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IRAPUÃ 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 5.370 litros de leite, no período de Jan/2011 - Custo: R$ 7 mil, 
beneficiando 358 famílias carentes, no último mês do período. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• Programa Renda Cidadã – está atendendo mais 43 famílias/mês em 2011 – R$ 41 mil, 
repassados R$ 7 mil em Jan e Fev. 

• Projeto Ação Jovem – está atendendo 50 bolsistas/mês em 2011 – R$ 48 mil, 
repassados R$ 8 mil em Jan e Fev. 

HABITAÇÃO: 

Melhorias Habitacionais e Urbanas – R$ 250 mil: 

• reforma e construção de praças nos Conjuntos Habitacionais A, B e C – Custo: R$ 150 
mil, repassados de Jun/2008 a Ago/2010. A obra está com 60,93% executados e 
término previsto para 31/05/2011; 

• recursos para infraestrutura - recapeamento asfaltico no CH Irapuã D – Custo: R$ 
100 mil, pagos R$ 29 mil em Mai/2010, obra com 30% executados e tem término 
previsto em16/12/2011. 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para construção de galpão para armazenamento de 
produtos recicláveis no município – Custo: R$ 64 mil, com 52,82% executados e tem 
término previsto em 02/10/2011. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênios SEP – R$ 1.467 mil: 

• iluminação e construção de pista de caminhada no prolongamento da Avenida Alberto 
Cestari – Custo: R$ 140 mil, repassados em Dez/2008; 
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• 12.600,63 m² de recapeamento asfaltico em vias do município – Custo: R$ 130 mil, 
repassados em Jul/2008; 

• 6.163 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Avenida Francisco Pinheiro, 
Luiz Zanini, Altino Arante e Rua Miguel Surmani – Custo: R$ 147 mil, repassados em 
Mai/2008; 

• construção de calçadão em frente a Praça Matriz e reforma do banheiro público – 
Custo: R$ 150 mil, já repassados em Fev/2008 e Mai/2009; 

• 7.116,65 m² de recapeamento asfáltico – Custo: R$ 140 mil, repassados em Dez/2009; 

• 1.501,88 m² de recapeamento asfáltico, em vias do Município – Custo: R$ 30 mil, 
repassados em Jan/2010; 

• aquisição de 1 caminhão basculante – Custo: R$ 160 mil, repassados em Mar/2010; 

• execução de calçada na avenida da entrada da cidade e EMEI Victor Nogaroto 
Keusseyan – Custo: R$ 120 mil, repassados em Jun/2010; 

• 6.821,28 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do Município – Custo: R$ 150 
mil, repassados em Dez/2010; 

• 7.500 m² de recapeamento asfáltico, em vias do Município – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Abr/2010; 

• reforma e iluminação do Cemitério, localizado na Rua Afonso Pena, s/nº – Custo: R$ 
150 mil, repassados em Jun/2010; 
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 257.760 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 
319 mil, beneficiando 358 famílias carentes, no último mês do período. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 7,2 km das estradas municipais IRP-240 e IRP-366 (2ª Fase) - Custo: R$ 
455 mil. Obra concluída em 21/07/2008. 

CATI - Programa de Microbacias: 

• adequação de 4 km de estradas rurais - Microbacia Córrego do Cervinho - Custo: R$ 
151 mil. Obra concluída em 18/09/2007. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrado 1 convênio com a Prefeitura para atendimento a 140 famílias – R$ 47 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 43 famílias/mês em 2007 – R$ 30 mil; 43 
famílias/mês em 2008 – R$ 30 mil; 43 famílias/mês em 2009 – R$ 30 mil; 43 
famílias/mês em 2010 – R$ 35 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 50 bolsistas/mês em 2007 – R$ 36 mil; 50 bolsistas/mês 
em 2008 – R$ 36 mil; 50 bolsistas/mês em 2009 – R$ 36 mil; 50 bolsistas/mês em 2010 
– R$ 42 mil. 

Repasse concluído: 

• Casa Lar São Vicente de Paulo – repasse de R$ 30 mil, pagos em Fev/2008 para 
reforma e ampliação. Obra concluída em 27/03/2008. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP – R$ 862 mil: 

• duplicação da via de acesso que liga a Avenida Alberto Cestani à SP-379 e construção 
de um portal de entrada do município – Custo: R$ 300 mil, repassados em Nov/2007 e 
Out/2008 e concluído em 26/10/2008; 

• 23.502,41 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 200 mil, 
repassados em Fev, Mar, Jul e Out/2007. Obras concluídas em 21/06/2007. 

• Aquisição de 1 caminhão basculante – Custo: R$ 120 mil, repassados em Set/2009 
adquirido em Mar/2010. 
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• 7.194,17 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 142 
mil, repassados em Dez/2009, obra concluída em 09/03/2010; 

• 5.000 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 100 
mil, repassados em Jul/2009, obra concluída em 09/03/2010; 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras: R$ 59 mil 

Reformas de escolas concluídas: 2 - R$ 59 mil 

• EE Profª Desolina Betti Gregorin – Custo: R$ 9 mil. Obra concluída em 09/04/2010. 

• EE Profª Desolina Betti Gregorin – Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 15/03/2008. 
Transporte Escolar 

• Foi entregue em 01/03/2010 1 micro-ônibus, para transporte de estudantes, no valor 
de R$ 145 mil. 

Programa Escola da Família: 

• De 2007 a 2010 foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE Profª Desolina Betti Gregorin. 

ESPORTE E LAZER: 

• repasse de R$ 100 mil, pagos em Abr e Set/2007 e Jul/2008 para reforma e ampliação 
do Centro de Lazer. Obra concluída em 31/12/2008; 

• repasse de R$ 20 mil, pagos em Dez/2007 para realização da festa de 62 anos de 
emancipação político administrativa do município. 

• repasse de R$ 130 mil, pagos em Jul/2010 para reforma do Clube Recreativo 
Municipal. 

• repasse de R$ 55 mil, pagos em Jul/2010 para construção de Campo de Bocha. 

• 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 Jul/2010, para despesas 
com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos. 
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HABITAÇÃO: 

CDHU: 69 unidades habitacionais comercializado / 1 conjunto - R$ 1.099 mil 

• Conjunto Habitacional Irapuã E - 69 unidades, beneficiando 345 pessoas, no 
prolongamento da Rua Servidor Eurico Correia sendo construídas pelo Programa 
Parceria com os Municípios - Custo: R$ 1.099 mil. Obra comercializada em 
19/12/2009. 

Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• construção de passeios públicos e recapeamento asfáltico nos Conjuntos 
Habitacionais A, B, C e D – Custo: R$ 120 mil, repassados de Jul/2008 a Set/2009. 
Obra concluída em 25/09/2009. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

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

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura – custeio: 

• Prefeitura - R$ 30 mil, repassados em Jun/2008. 
Repasses concluídos para Prefeitura – obras e equipamentos – R$ 267 mil: 

• Prefeitura - R$ 72 mil, repassados em Jun/2008, para reforma e adequação da 
Unidade Mista de Saúde; 

• Prefeitura - R$ 48 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de um veículo tipo 
ambulância; 

• Prefeitura - R$ 50 mil, repassados em Nov/2007, para reforma e ampliação da 
Unidade Mista de Saúde (concluída em 31/12/2007); 

• Prefeitura - R$ 30 mil, repassados em Fev/2007, para aquisição de equipamentos para 
a Unidade Mista de Saúde. 

• Prefeitura - R$ 67 mil, repassados em Jun/2008, para doação de 1 ambulância. 
Programa Dose Certa: 

• De 2007 a 2010, foram repassados para o município R$ 249 mil em medicamentos. 
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Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 14 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 3 viaturas, sendo: 1 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 125 mil. 

• reforma do prédio da delegacia de policia – Custo: R$ 59 mil. Obra concluída em 
05/08/2008. 

TRANSPORTES: 

DER: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I: 

• recuperados 5 km de vicinal Novo Horizonte – Irapuã - Urupês – Custo: R$ 1.240 mil. 
Obra concluída em 30/10/2008. (CTV) 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II: 

• Concluiu a recuperação de 6,2 km de vicinal Irapuã até a SP-304 – Custo: R$ 1.953 
mil. A obra foi concluída em 30/06/2009. 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 6.800.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 567.349 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R$ 420 mil, 
beneficiando 460 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 3,8 km das estradas rurais IRP-030, IRP-123 e IRP-261 – Custo: R$ 72 
mil. Obra concluída em 07/02/2000. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 30 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 978 
crianças e adolescentes, 370 idosos e 155 famílias – R$ 461 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 30 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 mil em 2005 e R$ 21 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 – atendeu 30 famílias/mês em 2003 – R$ 52 mil; 30 
famílias/mês em 2004 – R$ 21 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 21 mil e 50 famílias em 
2006 – R$ 36 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 de recursos: 

• Prefeitura - repasse de R$ 30 mil, pagos em Out/2004, para construção do Centro de 
Convivência do Idoso. Obra concluída em 20/12/2004; 

• Prefeitura - repasse de R$ 20 mil, pagos em Jan/2002, para reforma do berçário da 
creche. Obra concluída em 24/01/2003. 
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DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 

• construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Cachoeirinha – Custo: R$ 14 mil. 
Obra concluída em 14/02/1996. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• 6.400 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas – Custo: R$ 60 mil. Obra 
concluída em 17/11/2004; 

• 13.056,03 m² de pavimentação asfáltica no conjunto habitacional Irapuã C – Custo: 
R$ 115 mil. Obra concluída em 31/08/2001; 

• 7.503.50 m² de pavimentação asfáltica no conjunto habitacional Irapuã D – Custo: R$ 
80 mil. Obra concluída em 26/12/2000; 

• 26.913 m² de recapeamento asfáltico em diversas vias – Custo: R$ 134 mil. Obra 
concluída em 29/01/1999. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 246 mil 
 
Ampliação de escola: 1 (210 novas vagas) – R$ 40 mil 

• EMEF Profª Florinda da Silva Neta Asprino - 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 
40 mil. Obra concluída em 31/05/2002. 

 
Reformas em escolas: 4 – R$ 176 mil 

• 2 na EE Profª Desolina Betti Gregorin (2) – Custo: R$ 79 mil. Obras concluídas em 
22/10/2001 e 12/05/2000; 

• 2 na EMEF Profª Florinda da Silva Neta Asprino (2) – R$ 97 mil. Obras concluídas 
em 06/11/1996 e 12/04/1996. 

 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 – R$ 30 mil 

• EMEF Profª Florinda da Silva Neta Asprino – Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 
30/08/1999. 
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Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE Profª Desolina Betti Gregorin. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• repasse de R$ 100 mil, pagos em Mar/2000 para término da construção do ginásio de 
esportes. Obra concluída em 31/03/2006; 

• repasse de R$ 47 mil, pagos em Jan/1999 para auxílio financeiro para eventos de 
natureza esportivas. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 296 unidades habitacionais / 3 conjuntos - R$ 910 mil 

• Conjunto Habitacional Irapuã D – 90 unidades, beneficiando 450 pessoas, na Rua 4 
construídas pelo Sistema Habiteto, em parceria com a Prefeitura - Custo: R$ 323 mil. 
Unidades comercializadas em 30/01/2000; 

• Conjunto Habitacional Irapuã B – 78 unidades, beneficiando 390 pessoas, na Rua 2 
construídas pelo Sistema Empreitada Global, em parceria com a Prefeitura - Custo: 
R$ 222 mil. Unidades comercializadas em 29/02/1996; 

• Conjunto Habitacional Irapuã C1 – 128 unidades, beneficiando 640 pessoas, na Rua 1 
construídas pelo Sistema Empreitada Global, em parceria com a Prefeitura - Custo: 
R$ 365 mil. Unidades comercializadas em 29/02/1996. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 

• 5.000 m² de recapeamento asfáltico nas Avendias Francisco Pinheiro e Afonso Pena – 
Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 08/12/2006; 

• construção de três praças nos conjuntos habitacionais B e D – Custo: R$ 60 mil. 
Obras concluídas em 28/03/2005; 

• 6.204 m² de pavimentação asfáltica nos conjuntos habitacionais A, B, C e D – Custo: 
R$ 100 mil. Obras concluídas em 27/07/2003; 

• 3.779 m² de pavimentação asfáltica no bairro São Benedito – Custo: R$ 50 mil. Obra 
concluída em 31/12/2002; 

• 6.468 m² de pavimentação asfáltica em diversas ruas e avenidas – Custo: R$ 54 mil. 
Obras concluídas em 31/12/2002. 
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MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 190 mil em Abr/2006, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de uma pá carregadeira; 

• repasse de R$ 90 mil em Ago/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de um caminhão coletor e compactador de lixo. 

 
FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para contencao de processo erosivo, nas Ruas Maria Prado 
Pagani, Prudente de Moraes e São João – Custo: R$ 48 mil. Obra concluída em 
09/09/2004; 

• contratos com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais em 
diversos locais – Custo: R$ 241 mil. Obras concluídas em 30/01/2003, 21/12/2001, 
13/08/2001 e 04/05/1999. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• setorização do sistema de distribuição de água – Custo: R$ 14 mil. Obra concluída em 
30/12/2005; 

• construção de reservatório apoiado de 400 m³, 142 m de adutora de água tratada e 
estação elevatória de água tratada – Custo: R$ 113 mil. Obra concluída em 
28/03/1997; 

• 1.118 m de rede coletora de esgotos, 128 ligações domiciliares de esgotos, 4.239 m de 
rede de distribuição de água, 128 ligações domiciliares de água e 392 m de emissários 
no Conjunto Habitacional Ana Maria S. Viterbo – Custo: R$ 14 mil. Obra concluída 
em 06/02/1996; 

• 667,75 m de rede coletora de esgotos, 78 ligações domiciliares de esgotos, 590 m de 
rede distribuição de água e 78 ligações domiciliares de água no Conjunto 
Habitacional Tirfeu Luiz Pongeluppi – Custo: R$ 10 mil. Obra concluída em 
18/12/1995. 
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SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura (1995-2006) – custeio: 

• Prefeitura – R$ 65 mil. 
 
 
Repasses para Prefeitura (1995-2006) - obras e equipamentos: 

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

• Prefeitura - R$ 35 mil, repassados em Jul/2006, para aquisição de equipamentos para 
o Centro de Saúde. 

 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 31 mil, repassados em Ago/2005. 
 
Entrega de ambulâncias: 3 

• Prefeitura – 3 (entregues em 1998, 2002 e 2005). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 4 viaturas: 2 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 82 mil. 

 
 


