 

• celebrados 2 convênios, relativos a municipalização da Casa da Agricultura, 
atendendo a pequenos e médios agricultores - Custo: R$ 26 mil, repassados de 
Ago/2007 a Ago/2008 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 6,35 km da estrada GRI-346, no Bairro Cerrado (3ª Fase) – Custo: R$ 
457 mil. A obra foi concluída em 31/01/2008. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 12 convênios com a Prefeitura e entidades hospitalares para atendimento a 
310 crianças e adolescentes, 74 idosos e 3.940 famílias – Custo: R$ 237 mil. 
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• Programa Renda Cidadã – atendeu 100 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 72 mil, 100 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 72 mil, 100 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 72 
mil e 100 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 82 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 70 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 50 mil, 70 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 50 mil, 70 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 50 
mil e 70 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 58 mil. 

Repasse de recursos: R$ 243 mil 

• Abrigo Bom Jesus de Guareí – R$ 25 mil, repassados em Jan/2008, para aquisição de 
equipamentos. 

• Associação Clube de Mães de Guareí – R$ 40 mil, repassados em Ago/2008, para 
aquisição de equipamentos para entidade. 

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

• Abrigo Bom Jesus de Guareí – R$ 40 mil, repassados em Jun/2009, para aquisição de 
equipamentos para a entidade. 

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em Jul/2010, para aquisição de equipamentos. 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 1.684 mil 

• aquisição de caminhão basculante zero km – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Jun/2010. Concluído em 16/11/2010. 

• aquisição de um rolo compactador vibratório – Custo: R$ 200 mil, repassados em 
Mai/2010. Concluído em 30/09/2010. 

• aquisição de micro-ônibus zero km – Custo: R$ 100 mil, repassados em Ago/2009. 
Concluído em 30/09/2010. 

• construção de creche no Bairro Vitória – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jul/2008. 
Obra concluída em 30/09/2010. 

• 3.009,00 m² de recapeamento asfáltico e 575,25 m² de pavimentação asfáltica em vias 
do município – Custo: R$ 60 mil, repassados em Dez/2008. Obra concluída em 
30/09/2010. 

• 3.434,10 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 50 mil, 
repassados em Jul/2008. Obra concluída em 30/09/2010. 

• ampliação do cemitério municipal – Custo: R$ 200 mil, repassados em Jul/2008. Obra 
concluída em 30/06/2010. 
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• recuperação da ponte sobre o Rio Guareí, localizada na Vicinal Domiciano de Souza 
neste município – Custo: R$ 45 mil, repassados em Fev/2008. Obra concluída em 
30/09/2009. 

• aquisição de pá carregadeira – Custo: R$ 200 mil, repassados em Out/2008. 
Concluído em 08/01/2009. 

• aquisição de 1 veículo "tipo Kombi" – Custo: R$ 40 mil, repassados em Out/2008. 
Concluído em 08/01/2009. 

• 1400,00 m de iluminação pública e 2000,00 m arborização e ajardinamento na 
Estrada Vicinal Domiciano de Souza – Custo: R$ 80 mil, repassados em Fev/2008. 
Obra concluída em 08/01/2009. 

• 2.080,17 m² de pavimentação asfáltica e 328,00 m de guias e sarjetas em diversas vias 
do município – Custo: R$ 80 mil, repassados em Fev/2008. Obra concluída em 
08/09/2008. 

• 5.418,40 m² de recapeamento asfáltico no bairro Nova Guareí – Custo: R$ 80 mil, 
repassados em Jun/2008. Obra concluída em 08/09/2008. 

• 4.873,00 m² de recapeamento asfáltico em diversas vias do município – Custo: R$ 65 
mil, repassados em Jan/2008. Obra concluída em 08/09/2008. 

• 2.560,50 m² de pavimentação asfáltica na Rua Prof. José Celso de Melo – Custo: R$ 
35 mil, repassados em Fev/2008. Obra concluída em 07/09/2008. 

• 3.911,00 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 50 
mil, repassados em Fev/2007. Obra concluída em 20/08/2007. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras: R$ 137 mil 

Reformas de escolas concluídas: 4– R$ 137 mil 

• EE Cel Castanho de Almeida – Custo: R$ 7 mil. Obra concluída em 18/02/2010. 

• EE Prof Ezequiel Castanho – Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 13/11/2009. 

• EE Cel Castanho de Almeida – Custo: R$ 45 mil. Obra concluída em 13/11/2009. 

• EE Cel Castanho de Almeida – Custo: R$ 46 mil. Obra concluída em 17/12/2008. 
Repasses para APAE: 

• De 2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 402 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 183 alunos. 
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Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 1.580 alunos em 2007, 1.564 
alunos em 2008, 3.076 alunos em 2009 e 2.700 alunos em 2010 - Custos: R$ 136 mil. 

Programa Escola da Família: 

• De 2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 1 escola do município: EE Cel. Castanho de Almeida. 

Transporte escolar: 2 veículos – R$ 291 mil 

• Foram entregues 2 micro-ônibus para transporte escolar em Dez/2009 e Mar/2010 – 
Custo: R$ 291 mil. 

ESPORTE E LAZER: 

• construção de pista de skate, na Av. Adalberto Rocha s/nº - Centro – Custo: R$ 45 mil, 
repassados em Jun/2008 e Mai/2010. Obra concluída em 14/10/2009. 

HABITAÇÃO: 

Fundo Estadual da Habitação 

• 12.738,23 m² de recapeamento asfáltico no conjunto habitacional Guareí "B" - Custo: 
R$ 144 mil, repassados de Out/2008 a Set/2009. Obra concluída em 23/06/2009. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

DAEE: 

• 240 m de galerias de águas pluviais no Bairro Floresta - Custo: R$ 80 mil. Obra com 
80% executados e tem término previsto em 29/12/2011. 

SABESP: 

Obras concluídas: R$ 459 mil 

• execução de base de reservatório e estação pressurizadora de água tratada e casa de 
química no Bairro Campininha – Custo: R$ 29 mil. Obra concluída em 02/02/2009. 

• reservatório de fibra com 30 m³, estação pressurizadora de água tratada, rede de 
distribuição de água e ligação de água no Jardim Floresta e Vileta – Custo: R$ 196 
mil. Obra concluída em 30/09/2008. 

• perfuração de poço tubular profundo P1 (350 m) Bairro Campininha/Pereiras – 
Custo: R$ 180 mil. Obra concluída em 02/05/2008. 
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• execução de remanejamento de rede de água e ligações de água em diversas ruas – 
Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 01/01/2008. 

• execução de base de reservatório, unidade de hipocloração e Estação Elevatória de 
Água Tratada, no Bairro Tomés – Custo: R$ 24 mil. Obra concluída em 05/03/2007. 

SAÚDE: 

• Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) – obras e equipamentos: (Total: R$ 
240 mil) 

• Prefeitura – R$ 55 mil, repassados em Ago/2010, para aquisição de 1 Van para 
transporte de pacientes. 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Nov/2007, para aquisição de equipamentos. 

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em Jul/2009, para aquisição de um veiculo para o 
setor de vigilância epidemiológica. 

Entrega de Ambulância: 1 – R$ 65 mil 

• Prefeitura: 1 - entregue em 04/12/2007. 
Programa Dose Certa: 

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 381 mil em 
medicamentos. 

Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura – R$ 15 mil foram repassados de 2007 a Dez/2010 para custeio. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Em 24/07/2009 foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 
Polícia Civil: 

• reforma e ampliação da Delegacia de Polícia do município na Praça Aníbal Castanho, 
112 – Centro – Custo: R$ 139 mil. Obra concluída em 31/12/2008. 

TRANSPORTES: 

DER:  

• reforma e ampliação do terminal rodoviário – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Set/2008, Jun e Set/2009. Obra concluída em 01/07/2010. 

• serviços de recapeamento e restauração da vicinal Guareí - Capela Velha - 
Penitenciária, numa extensão de 12 km – Custo: R$ 3.254 mil. Obra concluída em 
30/03/2007. 
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PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I: 

• recuperação de 10 km da vicinal Guarei - Quadra, trecho Guarei - Bairro das Pedras - 
Vitória - Bairro Campininha – Quadra – Custo no município: R$ 3.843 mil. Obra 
concluída em 30/11/2008 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II: 

• recuperação de 6 km da vicinal que liga a SP-270 do Distrito de Faxinal até a divisa 
de Guareí – Custo no município: R$ 2.599 mil. Obra concluída em 30/04/2009 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
R$ 37.7000,00 

 
 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA: 
 

• construção de 2 Penitenciárias - tipo compacta dupla, com 1.536 vagas – Custo: R$ 
27.639 mil. A obra foi concluída em 15/09/2005. 

 
• fornecimento e instalação de 2 aparelhos detector de metais através de Raio X para as 

Penitênciária Compactas I e II de Guareí – Custo: R$ 162 mil. Concluída em 
29/01/2005. 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 1.109.454 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

805 mil beneficiando 528 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrados 6 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 138 
mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 5,70 km de estrada rural GRI-020 - Bairro Vileta - 2ª Fase – Custo: R$ 
398 mil. A obra foi concluída em 05/12/2006. 

 
• recuperados 3,10 km de estrada rural GRI-364 - 1ª Fase – Custo: R$ 75 mil. A obra 

foi concluída em 03/07/2000. 
 

Programa de Pontes Metálicas: 5 
 

• implantadas 5 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 52 metros 
lineares – Custo: R$ 332 mil: 
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1. sobre a estrada GRI-050 -  Bairro do Bocó - Ribeirão do Morcego – vão de 10 metros. 
Instalada em 29/12/2006; 

 
2. sobre a estrada GRI-346 - Córrego do Chapéu - Bairro Sarandi – vão de 10 metros. 

Instalada em 21/03/2006; 
 
3. sobre a estrada GRI-070 - Córrego do Chapéu - Bairro Cerrado – vão de 12 metros. 

Instalada em 21/03/2006; 
 
4. sobre a estrada GRI-407 - Ribeirão Areia Branca - Bairro Areia Branca – vão de 10 

metros. Instalada em 25/07/2006; 
 
5. sobre a estrada GRI-358 - Ribeirão Jacutinga – vão de 10 metros. Instalada em 

30/06/2003; 
 

CATI - Programa de Microbacias: 
 

• recuperados 4,80 km de estrada rural GRI-455 / São João / Tomé / Engenho – Custo: 
R$ 161 mil. A obra foi concluída em 31/12/2005. 

 
Repasse de recursos: 
 

• adaptação do matadouro para o frigorífico regional – Custo: R$ 30 mil. Obra 
concluída em 22/08/2000. 

 
• conclusão do matadouro municipal – Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 

10/02/2000. 
 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 41 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.176 crianças e adolescentes, 293 idosos, 64 portadores de deficiência e 471 famílias 
– Custo: R$ 946 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 
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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; 80 famílias em 2005 – R$ 57 mil e 100 famílias em 
2006 – R$ 72 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. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 

• obras de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
10/2004 e 12/2004. A obra foi concluída em 29/05/2005. 

 
• perfuração de poço artesiano no Bairro dos Tomes – Custo: R$ 50 mil, repassados em 

11/2005. A obra foi concluída em 10/12/2006. 
 

• recapeamento asfáltico em Vias urbanas do município – Custo: R$ 180 mil, 
repassados em 07/2000 e 12/2000. A obra foi concluída em 20/02/2001. 

 
• recapeamento asfáltico em Vias urbanas do município – Custo: R$ 100 mil, 

repassados em 01/2006 e 08/2006. A obra foi concluída em 10/08/2006. 
 

• recapeamento asfáltico em Vias urbanas do município – Custo: R$ 100.000,00, 
repassados em 01/2006 e 08/2006. A obra foi concluída em 10/08/2006. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Escolas ampliadas: 1 (105 novas vagas) – R$ 21 mil 
 

• EE Coronel Castanho de Almeida – 1 salas (105 novas vagas) – Custo: R$ 21 mil. 
Obra concluída em 22/04/2002. 

 
Reformas em Escolas: 4 – R$ 59 mil. 
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• EEPSG Cel Castanho de Almeida – Custo: R$ 46 mil. A obra foi concluída em 
28/02/1997; 

 
• EEPSG Cel Castanho de Almeida – Custo: R$ 3 mil. A obra foi concluída em 

08/04/1997; 
 

• EE Ângelo Bortolo – Custo: R$ 11 mil. A obra foi concluída em 13/12/2005; 
 

• EE Prof Ezequiel Castanho – Custo: R$ 10 mil. A obra foi concluída em 15/02/2006. 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 1 – R$ 37 mil 

 
• EE Cel Castanho de Almeida – Custo: R$ 37 mil. A obra foi concluída em 25/04/2002. 
 

Repasses para APAE: R$ 341 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 341 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 214 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. 

 
 
ESPORTE E LAZER:  
 
Repasse de recursos: 

 
• conclusão de quadra de esportes e reforma do campo de futebol – Custo: R$ 50 mil. A 

obra foi concluída em 31/03/2005. 
 

• construção de quadra coberta – Custo: R$ 90 mil. A obra foi concluída em 
01/12/2002. 

 
• R$ 20 mil, repassados em 12/1998 para festa do peão de boiadeiro-XIII prova do laço 

de chifre. 
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GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Coronel 
Andrade 244. 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. 

 
 

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 uma retroescavadeira. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 
 

• obras de canalização de córregos – Custo: R$ 54 mil. Concluída em 10/11/1998; 
 

• obras de construção de galerias de águas pluviais – Custo: R$ 51 mil. Concluída em 
10/11/1998. 

 
SABESP: 
 

• construção reservatório 500 M3 – Custo: R$ 88 mil. Concluída em 12/11/2001; 
 

• execução de adutora de água bruta, estação de tratamento de água 25 l/s ( 1 modulo), 
casa de química – Custo: R$ 616 mil. Concluída em 15/02/2003; 

 
• implantação de 02 reservatórios apoiados de poliéster armado com fibra de vidro com 

capacidade de 100 M³ – Custo: R$ 87 mil. Concluída em 13/02/2000; 
 
• implantação de sistema de abastecimento de água bairro do Cerro – Custo: R$ 18 mil. 

Concluída em 30/08/1996; 
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• implantação do sistema de abastecimento de água no bairro do Bocó – Custo: R$ 107 
mil. Concluída em 30/09/1996; 

 
• implantação do sistema de abastecimento de água no bairro dos Lopes – Custo: R$ 63 

mil. Concluída em 02/12/1996; 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em 10/2005 para obras de reforma e ampliação 
da Unidade do Programa de Saúde da Família; 

 
• Prefeitura – R$ 10 mil, repassados em 09/2006 para investimento do Programa Sorria 

São Paulo; 
 

• Hospital Municipal Adalberto Rocha – R$ 34 mil repassados em 12/1998 para 
reforma e ampliação. 

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

• Prefeitura – R$ 38 mil para controle de glicemia. 
 
• Prefeitura – R$ 10 mil para consumo. 
 
• Prefeitura – R$ 26 mil para Programa Sorria São Paulo. 
 
• Prefeitura – R$ 20 mil para RH e serviços médicos. 
 

Entrega de Ambulância: 3 
 

• Prefeitura - 3 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 6 viaturas, sendo: 2 para a Polícia Militar e 4 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 126 mil. 
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TRANSPORTES: 
 
DER: 
  

• implantação de dispositivo em nível na SP-270, dispositivo com a vicinal Faxinal - 
Guareí - Custo: R$ 116 mil. A obra foi concluída em 13/12/2001; 

 
• construção de ponte sobre o Rio Guarda-Mór no km 36,75 da SP-157, numa extensão 

de 20 m – Custo: R$ 156 mil. A obra foi concluída em 09/05/1997; 
 
• materiais e agregados para pavimentação da vicinal GRI-295 -Guareí – Angatuba – 

GRI-030 – Guareí – Tatui, numa extensão de 10,1 km – Custo: R$ 64 mil. A obra foi 
concluída em 28/12/1996. 


