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IPAUSSU 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 
CULTURA: 

Polo do Projeto Guri: 1 (em andamento) 

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

• Polo de Ipaussu – Rua Francisco Bonaci - 231 - Centro - 3 cursos, para 113 crianças 
e adolescentes. Foram gastos R$ 205 mil para pagamento de despesas de manutenção 
do Polo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. (de Jul/2006 a Jul/2011); este 
polo iniciou suas atividades em 13/07/2006. Vigente até 31/12/2011. 

DESENVOLVIMENTO ECON. CIÊNCIA E TEC.: 

CEETPS: 

• ETEC Profº Pedro Leme Brisolla Sobrinho Obras de Construção da Quadra 
Poliesportiva - Custo: R$ 533 mil. Obra com 90% executados e tem término previsto 
em 30/11/2011. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• celebrados 4 convênios com a Prefeitura para atendimento a 45 crianças e 
adolescentes, 100 famílias e 14 pessoas de outros segmentos da população – R$ 57 
mil. 

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 429 famílias/mês em 2011 - R$ 397 
mil, repassados R$ 328 mil de Jan a Out. 

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidas 119 bolsistas/mês em 2011 – R$ 109 mil, 
repassados R$ 100 mil de Jan a Nov. 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 46.830 litros de leite, no período de Jan a Jul/2011 – Custo: R$ 62 mil, 
beneficiando 446 famílias carentes, no mês. 
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EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 2.625 mil 

Escola nova em execução: 105 novas vagas – R$ 2.625 mil 

• Terreno B Centro / Julio Mastrodomenico (105 vagas) – Custo: 2.625 mil, obra com 
60% executados e tem término previsto em 11/02/2012. 

 

Programa Escola da Família: 

• Em 2011 estão sendo gastos R$ 19 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município. EE Profº Julio Mastrodomenico. 

Repasses para APAE: 

• Em 2011 foram repassados para a APAE da região, recursos no valor de R$ 129 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 49 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO: 

BANCO DO POVO: 

• Em 19/09/2003 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na Rua Washington Luiz, nº 938 – Custo: R$ 72 mil, para atender o crédito 
produtivo popular. Vigência até 08/09/2013. 

ESPORTE E LAZER: 

Repasse de recursos: 

• Foram repassados R$ 50 mil em Jul/2010, para construção de Pista de Skate. 

• Foram repassados R$ 130 mil em Jul/2010, para reforma de sanitários, arquibancada, 
substituição de pisos na área da piscina, obra tem término previsto em 09/06/2013. 

• Serão repassados R$ 80 mil, para reforma e ampliação de ginásio de esportes. 
GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal no município, Rua 
Washington Luiz, 1204 – Custo R$ 56 mil. O Estado instalou 7 microcomputadores, 
proporcionando acesso gratuito à Internet. Vigência até 09/06/2013. 
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HABITAÇÃO: 

Melhorias Habitacionais e Urbanas – R$ 253 mil: 

• Obras de equipamentos comunitários - reforma de barração no Centro Comunitário 
na CH. Ipaussu "D" – Custo R$ 56 mil, obra com 30% executados e término previsto 
em 15/10/2011. 

• Obras de equipamento comunitário, alçadas, alambrados e quiosque na CH. Ipaussu 
"D" - Custo R$ 40 mil, obra com 60% executados e término previsto para 17/11/2011. 

• Obras de infraestrutura – pavimentação asfáltica, guias e sarjetas nas diversas Ruas 
da CHab. Bairro Cocajá I, II e Bairro Santo Antônio - Custo R$ 157 mil, obra foi 
concluída em 29/05/2011. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênios SEP – (R$ 1.350 mil) 

Repasses de recursos: 

• Construção da Casa do Idoso, com área à construir de 203 m², localizada na Avenida 
Emília Rodrigues de Moraes Leite, esquina com a Rua José Ramos – Custo: R$ 150 
mil em Jun/2010, obra concluída em 18/07/2011. 

• Construção de uma creche escola no Conjunto Habitacional Cônego Nazareno – 
Custo: R$ 250 mil, pagos R$ 150 mil em Dez/2009, obra com 78% executados e tem 
término previsto em 03/11/2011. 

• 2.735 m² em reforma e iluminação do Lago Municipal. – Custo: R$ 250 mil, obra 
concluída em 30/05/2011. 

• 15.555 m² de recapeamento asfáltico em CBUQ, com 3 cm de espessura em diversas 
ruas do município – Custo: R$ 300 mil, pagos R$ 180 mil em Abr/2010. 

• 7.818 m² de recapeamento asfáltico tipo CBUQ, com 3 cm de espessura, em diversas 
ruas do município – Custo: R$ 150 mil, pagos em Abr/2010, obra concluída em 
19/05/2011. 

• 5.451 m² de recapeamento asfáltico em CBUQ em diversas ruas do município – Custo: 
R$ 100 mil, pagos em Abr/2010, obra concluída em 19/05/2011. 

• 7.642 m² de recapeamento asfáltico, em CBUQ, com 3 cm de espessura, em vias 
urbanas, no município – Custo: R$ 150 mil, pagos em Dez/2010, obra concluída em 
19/05/2011. 
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SANEAMENTO E REC. HÍDRICOS: 

DAEE: 

• Substituição de adutora de água – Custo: R$ 77 mil, concluída em 26/01/2011. 
FEHIDRO: 

• formalizou contratos com a Prefeitura Municipal, para estação elevatória de esgoto, 
no valor de R$ 112 mil, com término previsto para 11/12/2011. 

SAÚDE: 

Repasse concluído para Prefeituras / entidades hospitalares (custeio) – R$ 20 mil: 

• Santa Casa - R$ 20 mil, repassados em 2011 para custeio; 
Programa Dose Certa: 

• Em 2011, foram repassados para o município R$ 55 mil em medicamentos. 
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 299.659 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 
380 mil, beneficiando 446 famílias carentes, no mês. 

Programa Melhor Caminho: 

• foram recuperados 5,8 km da Estrada Rural do 6ª fase - Estrada Municipal IPC 070, 
060 e 183, Bairro Coloninha e Triunfo - Custo: R$ 360 mil em 2008. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 12 convênios com a Prefeitura para atendimento a 251 crianças e 
adolescentes, 512 famílias e 13 pessoas de outros segmentos da população – R$ 155 
mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 332 famílias/mês em 2007 - R$ 239 mil; 332 
famílias/mês em 2008 - R$ 239 mil; 332 famílias/mês em 2009 - R$ 239 mil; 332 
famílias/mês em 2010 - R$ 272 mil; 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 50 bolsistas/mês em 2007 – R$ 36 mil; 50 
bolsistas/mês em 2008 – R$ 36 mil; 50 bolsistas/mês em 2009 – R$ 36 mil; 150 
bolsistas/mês em 2010 – R$ 96 mil. 

Repasses – R$ 93 mil: 

• APAE, recursos no valor de R$ 13 mil em 2008, para atendimento a 105 portadores de 
deficiência. 

• Prefeitura, recursos no valor de R$ 50 mil, para reforma do Centro Comunitário, 
concluída em 19/12/2007. 

• Rede de Combate ao Câncer de Ipaussu, recursos no valor de R$ 30 mil, pagos em 
Fev/2009, para aquisição de equipamentos. 

DESENVOLVIMENTO: 

CEETPS – R$ 405 mil: 

ETEC Profº Pedro Leme Brisolla Sobrinho 

• Reformas e adaptação no bloco 2 - laboratório de Dietética, Sanitários e Auditório - 
570 alunos, professores e funcionários sendo beneficiados - Custo: R$ 395 mil. Obra 
concluída em 14/03/2009. 
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• Obras de reforma no muro e calçada externa da U.E. - Custo: R$ 61 mil em obras e R$ 
10 mil em equipamentos. Obra concluída em 05/01/2010. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP – (R$ 430 mil) 

Repasses de recursos: 

• 7.000 m² de Execução de serviços de pavimentação tipo lama asfáltica densa nas Ruas 
Cristiano Rodrigues da Silva, Natale Cavezzalle e Luiz Biaggioni – Custo: R$ 50 mil, 
pagos em Abr/2008, concluída em 02/03/2009. 

• 5.000 m² de Pavimentação asfáltica – Custo: R$ 50 mil pagos em Nov/2006. Concluído 
em 20/08/2007. 

• Aquisição de caminhão de lixo – Custo: R$ 180 mil, pagos em Dez/2008 e adquiridos 
em 01/12/2009. 

• 6.300 m² para e pavimentação asfáltica do tipo CBUQ, em vias urbanas do Jardim 
Trabulci – Custo: R$ 150 mil, pagos R$ 71 mil em Mai/2009, obra concluída em 
21/10/2009. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 219 mil 

Reformas de escolas concluídas: 4 – R$ 219 mil 

• EE Profº Pedro Leme Brisolla Sobrinho – Custo: R$ 98 mil, obra concluída em 
02/12/2009. 

• EE Profº Julio Mastrodomenico – Custo: R$ 70 mil, obra concluída em 07/01/2010. 

• EE Profº Julio Mastrodomenico – Custo: R$ 6 mil, obra concluída em 18/02/2010. 

• EE Profº Julio Mastrodomenico – Custo: R$ 45 mil, obra concluída em 26/03/2008. 
Transporte Escolar: 

• Foram entregues 2 veículos micro-ônibus, para transporte de estudantes, no valor de 
R$ 291 mil. 

Programa Escola da Família: 

• De 2007 a 2010 foram gastos R$ 143 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município. EE Profº Julio Mastrodomenico. 
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Repasses para APAE: 

• De 2007 a 2010 foram repassados para a APAE da região, recursos no valor de R$ 
510 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 257 alunos com deficiências que impossibilitam 
frequentar classes regulares de ensino fundamental. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 241 unidades habitacionais concluídas – Custo: R$ R$ 3.281 mil, sendo: 

• Conjunto Ipaussu E - 241 unidades, beneficiando 1.205 pessoas, ao lado da Rodovia 
João Batista Cabral Rennó, em construção pelo Programa Parceria com o Município 
– Custo: R$ 3.281 mil. Obra concluída em 15/02/2008. 

Melhorias Habitacionais e Urbanas – R$ mil: 

• Obras de infraestrutura - poço tubular na CH. Cônego Nazareno - Custo R$ 82 mil, 
obra concluída em 25/09/2009. 

• Obras de infraestrutura, pavimentação asfáltica na C.H. Ipaussu "B" - Custo R$ 68 
mil, pagos de Jul/08 a Out/10, obra concluída em 20/01/2009. 

• Obras de infraestrutura e execução de pavimentação asfáltica na CH. Ipaussu "B" - 
Custo R$ 108 mil pagos de Nov/08 a Set/10, obra concluída em 30/09/2008. 

JUSTIÇA: 

Fundação CASA: 

• convênio com a Prefeitura Municipal, para atendimento a 20 adolescentes em regime 
de liberdade assistida – Custo: R$ 24 mil, vigência foi até 31/05/2010. 

SAÚDE: 

Repasse concluído para Prefeituras / entidades hospitalares (custeio) – R$ 263 mil: 

• Santa Casa - R$ 215 mil, repassados em 2007 e 2008 para custeio; 

• Prefeitura - R$ 40 mil, repassados em Mai/2008 para custeio; 

• Prefeitura - R$ 8 mil, repassados em 2008 e 2009 para custeio do programa controle 
de diabetes Mellitus. 

Projeto Água Limpa (investimentos): 

• Prefeitura - R$ 1.250 mil, repassados de Jul/2006 a Ago/2008 para construção de 
emissário, estação elevatória de esgotos, linha de recalque e estação de tratamento de 
esgotos. Obra concluída em 30/11/2008. 
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Repasses concluídos para Prefeituras (investimento) – R$ 175 mil: 

• R$ 15 mil, repassados em Nov/2007 para término de obra. 

• R$ 70 mil em Jun/2008, para investimento em término de obra PSF. 

• R$ 47 mil, repassados em Jun/2008 para doação de 1 ambulância. 

• R$ 7 mil, repassados em Jul/2009 para programa renova saúde. 

• R$ 2 mil, para aquisição de uma bomba dosadora. 

• Santa Casa - R$ 34 mil, para pagamento de pessoal e material de consumo. 
Repasses para PSF (custeio): 

• Prefeitura - R$ 16 mil, repassados em 2008 e 2009 para custeio. 
Programa Dose Certa: 

• De 2007 a 2010, foram repassados para o município R$ 362 mil em medicamentos. 
Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 51 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 2 viaturas, sendo: 1 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 77 mil. 

• reforma geral do prédio da Delegacia de Polícia de Ipaussu – Custo: R$ 247 mil. 
Reforma concluída em 11/02/2008. 

TRANSPORTES: 

DER – R$ 32.243 mil: 

• Melhorias no trevo acesso SP-225, km 341+050 – Custo: R$ 147 mil. Obra concluída 
em 15/04/2007. 

• 15,59 km de recapeamento da SP-270 entre kms: 339,150 ao 354,740 – Custo: R$ 
31.834 mil. Obra concluída em 30/06/2010. 

• Recapeamento da pista SPA-350/270 Estrutural e pavimento, com extensãode 0,48 km 
– Custo: R$ 244 mil, obra concluída em 30/06/2010. 

DER: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS – III 

• Em andamento a recuperação de 7,10 km de IPA 020 – Ipaussu - divisa Bernardino de 
Campos - Custo: R$ 2.485 mil, obra concluída em 16/06/2010. 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995 - 2006 
R$ 5.974.400,00 

 
 

 
AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de Leite: 
 

• Distribuídos 792.428 litros de leite, no período de 1.995 a 2.006 – Custo: R$ 536 mil, 
beneficiando 446 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• Foram celebrados 2 convênios relativos a municipalização, atendendo a pequenos e 
médios agricultores - Custo: R$ 27 mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 5,55 km da Estrada Rural do 1ª Fase (PSAA-676/01) - Estrada IPC-
050/060 - Custo: R$ 128 mil, concluído em 03/09/2001. 

 
• recuperados 1,20 km da Estrada Rural do 2ª Fase (PSAA-355/02) - Estrada IPC-147 - 

Custo: R$ 75 mil, concluído em 11/11/2002. 
 
• recuperados 1,20 km da Estrada Rural do 3ª Fase (PSAA-570/03) - Bairro Parq. Jean 

Nicolau-IPC-147 - Custo: R$ 57 mil, concluído em 31/05/2004. 
 
• recuperados 1,20 km da Estrada Rural do 4ª Fase (PSAA-582/03) - Bairro Parq. Jean 

Nicolau-IPC-147 - Custo: R$ 108 mil, concluído em 16/06/2004. 
 
• recuperados 0,70 km da Estrada Rural do 5ª Fase (PSAA-910/03) - Bairro Parq. Jean 

Nicolau-IPC-147 - Custo: R$ 40 mil, concluído em 16/06/2004. 
 
CATI: 
 

• concluida a adequação de 4 km de estradas rurais da Microbacia do bairro Douradão 
– Custo: R$ 149 mil. 
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ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 18 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 398 
crianças e adolescentes, 15 portadores de deficiência e 198 famílias – R$ 249 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005, 332 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 mil em 2005, R$ 239 mil em 2006. O programa 
tem por finalidade criar oportunidades de conclusão do ensino básico para jovens de 
15 a 24 anos, pertencentes às classes sociais mais vulneráveis, que não puderam 
freqüentar a escola na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o retorno 
e/ou permanência na escola, repasse de R$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que 
os capacitem para o mercado de trabalho. 

 
• Programa Renda Cidadã – 30 famílias/mês 2003 – 52 mil; 30 famílias/mês /2004 – R$ 

21 mil; 180 famílias/mês/2005 – R$ 129 mil e 740 famílias em 2006 – R$ 532 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. 

 
Repasses: 
 

• foram repassados recursos no valor de R$ 10 mil, para atendimento a 15 portadores 
de deficiência. 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
CEETPS: 

• reforma geral e de emergência na Escola Técnica Profº Pedro Leme Brisolla Sobrinho 
- Custo: R$ 19 mil. As reformas foram concluídas em 1997 e 2002; 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: (repasse de recursos): R$ 320 mil; 
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� repasse de recursos no valor de R$ 320 mil; no período de 1995 a 2006 para obras 
de pavimentação asfaltica em guias, sarjetas e galerias de águas pluviais e 
aquisição de 1 ônibus para transporte de alunos.  

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Ampliação de escola: 1 (420 novas vagas). 

• EE Profº Julio Mastrodomenico – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 84 mil. Obra 
concluída em 30/05/2000. 

 
 
 
Reformas em Escolas: 3 – Custo: R$ 254 mil. 
 

• EE Profº Julio Mastrodomenico – Custo: R$ 152 mil, concluído em 23/08/2001; 
 

• ETE Profº Pedro Leme Brisolla Sobrinho – Custo: R$ 64 mil, concluído 10/04/2003; 
 

• EMEF Amador Bueno – Custo: R$ 36 mil, concluído em 30/11/1995. 
 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1  
 

• EE Profº Julio Mastrodomenico – Custo: R$ 50 mil, concluído em 11/03/2001. 
 
Transporte escolar: 
 

• Foram gastos R$ 95 mil em 2 veículos para o transporte escolar no Município. 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 6 escolas do município. 

 
Repasses para APAE: 

• De 1995 a 2006 foram repassados para as APAE da região, recursos no valor de R$ 
499 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 312 alunos com deficiências que impossibilitam 
freqüentar classes regulares de ensino fundamental. 
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EMPREGO E TRABALHO: 
 
 
Banco do Povo: 

• R$ 72 mil, implantado em 19/09/2003 na Rua Washington Luiz, nº 938; 
 
 
ESPORTE E LAZER: 

• repasse de R$ 16 mil para eventos e obras esportivas nos municípios da região: 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
Fundo Estadual da Habitação: 

� repasse de recursos no valor de R$ 200 mil para obras de infra-estrutura e 
pavimentação asfaltica. 

 
Loteria da Habitação: 

� repasse de recursos no valor de R$ 4 mil para ampliação de rede coletora de 
esgotos e aquisição de 1 batedeira e 1 liquidificador para a creche do núcleo 
habitacional Ipaussu C. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 90 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 retroescavadeira. 

 
FEHIDRO : 
 

• formalizou contratos com a Prefeitura Municipal, para substituição da rede do 
emissário principal de esgotos, no valor de R$ 71 mil. 
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SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 
 

• execução de galerias de águas pluviais no Núcleo Habitacional Cocajá I e II – Custo: 
R$ 96 mil. A obra foi concluída em 31/12/1998; 

 
SANEBASE: 

• execução de estação elevatória de esgotos, 300 m de linha de recalque e reservatório 
metálico elevado – Custo: R$ 45 mil. A obra foi realizada em parceria com a 
Prefeitura a quem coube mais R$ 31 mil e concluída em 15/02/2001; 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 
Foram gastos R$ 384 mil no período de 28/02/2001 a Dez/2006 em medicamentos 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 

• Santa Casa – R$ 295 mil. 

• Prefeitura – R$ 32 mil. 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras / equipamentos: 
 

• Prefeitura - R$ 14 mil em Dez/1998 para aquisição de um veículo para combate a 
dengue; 

• Prefeitura - R$ 30 mil em Dez/1998 para aquisição de equipamentos para o Centro de 
Saúde; 

• Prefeitura - R$ 13 mil em Out/2004 para aquisição de equipamentos para o Projeto de 
Fluoretação das Águas de Abastecimento Público; 

• Prefeitura - R$ 50 mil em Jan/2006 para construção da Unidade do Programa Saúde 
Família; 

• Santa Casa - R$ 105 mil em Jul/2002 e Abr/2003 para aquisição de equipamentos; 
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Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura - R$ 29 mil em Ago/2005; 
 
Entrega de Ambulância: 2 
 

• Prefeitura – (entregues em: 2002 e 1997) 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 8 viaturas, sendo: 4 para a Polícia Militar e 4 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 193 mil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


