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GUARIBA 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 
 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA:  

Construção de Unidades Prisionais:  

• construção de Penitenciária Feminina com Ala de Progressão Penitenciária de 
Guariba para abrigar 768 presidiárias, sendo: 660 em regime fechado e 108 em ala de 
progressão – Custo: R$ 51.316 mil. A obra está com 21% executados e tem término 
previsto em 09/03/2012.  

 

AGRICULTURA:  

Repasse de recursos:  

• Prefeitura – R$ 145 mil repassados em Jul/2010, para construção de galpão. Obra 
concluída em 25/08/2011.  

 

DEFESA CIVIL:  

Obra programada:  

• construção de ponte em concreto armado no Córrego Guariba, Av. Liberdade – 
Jardim Jussara – R$ 273 mil. Convênio sendo assinado nesta data.  

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:  

CEETPS:  

• implantação da ETEC de Guariba - Coube à Prefeitura a construção de um prédio 
(terreno do IPESP) na Rua Rui Barbosa, 1.244, Jardim Progresso (aguardando 
ligação de energia elétrica, previsão de término em Fev/2012) e ao Estado a aquisição 
de equipamentos e mobiliários, ao custo de R$ 108 mil. As aulas foram iniciadas em 
Ago/2011, com cursos de Administração (80 vagas – período tarde e noite) e 
Segurança do Trabalho (80 vagas – período tarde e noite). Previsto para 1º semestre 
de 2012 o Ensino Médio (80 vagas – período manhã) e para 2º semestre de 2012 os 
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cursos de Informática (80 vagas – período tarde e noite) e Açúcar e Álcool (80 vagas – 
período tarde e noite).  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 40.230 litros de leite de Jan/2011 a Set/2011 – Custo: R$ 55 mil, 
beneficiando 298 famílias carentes, no último mês do período.  

• celebrados 4 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 198 
crianças e adolescentes e 312 famílias – Custo: R$ 126 mil.  

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidos 313 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 315 mil, já repassados R$ 290 mil de Jan a Nov.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 146 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 136 mil, 
repassados de Jan e Dez.  

 

Repasses concluídos: R$ 311 mil  

• Casa de Recuperação da Criança Convalescente de Guariba – R$ 63 mil, repassados 
em Jul e Ago/2011, para aquisição de equipamentos.  

• Centro Social Comunitário Educacional São Mateus – R$ 69 mil repassados em 
Nov/2010 e Fev/2011, para aquisição de equipamentos.  

• Centro Social Comunitário Cristo Reis – R$ 89 mil repassados em Nov e Dez/2010, 
para aquisição de equipamentos.  

• Associação dos Deficientes Físicos – R$ 30 mil repassados em Nov/2010, para 
aquisição de equipamentos.  

• Asilo São Vicente de Paulo – R$ 60 mil repassados em Nov/2010, para aquisição de 
equipamentos.  

 

EDUCAÇÃO:  

Escola nova em execução: 1 (630 novas vagas) – R$ 1.840 mil  

• Terreno Loteamento Residencial Mário Cazeri – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: 
R$ 1.840 mil. Obra com 49% executados e tem término previsto em 23/03/2012.  
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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 2.964 alunos em 2011 – 
Custos: R$ 42 mil.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar a Set/2011, foram gastos R$ 31 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana na escola EE Profa. Josephina de Camargo Neves.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Banco do Povo Paulista:  

• Em 23/06/2000 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Avenida Evaristo Vaz, nº 
1.190 no Bairro Centro – Custo: R$ 270 mil para atender o crédito produtivo popular. 
Vigência: 13/09/2015.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 302 unidades habitacionais programados / 1 conjunto – Custo: R$ 20.258 mil  

• Conjunto habitacional Guariba B – 302 unidades, beneficiarão 1.510 pessoas, serão 
construídas pelo Programa de Parceria com Municípios - Custo: R$ 20.258 mil. 
Projetos em andamento, previsão para OIS de obras: 01/03/2012.  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 1.380 mil  

• remodelação da portaria do Estádio Municipal da Vila Garavello – Custo: R$ 80 mil, 
repassados em Nov/2011. Homologando o contrato do vencedor, previsão de término 
em 30/05/2012.  

 

• construção de praça no residencial Morada do Sol – Custo: R$ 100 mil, repassados 
Ago/2011. A obra está com 10% executados e tem término previsto em 06/06/2012.  
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• construção de uma creche, localizada na Avenida Ernesto de Angelis – Custo: R$ 250 
mil, repassados em Set/2009 e Fev/2011. A obra está com 90% executados e tem 
término previsto em 30/01/2012.  

• 7.960,04 m² de recapeamento asfáltico em vias do Município – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Ago/2011. Obra concluída em 30/09/2011.  

• 6.285,60 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Dez/2010. Obra concluída em 25/04/2011.  

• construção de cobertura de quadra, sanitários e vestiários, localizada na Avenida Luiz 
Barrichello, nº 644 – Custo: R$ 200 mil, repassados em Mai/2010. Obra concluída em 
16/05/2011.  

• 518,42 m de galerias de águas pluviais e 979,41 m² de pavimentação asfáltica na Rua 
Sampaio Vidal – Custo: R$ 150 mil, repassados em Mai/2010. Obra concluída em 
23/03/2011.  

• construção de uma academia no Centro Esportivo no Jardim Boa Vista – Custo: R$ 
100 mil, repassados em Jan/2010. Obra concluída em 26/08/2011.  

• 2.112,00 m² de recapeamento asfáltico, 1.267 m² de pavimentação asfáltica e 422,40 m 
de rede de galeria de águas pluviais em vias do município – Custo: R$ 250 mil, 
repassados em Abr/2010. Obra concluída em 11/02/2011.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS:  

SABESP:  

Obras concluídas:  

• prolongamento e remanejamento de redes e ligações de água e esgoto, dentro do 
Programa de Crescimento Vegetativo, abrangem os municípios de Guariba, Altair, 
Colômbia, Icém, Igarapava, Jaborandi, Miguelópolis e Terra Roxa – Custo: R$ 829 
mil. Obra concluída em 17/02/2011.  

• prolongamento e remanejamento de redes e ligações de água e esgoto, dentro do 
Programa de Crescimento Vegetativo abrangem os municípios de Franca, Altair, 
Colômbia, Guariba, Icém, Igarapava, Jaborandi, Miguelópolis e Terra Roxa – Custo: 
R$ 1.550 mil. Obra concluída, aguardando última medição para Jan/2012.  

 

Obras programadas:  
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• remanejamento de rede de água e implantação do plano de manobra de rede 
distribuição – Custo: R$ 405 mil.  

• duplicação de coletor tronco no município – Custo: R$ 150 mil.  
 

SAÚDE:  

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

• Santa Casa – R$ 332 mil, repassados de Fev/2011 a Out/2011 (sendo R$ 252 mil do 
Programa Pró-Santas Casas).  

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

• Prefeitura – R$ 96 mil, repassados de Jun/2010 a Abr/2011, do Programa QUALIS 
MAIS.  

 

Repasses em andamento para Prefeitura / entidades hospitalares – custeio:  

• Santa Casa – R$ 252 mil, já repassados R$ 126 mil de Set a Nov/2011, do Programa 
Pró-Santas Casas.  

• Prefeitura – R$ 96 mil, já repassados R$ 72 mil de Jul e Nov/2011, do Programa 
QUALIS MAIS.  

 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares – obras e equipamentos: 
(Total: R$ 100 mil)  

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em Jun/2010, para reforma e ampliação do 
prédio da Unidade Básica de Saúde Vereadora Maria Pacífico de Migueli (obra 
concluída em Mar/2011).  

 

Programa Dose Certa:  

• De Jan a Out/2011 foram repassados para o município R$ 137 mil em medicamentos.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 45 mil.  
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• duplicação da SP-326 do km 325 ao km 330,5, trecho Guariba / Taquaritinga, numa 
extensão de 5,50 km – Custo: R$ 8.584 mil. A obra para iniciar depende do VDM de 
5.300 veículos (Volume Diário Médio).  

• dispositivo de entroncamento no km 327,9 da SP-326, acesso a Guariba - Custo: R$ 
4.466 mil. A obra para iniciar depende do VDM de 5.300 veículos (Volume Diário 
Médio).  
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 210.090 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 267 mil, 
beneficiando 298 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 5,50 km da estrada GRB-146, no Bairro Barreiro (2ª Fase) – Bacia 
Hidrográfica Mogi-Guaçu – Custo: R$ 417 mil. Obra concluída em 20/10/2009.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 14 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 912 
crianças e adolescentes e 1.204 famílias – Custo: R$ 434 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 292 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 210 mil; 
310 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 223 mil; 310 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
223 mil; e 312 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 255 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 70 bolsistas/mês em 2007 – Custo R$ 50 mil; 120 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 86 mil; 120 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 86 
mil; e 120 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 100 mil.  

 

Repasses concluídos:  

• Centro Social Comunitário Educacional São Mateus – R$ 60 mil, repassados em 
Mar/2009 e Mai/2009, para aquisição de equipamentos.  

• Centro Social Comunitário Educacional São Mateus – R$ 20 mil, repassados em 
Jan/2008, para aquisição de instrumentos musicais.  

• Prefeitura – R$ 150 mil, repassados em Fev/2008, para construção de quadra 
esportiva e piscina no Centro de Convivência do Idoso.  

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 1.300 mil  
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• 1.029,68 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do Distrito Industrial 
– Custo: R$ 150 mil, repassados em Abr/2010. Obra concluída em 02/12/2010.  

• construção de pavilhão de eventos, localizada na Avenida Antonio Albino da Vila 
Garavello – R$ 150 mil, repassados em Mai/2010. Obra concluída em 19/11/2010.  

• implantação de rede elétrica e iluminação pública em vias urbanas do Distrito 
Industrial Governador Mario Covas – Custo: R$ 200 mil, repassados em Out/2009. 
Obra concluída me 19/11/2010.  

• 7.500 m² de recapeamento asfáltico nos trevos de acesso do município – Custo: R$ 150 
mil, repassados em Mai/2010. Obra concluída em 17/08/2010.  

• 2.280,26 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e redes de água potável e 
esgoto na Rua Shinzu Shimizu, Avenida Luiz Marafon e Rua Projetada – Custo: R$ 
100 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 17/07/2009.  

• 5.225 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Distrito Empresarial – Custo: 
R$ 150 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 05/05/2009.  

• término da construção da área de Lazer da Vila Roca – Custo: R$ 100 mil, repassados 
em Jun/2008. Obra concluída em 25/03/2009.  

• 5.225,42 m² de pavimentação asfáltica em trechos do Distrito Industrial “Governador 
Mário Covas” – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 
25/02/2009.  

• 11.111,11 m² de recapeamento asfáltico nas Avenidas Ribeirão Preto e da Saudade – 
Custo: R$ 150 mil, repassados em Fev e Mai/2007. Obra concluída em 30/05/2007.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 267 mil  

Reformas de escolas concluídas: 4 – R$ 267 mil  

• EMEB Profª Marlene Riotto Louzada – Custo: R$ 64 mil. Obra concluída em 
29/05/2009.  

• EE José Pacífico – Custo: R$ 184 mil. Obra concluída 14/01/2010.  

• EE Profª. Josephina de Camargo Neves – Custo: R$ 6 mil. Obra concluída em 
22/01/2010.  

• EE José Pacífico – Custo: R$ 13 mil. Obra concluída em 07/06/2010.  
 

Transporte escolar:  
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• Em 15/01/2010 foi entregue 1 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil.  

 

Distribuição de Material Escolar:  

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 1.431 alunos em 2007, 1.378 
alunos em 2008, 2.772 alunos em 2009 e 2.892 em 2010 – Custos: R$ 133 mil.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010, foram gastos R$ 194 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na escola EE Profª. Josephina de Camargo Neves.  

 

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$ 78 mil, repassados em Fev/2007 e Jan/2010, são 
para despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e 
didático-pedagógicos.  

• construção de sanitários em campo de futebol no Estádio Municipal Domingos Baldan 
– Custo: R$ 60 mil, repassados em Mar/2010. Obra concluída em 11/11/2010.  

 

HABITAÇÃO:  

Pró-Lar Convênio Melhorias Habitacionais e Urbanas:  

• 12.546,85 m² de recapeamento asfáltico em ruas e avenidas em diversos bairros - 
Custo: R$ 150 mil, repassados de Jun/2006 a Jan/2007. Obra concluída em 
31/01/2007.  

• construção de praça, quadra e playground no conjunto habitacional Antônio Corona – 
COHAB – Custo: R$ 200 mil, repassados em Abr, Jul e Set/2010. Obra concluída em 
30/08/2010.  
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JUSTIÇA:  

Fundação Casa:  

• convênio com o Centro Social Comunitário Cristo Rei, para atendimento a 30 
adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 43 mil , repassados de 
Dez/2006 a Dez/2007.  

• convênio com a Prefeitura, para atendimento a 20 adolescentes em regime de 
liberdade assistida – Custo: R$ 63 mil, já repassados R$ 48 mil de Dez/2007 a 
Fev/2009.  

 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB:  

• repassados R$ 110 mil em Jun/2010, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de um caminhão para coleta seletiva de lixo.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obras concluídas: R$ 3.450 mil  

• prolongamento e remanejamento de redes e ligações de água e esgoto, dentro do 
Programa de Crescimento Vegetativo, abrangem os municípios de Franca, Altair, 
Colômbia, Guariba, Icém, Igarapava, Jaborandi, Miguelópolis e Terra Roxa – Custo: 
R$ 819 mil. Obra concluída em 19/03/2009.  

• prolongamento de 1.000 m de rede de distribuição de água, 250 ligações domiciliares 
de água, 1.500 m de rede coletora de esgotos e 280 ligações domiciliares de esgotos, 
dentro do Programa Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 128 mil. Obra concluída em 
30/12/2008.  

 

• prolongamentos e remanejamentos de redes e ligações de água e esgoto, dentro do 
Programa Crescimento Vegetativo, abrangem os municípios de Franca, Altair, 
Colômbia, Guariba, Icém, Igarapava, Jaborandi, Miguelópolis e Terra Roxa – Custo: 
R$ 848 mil. Obra concluída em 15/05/2008.  
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• remanejamento de 100 m de rede coletora de esgotos da Avenida Paulista – Custo: R$ 
22 mil. Obra concluída em 27/02/2008.  

• prolongamento e remanejamento de rede e ligações de água e esgotos, dentro do 
Programa de Crescimento Vegetativo, abrangem os municípios de Franca, Guariba, 
Igarapava, Miguelópolis, Terra Roxa, Icém, Jaborandi, Colômbia e Altair – Custo: R$ 
882 mil. Obra concluída em 13/11/2009.  

• remanejamento de redes e ligações de água e esgotos, dentro do Programa de 
Crescimento Vegetativo abrangem os municípios de Guariba, Igarapava, 
Miguelópolis, Terra Roxa, Icém, Jaborandi, Colômbia, Altair – Custo: R$ 751 mil. 
Obra concluída em 31/03/2010.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007 – 2010) - custeio (Total: R$ 1.583 
mil)  

• Santa Casa – R$ 1.583 mil (sendo R$ 1.050 mil do Programa Pró Santas Casas).  
 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares – obras e equipamentos: 
(Total: R$ 660 mil)  

Santa Casa – R$ 400 mil, sendo:  

R$ 150 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos para o Centro 
Cirúrgico, Pediatria e Maternidade.  

R$ 100 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de um aparelho de videolaparoscopia.  

R$ 150 mil repassados em Nov/2009, para aquisição de equipamentos.  

Prefeitura – R$ 260 mil, sendo:  

R$ 60 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos.  

R$ 100 mil repassados em Jun/2008, para construção da Unidade Básica de Saúde.  

R$ 50 mil repassados em Jan/2008, para aquisição de equipamentos.  

R$ 50 mil repassados em Jan/2008, para aquisição de um veículo para transportes de 
pacientes.  
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Programa Dose Certa:  

• Em Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 732 mil em 
medicamentos.  

 

Programa Controle de Glicemia:  

• Prefeitura – R$ 121 mil foram repassados Jul/2006 a Dez/2010.  
SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 6 viaturas: 4 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 204 mil.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

Obras concluídas:  

• recapeamento dos acessos SPA-328/326 (Guariba – 17,1 km), SPA-147/333 
(Taquaritinga – 2 km), numa extensão de 19,10 km – Custo: R$ 9.463 mil. Obra 
concluída em 23/06/2009.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II:  

• recuperação de 3,50 km da vicinal Guariba – Fazenda Santa Cruz – Custo no 
município: R$ 726 mil. Obra concluída em 13/06/2009.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III:  

• recuperação de 12,20 km da vicinal Rincão – Motuca – Guariba – Custo no 
município: R$ 4.167 mil. Obra concluída em 09/09/2010.  
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 17.100.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 552.964 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 
402 mil beneficiando 298 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 3,90 km das estradas rurais GBR-146/146 (1ª Fase) – Custo: R$ 80 mil. 
Obra concluída em 07/08/2000. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 41 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
2.924 crianças e adolescentes, 25 idosos, 637 famílias, 37 migrantes e 27 pessoas de 
outros segmentos da população – Custo: R$ 1.100 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 70 bolsistas/mês em 2005 e 70 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 50 mil em 2005 e R$ 50 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 – 60 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 103 mil; 82 
famílias/mês em 2004 – R$ 60 mil; 82 famílias em 2005 – R$ 59 mil e 292 famílias em 
2006 – R$ 210 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 – repasse de R$ 100 mil, pagos em Jun/2000 para construção de Centro de 
Convivência de Idosos. Obra concluída em 30/12/2000. 

 



14 

 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em Vias urbanas do município – Custo: R$ 
100 mil. Obra concluída em 15/01/2006; 

• recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 150 mil. Obra concluída em 
05/11/2005; 

• obras de infra-estrutura no Distrito Empresarial Governo Mario Covas – Custo: R$ 50 
mil. Obra concluída em 30/10/2005; 

• pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em Vias urbanas do município – Custo: R$ 
100 mil. Obra concluída em 30/07/2004; 

• pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Distrito Industrial Francisco carneiro D' 
Albuquerque – Custo: R$ 150 mil. Obra concluída em 23/08/2002; 

• pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Distrito Industrial – Custo: R$ 180 mil. 
Obra concluída em 27/12/2002; 

• pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 149 mil. Obra 
concluída em 23/08/2001; 

• pavimentação no conjunto habitacional Sergio Antonio Corona – Custo: R$ 200 mil. 
Obra concluída em 08/09/1999; 

• obras em guias e sarjetas no conjunto habitacional Sergio Antonio Corona – Custo: 
R$ 50 mil. Obra concluída em 24/09/1999; 

• construção e ampliação de edificações – Custo: R$ 125 mil. Obra concluída em 
29/09/1998. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 804 mil 
 
Escolas ampliadas: 2 (420 novas vagas) – R$ 80 mil 

• EMEF Gino Bellodi – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída 
em 10/02/2003. 

• EMEF Profº Luiz Garavello – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 40 mil. Obra 
concluída em 05/03/2003. 
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Reformas em Escolas: 15 – R$ 678 mil. 
 
Cobertura de quadra de esporte concluída em escolas: 1 – R$ 46 mil 

• EE Jose Pacifico – Custo: R$ 46 mil. A obra foi concluída em 21/06/2001; 
 
Programa Escola da Família:  

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 289 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 3 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 

• Em 23/06/2000 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Avenida Evaristo Vaz, nº 
1.190 no Bairro Centro – Custo: R$ 270 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• repasse de R$ 3 mil, pagos em Dez/2006 para a realização do 14º Campeonato 
Estadual de Bandas e Fanfarras (fase eliminatória). 

• reforma do Ginásio de Esportes Vereador Eduardo Atique – Custo: R$ 40 mil. A obra 
foi concluída em 27/11/1998. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1Infocentro Municipal na Praça Sylvio Vaz 
Arruda, 190. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 21 mil. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 110 mil em Nov/2006, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de um caminhão coletor e compactador de lixo. 

• repasse de R$ 90 mil em Nov/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de uma retro-escavadeira. 
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FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para sistema de drenagem urbana de águas pluviais na Rua 
José Mazzi– Custo: R$ 76 mil. Obra concluída em 20/01/2004; 

• contrato com a Prefeitura, para sistema de drenagem urbana de águas pluviais na 
Avenida Princesa Izabel – Custo: R$ 60 mil. Obra concluída em 21/10/2004; 

• contrato com a Prefeitura, para galerias de águas pluviais na Rua José Mazzi e 
Avenida Sagrado Coração de Jesus – Custo: R$ 114 mil. Obra concluída em 
24/09/2003; 

• contrato com a Prefeitura para implantação de galeria de águas pluviais para 
combate a enchentes na Bacia da Av. Amadeu Mazzi – Custo: R$ 130 mil. Obra 
concluída em 28/08/2001. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 

• obras de recuperação e ampliação de galerias de águas pluviais – Custo: R$ 100 mil. 
Obra concluída em 31/12/2002. 

 
SABESP: 

• construção de 1 estação de tratamento de esgotos – Custo: R$ 1.726 mil. Obra 
concluída em 03/06/2001; 

• remanejamento de redes e ligações de água e esgoto, dentro do Programa 
Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 92 mil. Obra concluída em 21/04/2002; 

• remanejamento de rede coletora, interceptor e emissiário no Bairro Cohab – Custo: 
R$ 23 mil. Obra concluída em 15/10/2001; 

• remanejamento de rede de água nas Ruas Evaristo Vaz, trecho 1 e 2, Ruas Dona 
Constancia/Joaquim Carlos de Matos, Rua Lourenço Gelain, Rua General Glicério e 
Av.ErnestoBuchi – Custo: R$ 22 mil. Obra concluída em 16/11/2001; 

• remanejamento do coletor tronco da Av. Sampaio Vidal – Custo: R$ 9 mil. Obra 
concluída em 24/05/2003;  

• remanejamento do coletor tronco da Av. Marginal – Custo: R$ 75 mil. Obra concluída 
em 26/04/2004; 
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• obras de remanejamento de redes e ligações de água e esgoto,  dentro do Programa 
Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 116 mil. Obra concluída em 01/02/2005, atende 
os municípios de Guariba, Jaborandi, Colômbia, Terra Roxa, Icém e Altair; 

• adequação da estação elevatória de água tratada, construção de 4.153 adutora e sub - 
adutora e fechamento de anéis de distribuição e 1 reservatório R5 com 2.000 M³ – 
Custo: R$ 571 mil. Obra concluída em 10/10/1997; 

• emissário final de esgotos com 3.876 m em tubulação, para retirar todos os 
lançamentos de esgotos de dentro da malha urbana – Custo: R$ 185 mil. Obra 
concluída em 19/05/1997; 

• reformas no poço P1 – Custo: R$ 85 mil. Obra concluída em 03/11/1995; 

• remanejamento de ligações de água e esgoto do Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 
112 mil. Obra concluída em 14/01/1998; 

• remanejamento de ligações de água e esgoto do Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 
113 mil. Obra concluída em 10/03/1997; 

• remanejamento de ligações de água – Custo: R$ 85 mil. Obra concluída em 
31/08/1998; 

• prolongamentos em redes distribuidoras de água, coletoras de esgoto e ligações 
domiciliares – Custo: R$ 5 mil. Obra concluída em 11/02/1998. 

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

• SantaCasa – R$ 271 mil. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 28 mil, repassados em Dez/1998, para aquisição de dois veículos para 
combate a dengue; 

• Prefeitura – R$ 25 mil, repassados em Dez/1998, para aquisição de 1 gasômetro e 1 
oximetro de pulso; 

• Prefeitura – R$ 78 mil, repassados em Ago/2000, para construção do prédio da 
Unidade Básica de Saúde na Vila Amorim; 

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em Jan/2006 para aquisição de equipamentos para 
Centro de Saúde III "ÁlvaroLandgraf"; 
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• Prefeitura – R$ 130 mil, repassados em Jan/2006 para ampliação e reforma do prédio 
do Centro de Saúde III “Álvaro Landgraf"; 

• SantaCasa – R$ 20 mil, repassados em Dez/2001 para aquisição de equipamentos; 

• SantaCasa – R$ 100 mil, repassados em Jan/2006 para aquisição de equipamentos. 
 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 49 mil, repassados em Ago/2005. 
 
Programa Sorria São Paulo (custeio/investimento): 

• Prefeitura – R$ 36 mil, repassados em Set/2006. 
 
Entrega de Ambulância: 3 

• Prefeitura – 3 (entregues 1997, 2002 e 2005). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 12 viaturas, sendo: 8 para a Polícia Militar e 4 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 268 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• adequação do dispositivo cruzamento na SP-327/326 - Custo: R$ 148 mil. Obra 
concluída em 30/04/2006. 

 
 


