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JALES 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 
CULTURA:  

Pólo do Projeto Guri:  

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

• Pólo– Rua Oito, nº 2.270 - Centro - em andamento 7 cursos (Canto Coral; madeiras; 
metais; percussão e bateria; violão; violino / viola; violoncelo / contrabaixo) para 163 
crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 434 mil de Set/2006 a Nov/2011 para 
pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de 
supervisão, etc.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 213.890 litros de leite, no período de Jan e Out/2011 - Custo: R$ 293 mil, 
beneficiando 1.460 famílias carentes no último mês do período.  

 

• celebrados 15 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 265 
crianças e adolescentes, 86 idosos, 300 famílias, 50 migrantes e 73 pessoas de outros 
segmentos da população – Custo: R$ 264 mil.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendidas 260 bolsistas/mês em 2011 – R$ 240 mil, repassados 
de Jan a Dez; e estão sendo atendidas 260 famílias/mês em 2012 – R$ 249 mil, já 
repassados R$ 20 mil em Jan.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendidas 411 famílias/mês em 2011 – R$ 379 mil, 
repassados de Jan a Dez; e estão sendo atendidas 411 famílias/mês em 2012 – R$ 394 
mil, já repassados R$ 66 mil em Jan e Fev.  
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Repasse concluído: R$ 50 mil  

• Casa da Criança de Jales - repasse de R$ 50 mil pagos em Dez/2010, para reforma e 
ampliação da entidade. Obra concluída em Mar/2011.  

 

EDUCAÇÃO:  

Repasses para APAE:  

• De Mar a Set/2011, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 417 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 158 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família: 

 

• De Mar a Dez/2011, foram gastos R$ 198 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 5 escolas da região.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Banco do Povo:  

• Em 09/10/1999 foi implantado o Banco do Povo Paulista situado na Rua Nove, nº 
1935 - Custo: R$ 360 mil, para atender o crédito produtivo popular. Vigência até 
16/09/2014.  

 

HABITAÇÃO:  

Programa Especial de Melhorias:  

Obra em execução:  

• construção de centro comunitário no Conjunto Habitacional Jales "K" – Custo: R$ 
159 mil, já repassados R$ 135 mil em Jun e Nov/2011. A obra está com 30% 
executados e tem término previsto para 22/11/2012.  
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MEIO AMBIENTE:  

CETESB:  

• serãorepassados R$ 60 mil, com recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 4 maquinas para seleção de resíduos sólidos. Aguardando 
assinatura do contrato.  

 

PLANEJAMENTO E DESENV. REGIONAL:  

Convênio SEP: R$ 1.169 mil  

• revitalização do centro da cidade, na Avenida Francisco Jalles – Custo: R$ 320 mil, 
repassados em Jan/2010 e Dez/2011. A obra está com 62% executados e tem término 
previsto para 30/06/2012;  

 

• 14.850,93 m² de recapeamento asfáltico, em vias do município – Custo: R$ 300 mil, 
repassados R$ 175 mil em Dez/2011. A obra está com 20% executados e tem término 
previsto para 30/04/2012;  

 

• 17.077,15 m² de recapeamento asfáltico, em vias do município – Custo: R$ 350 mil, 
repassados R$ 180 mil em Jan/2012. A obra está com 50% executados e tem término 
previsto para 30/04/2012;  

 

• iluminação pública na continuação da Av. João Amadeu até a UNIJALES – Custo: R$ 
199 mil, repassados em Jan/2010. Obra concluída em 25/01/2011.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS:  

FEHIDRO :  

• contrato com a Prefeitura para aterro sanitário de resíduos sólidos domiciliares - 
complementação com membrana sintética - Custo: R$ 252 mil. Obra concluída em 
28/01/2011.  
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• contrato com a Prefeitura para construção de galerias de águas pluviais no jardim 
santo expedito - Custo: R$ 293 mil. A obra está com 90% executados e tem término 
previsto para 23/04/2011.  

• contrato com a Prefeitura, para elaboração do plano diretor de controle de erosão 
urbana - Custo: R$ 80 mil. O Plano está com 90% executados e tem término previsto 
para 29/04/2012.  

 

SAÚDE:  

AME de Jales (Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga) – custeio (Total: R$ 15.302 
mil)  

• R$ 6.366 mil, repassados de Jan a Dez/2011, para custeio;  
 

• R$ 8.936 mil, repassados R$ 1.489 mil em Jan a Fev/2012, para custeio.  
 

Repasses concluídos para entidades hospitalares – custeio (Total: R$ 1.340 mil):  

• Associação de Pais e Amigos Excepcionais – R$ 20 mil, repassados em Ago/2011;  
 

• Santa Casa – R$ 1.320 mil (sendo R$ 840 mil para o Programa Pró-Santas Casas).  
 

Repasse concluído para entidades hospitalares – equipamentos (Total: R$ 100 mil):  

• Santa Casa – R$ 100 mil, repassados em Dez/2011, para aquisição de equipamentos 
(aspirador cirúrgico, sistema de motores drill, craniotomo, berço aquecido, cepap 
neonatal, sistema de abrandamento de água e sistema de geração de água por osmose 
reserva).  

 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Entregues 2 viaturas para Policia Militar (2011) – Custo: R$ 81 mil.  
 

• Entregues 2 viaturas para Policia Militar (2012) – Custo: R$ 98 mil.  
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 1.028.808 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 
1.271 mil, beneficiando 1.460 famílias carentes no último mês do período.  

 

Municipalização da Casa da Agricultura:  

• celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 52 mil, repassados de Out/2007 a Set/2008.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 5,5 km da estrada rural JAL-020 (3ª fase) - Custo: R$ 368 mil. Obra 
concluída em 06/10/2008.  

 

• recuperados 4,00 km da estrada rural JAL-350 (4ª fase) – Bairro da Figueira - Custo: 
R$ 219 mil. Obra concluída em 23/12/2010  

 

CATI - Programa de Microbacias:  

• recuperados 1,13 km de estradas rurais da Microbacia do Córrego do Veadinho – 
Custo: R$ 53 mil. Obra concluída em 10/11/2007.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 34 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.293 crianças e adolescentes, 260 idosos, 190 portadores de deficiência, 889 família, 
8.210 migrantes e 196 pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 846 mil.  
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• Programa Renda Cidadã – atendeu 283 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 203 mil; 
283 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 203 mil; 283 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
203 mil; 316 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 249 mil.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 100 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 72 mil; 200 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 144 mil; 200 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 
144 mil; 200 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 168 mil.  

 

Repasses de recursos para entidades / Prefeitura: R$ 250 mil  

• APAE – repasses de R$ 50, pagos em Jun/2010, para aquisição de veículos;  
 

• Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo - repasse de R$ 30 mil, pagos em Abr/2009, 
para aquisição de equipamentos;  

 

• APAE - repasse de R$ 20 mil, pagos em Mar/2007, para aquisição de equipamentos;  
 

• Prefeitura - repasse de R$ 150 mil, pagos em Set/2007, para construção de um Centro 
de Convivência do Idoso.  

 

DEFESA CIVIL:  

Repasse de recursos: R$ 295 mil  

• construção de uma ponte sobre o córrego marimbondo - Av. Salustiano Pupim – 
Custo: R$ 119 mil, repassados de Jul/2009 a Dez/2009. Obra concluída em 
01/12/2009;  

 

• construção de uma ponte na estrada JAL-377, sobre o Córrego da Sofia – Custo: R$ 
92 mil, repassados de Abr/2008 a Jul/2008. Obra concluída em 07/08/2008;  

 

• construção de uma ponte na estrada JAL-010, sobre o Ribeirão Lagoa – Custo: R$ 84 
mil, repassados em Mai/2007 e Set/2007. Obra concluída em 17/01/2008.  
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DESENVOLVIMENTO:  

CEETPS:  

• celebrado convênio, entre o CEETPS e a Prefeitura, para implantação da FATEC na 
Rua Vicente Leporace nº 2.630. Coube ao município a reforma e adequação do prédio 
e ao Estado a aquisição de mobiliários e equipamentos – Custo: R$ 431 mil. A unidade 
iniciou as aulas em Set/2007 e oferece o Curso Superior de Tecnologia em 
Agronegócios (Decreto de ciração nº 52.122 de 03/09/2007);  

 

• Em Dez/2009 foram entregues equipamentos para a FATEC de JALES – Custo: R$ 
139 mil;  

 

• reformas nas instalações físicas da ETEC Dr. José Luiz Viana Coutinho – Custo: R$ 
576 mil. A obra foi concluída em 21/12/2009;  

 

• Em Dez/2009 foram entregues equipamentos para ETEC Dr. José Luiz Viana Coutinho 
– Custo: R$ 150 mil.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênio SEP: R$ 748 mil  

• 6.112,11 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas do município – Custo: R$ 180 
mil, repassados em Dez/2009. Obra concluída em 17/06/2010;  

 

• 3.112,13 m² de recapeamento asfáltico em vias do Município – Custo: R$ 60 mil, 
repassados em Dez/2009. Obra concluída em 25/03/2010;  

 

• reforma da iluminação do Centro Cultural – Custo: R$ 82 mil, repassados em 
Jan/2009. Obra concluída em 22/03/2010;  
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• 3.529,41 m² de recapeamento asfáltico em vias do Jardim Monterey – Custo: R$ 50 
mil, repassados em Jan/2009. Obra concluída em Nov/2009;  

 

• reforma da rodoviária – Custo: R$ 60 mil, repassados em Jan/2009. Obra concluída 
em Nov/2009;  

 

• 2.112,63 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas do município 
– Custo: R$ 50 mil, repassados em Out/2008. Obra concluída em Nov/2009;  

 

• reforma e adequação do prédio para o Projeto Lar Doce Lar – Custo: R$ 40 mil, 
repassados em Jun/2008. Obra concluída em Nov/2009;  

 

• 12.764,05 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 180 mil, 
repassados em Dez/2008. Obra concluída em 20/08/2009;  

 

• 1.998,48 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Avenida João Amadeu – 
Custo: R$ 46 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em Out/2008.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 4.434 mil  

Reformas de escolas concluídas: 30 – R$ 3.700 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 4 - R$ 734 mil  

• EE ProfaEljacia Moreira – Custo: R$ 299 mil. A obra foi concluída em 30/08/2009.  
 

• EE Deputado Oswaldo Carvalho – Custo: R$ 120 mil. Obra concluída em 15/02/2008.  
 

• EE Profº João Arnaldo AndreuAvelhaneda – Custo: R$ 153 mil. Obra concluída em 
12/08/2008.  
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• EE Profª Elza Pirro Viana – Custo: R$ 162 mil. Obra concluída em 10/08/2007.  
 

Repasses para APAE:  

• De 2007 a Set/2010, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 1.414 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 644 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  

• De 2007 a Dez/2010, foram gastos R$ 749 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 5 escolas da região.  

 

Transporte Escolar:  

• Em 01/03/2010 e 29/03/2010, foram entregue 2microônibus para o transporte escolar 
– Custo: R$ 291 mil.  

 

ESPORTE E LAZER:  

• repasse de R$ 60 mil, pagos em Jul/2008 para 1º Campeonato Regional de Futebol. 
Evento realizado entre os dias 03/08 e 19/10/2008  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 5 unidades entregues pelo sistema de Carta de Crédito – R$ 72 mil  

Programa de Melhorias Habitacionais e Urbanas:  

Obras concluídas:  

• construção de muro de arrimo e calçada de concreto no Conjunto Habitacional Jales 
K – Custo: R$ 115 mil, repassados de Jul/2008 a Jan/2010. Obra concluída em 
22/01/2010.  
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• construção de praça no Conjunto Habitacional Hercílio Joaquim de Carvalho – 
Custo: R$ 155 mil, repassados de Nov/2008 a Dez/2009. Obra concluída em 
30/12/2009.  

 

• 14.117,65 m² de pavimentação asfáltica nos Conjuntos Habitacionais Jales D e E – 
Custo: R$ 192 mil, repassados de Dez/2008 a Out/2009. Obra concluída em 
23/10/2009.  

 

• 8.723,20 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em Ruas do Bairro Santo 
Expedito – Custo: R$ 150 mil, repassados de Nov/2006 a Ago/2007. Obra concluída 
em 08/05/2007.  

 

• construção de muro de arrimo no Conjunto Habitacional Hercílio Joaquim de 
Carvalho – Custo: R$ 92 mil, repassados de Out/2008 a Ago/2010. Obra concluída em 
08/05/2007.  

 

JUSTIÇA:  

Fundação Casa:  

Convenio concluído:  

• convênio com a Sacra Sociedade Assistencial e Cultural da Região da Alta 
Araraquara para atendimento a 50 adolescentes em regime de liberdade assistida – 
Custo: R$ 146 mil, pagos de Mar/2007 a Dez/2009.  

 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB:  

• repasse de R$ 92 mil em Jul/2010, com recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão para coleta seletiva.  

 

• repasse de R$ 60 mil em Jun/2010, com recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de triturador de galhos.  
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FEHIDRO :  

• contrato com a Prefeitura, para elaboração do plano diretor de controle de erosão 
urbana - Custo: R$ 70 mil. O Plano foi concluído em 14/12/2009.  

 

• contrato com a Prefeitura para complementação das obras do aterro sanitário de 
resíduos sólidos domiciliares - Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 30/09/2008.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

DAEE:  

• construção de tubulação celular de concreto armado na Avenida João Amadeu (1ª 
Etapa) - Custo: R$ 200 mil. Obra concluída em 11/01/2009.  

 

SABESP:  

Obras concluídas: R$ 37 mil  

• construção de estação elevatória de esgotos no Distrito Industrial III – Custo: R$ 18 
mil. A obra foi concluída em 30/08/2009.  

 

 

• construção de poços de visita para rede coletora de esgotos no Distrito Industrial III – 
Custo: R$ 19 mil. A obra foi concluída em 30/12/2009.  

 

SAÚDE:  

HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS – UNIDADE III:  

• repassados para a Fundação Pio XII de Barretos R$ 15.000 mil, pagos de Dez/2008 a 
Nov/2009 para obras de reforma do prédio e aquisição de equipamentos da Unidade 
III em Jales. A unidade foi inaugurada em 14/06/2010.  
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AME de Jales (Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga) – custeio e obras (2007-
2010): R$ 14.307 mil  

• R$ 7.846 mil, repassados de Jan/2010 a Dez/2010, para custeio;  
 

• R$ 2.304 mil, repassados de Mai/2009 a Dez/2009, para custeio;  
 

• R$ 4.157 mil, repassados em Abr/2009, para implantação do AME. Inaugurado em 
11/12/2009.  

 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – Custeio (Total: 
R$ 3.878 mil):  

• Santa Casa – R$ 3.608 mil (sendo R$ 1.125 mil do Programa Pró-Santas Casas);  
 

• Prefeitura – R$ 225 mil;  
 

• APAE – R$ 45 mil.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) - obras e 
equipamentos (Total: R$ 2.472 mil):  

Prefeitura – R$ 302 mil  

R$ 75 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos;  

R$ 70 mil, repassados em Out/2009, para reforma do prédio do PSF LeonisioGambeiro;  

R$ 50 mil, repassados em Jun/2008 para aquisição de um veículo para transporte de 
pacientes;  

R$ 67 mil, repassados em Jun/2008 para aquisição de ambulância para transporte de 
pacientes;  

R$ 40 mil, repassados em Dez/2007 para aquisição de uma ambulância.  

Santa Casa – R$ 2.170 mil  
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R$ 150 mil, repassados em Jun/2010, para reforma e ampliação;  

R$ 100 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos e mobiliários médicos 
hospitalares;  

R$ 1.000 mil, repassados em Mai/2010 para aquisição equipamentos para U.T.I. adulto e 
neonatal;  

R$ 50 mil, repassados em Jun/2008 para aquisição de aparelho médico hospitalar;  

R$ 120 mil, repassados em Jun/2008 para reforma da primeira ala;  

R$ 50 mil, repassados em Jun/2008 para reforma da terceira ala;  

R$ 300 mil, repassados em Jun/2008 para reforma da entidade;  

R$ 250 mil, repassados em Abr/2008 para construção da Unidade de Terapia Intensiva. 
Concluída em 31/12/2008;  

R$ 120 mil, repassados em Nov/2007 para reforma e ampliação;  

R$ 30 mil, repassados em Nov/2007 para aquisição de aparelho médico hospitalar.  

Programa Dose Certa:  

• De 2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 1.100 mil em 
medicamentos.  

 

Programa de Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 128 mil, repassados de 2007 a 2010.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Entrega de 22 viaturas, sendo: 4 para a Policia Militar, 15 para a Polícia Civil e 3 
para Polícia Técnica – Custo: R$ 881 mil.  

 

• aquisição de 1 unidade de resgate para o Corpo de Bombeiro – Custo: R$ 100 mil. 
Entregue em 30/05/2008.  
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Polícia Civil:  

Obras concluídas:  

• reestruturação da rede elétrica da Delegacia de Investigações Gerais – Custo: R$ 11 
mil. Obra concluída em 19/09/2008.  

 

• reforma geral, serviços de manutenção e conservação do prédio da Cadeia – Custo: 
R$ 10 mil. Obra concluída em 22/08/2007.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

• pavimentação da vicinal estrada do café, numa extensão de 4 km – Custo: 4.113 mil. 
Obra concluída em 30/05/2009.  

 

• implantação de base operacional no km 587,5 do SP-320 (Rodovia Euclides da 
Cunha) – Custo: 1.527 mil. Obra concluída em 29/08/2009.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I: 

 

 

• recuperados 9,00 km da vicinal Dirce Reis a Jales – Custo: R$ 1.355 mil. Obra 
concluída em 28/10/2008. (APO)  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III:  

• recuperação de 6,70 km da Vicinal de ligação da SP-320 a SP-561 (estrada da Uva) - 
Custo: R$ 1.957 mil. A obra foi concluída em 16/11/2010. (PRI)  
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 82.300.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 2.276.630 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R$ 1.674 mil, 
beneficiando 1.460 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 3,60 km da estrada rural JAL-168/050/455 (2ª fase) - Custo: R$ 105 mil. 
Obra concluída em 10/10/2004; 

 
• recuperados 4,10 km da estrada rural JAL-168/377/440/464/469 (1ª fase) - Custo: R$ 

66 mil. Obra concluída em 05/12/1998. 
 
CATI - Programa de Microbacias: 
 

• recuperados 4 km de estradas rurais - Microbacia Córrego do Ribeirão Lagoa e Roça 
– Custo: R$ 98 mil. Obra concluída em 08/03/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 54 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
3.614 crianças e adolescentes, 592 idosos, 332 portadores de deficiências, 358 
famílias, 2.139 migrantes e 15 pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 
1.700 mil. 

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

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 72 mil em 2005 e R$ 72 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. 
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• Programa Renda Cidadã – 90 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 154 mil; 123 
famílias/mês em 2004 – R$ 90 mil; 123 famílias em 2005 – R$ 88 mil e 283 famílias em 
2006 – R$ 203 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: 
 

• APAE – repasse de R$ 30 mil, pagos em Set/2004 para aquisição de equipamentos; 
 
• Prefeitura – repasse de R$ 66 mil, pagos em Fev/2005 para construção da creche no 

Jardim Oiti. 
 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos:  
 

• construção de uma ponte na estrada JAL-050, sobre o Córrego do Coqueiro – Custo: 
R$ 77 mil. Obra concluída em 20/09/2005; 

 
• construção de uma ponte sobre Córrego Quebra Cabaça – Custo: R$ 40 mil. Obra 

concluída em 20/09/2005; 
 
• construção de uma ponte sobre o Córrego Tamboril – Custo: R$ 76 mil. Obra 

concluída em 06/04/2004; 
 
• construção de galeria em tubos celulares na Avenida Francisco Jales com Avenida da 

Integração – Custo: R$ 65 mil. Obra concluída em 09/09/1996. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
CEETPS: 
 

• ampliação e adequação nas dependências físicas (construção de 03 salas de aula, 01 
laboratório e 02 sanitários) na ETEC Jose Luiz Viana Coutinho (1ª, 2ª e 3ª fase) – 
Custo: R$ 54 mil. Obra concluída em 19/12/1997; 
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• obras de reforma no galpão para instalação da fábrica-laboratório de doces e polpa 

de frutas na ETEC Drº José Luiz Viana Coutinho (Agrícola) – Custo: R$ 89 mil. Obra 
concluída em 25/03/2006. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 
 

• 20.000,00 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 
200 mil. Obra concluída em 14/12/2004; 

 
• 18.769,02 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas do município – Custo: R$ 

300 mil. Obra concluída em 24/01/2003; 
 
• 13.734,53 m² pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico e guias e sarjetas – 

Custo: R$ 300 mil. Obra concluída em 24/11/2002; 
 
• aquisição de uma Kombi para a entidade Anti-Alcoólica de Jales – Custo: R$ 20 mil. 

Entregue em 02/02/2002; 
 
• 6.226,00 m² de pavimentação asfáltica no Conjunto Habitacional Renascer – Custo: 

R$ 50 mil. Obra concluída em 10/09/2000; 
 
• 20.000,00 m² recapeamento asfáltico – Custo: R$ 80 mil. Obra concluída em 

30/03/1999; 
 
• 21.450,00 m² de pavimentação, guias e sarjetas – Custo: R$ 203 mil. Obra concluída 

em 16/10/1997. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 2.882 mil 
 
Escola construída: 1 (420 novas vagas) – R$ 619 mil 
 

• EE Jardim Arapuã II – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 619 mil. Obra concluída 
em 19/02/1999. 
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Reformas em Escolas: 48– R$ 2.021 mil. 
 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 6 - Custo: R$ 242 mil 
 

• Outros Oficina Pedagógica – Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 09/10/2002; 
 
• EE Juvenal Giraldelli – Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 26/09/2002; 
 
• EE ProfªOnéliaFaggioni Moreira – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 26/09/2002; 
 
• EE Jardim Arapuã – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 19/09/2002; 
 
• EE Profº Carlos de Arnaldo Silva – Custo: R$ 45 mil. Obra concluída em 03/12/2001; 
 
• EE Dom Artur Horsthuis – Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 14/08/2001. 

 
Repasses para APAE:  
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 1.956 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 1.758 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 1.163 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 11 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 

• construção do Centro de Lazer do Trabalhador  - Custo: R$ 200 mil, repassados em 
Mai/2000. Obra concluída em 17/05/2002. 

 
Banco do Povo: 
 

• Em 09/10/1999 foi implantado o Banco do Povo Paulista situado na Rua Nove, nº 
1935 - Custo: R$ 360 mil, para atender o crédito produtivo popular. 
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ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 
 

• repasse de R$ 263 mil, pagos em Jun e Jul/2002 para realização do 46º Jogos 
Regionais; 

 
• repasse de R$ 25 mil, pagos em Nov/2000 para final do Campeonato Estadual de 

Futebol - Categoria Dentão; 
 
• repasse de R$ 9 mil, pagos em Jan/1999 para realização dos Jogos da Juventude 

Estudantil; 
 
• repasse de R$ 20 mil, pagos em Dez/1998 para 29ª Feira Agrícola Comercial 

Industrial e Pecuária (FACIP). 
 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo– implantado 1Infocentro Municipal na Rua 8, nº 2.270 - 
Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet para a população – 
Custo: R$ 3 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 978 unidades habitacionais / 5 conjuntos – Custo: R$ 11.606 mil 
 

• Conjunto Habitacional Jales K– 250 unidades, beneficiando 1.250 pessoas, na 
Avenida Lorival de Souza construídas pelo Programa Pró-Lar Autoconstrução - 
Custo: R$ 3.630 mil. Unidades comercializadas em 20/12/2006; 

 
• Conjunto Habitacional Jales H – 96 unidades, beneficiando 480 pessoas, na Rua 12 - 

área central no Jardim Samambaia construídas pelo Programa Pró-Lar Núcleo 
Habitacional por Empreitada, em parceria com a Prefeitura - Custo: R$ 2.502 mil. 
Unidades comercializadas em 30/09/2004; 

 
• Conjunto Habitacional Jales J – 70 unidades, beneficiando 350 pessoas, na Estrada 

Municipal Pilão construídas pelo sistema Habiteto, em parceria com a Prefeitura - 
Custo: R$ 557 mil. Unidades comercializadas em 18/04/2002; 



20 

 
• Conjunto Habitacional Jales G – 96 unidades, beneficiando 480 pessoas, na Rua 14 

Bis com Rua Augusto Lopes construídas pelo sistema Habiteto, em parceria com a 
Prefeitura - Custo: R$ 340 mil. Unidades comercializadas em 22/12/1997; 

 
• Conjunto Habitacional Jales E – 466 unidades, beneficiando 2.330 pessoas, na Rua 

Rubião Meira construídas pelo sistema Empreitada Global, em parceria com a 
Prefeitura - Custo: R$ 4.577 mil. Unidades comercializadas em 31/03/1997. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• 2.556 m² de pavimentação na rua Minas Gerais – Custo: R$ 60 mil. Obra concluída 
em 12/05/2006. 

 
Pró-Lar - Melhorias Habitacionais e Urbanas: 
 

• 10.000 m² de pavimentação no Loteamento Jardim São Gabriel – Custo: R$ 115 mil. 
Obra concluída em 25/10/2004. 

 
 
JUSTIÇA: 
 
Fórum: 
 

• ampliação do prédio do Fórum situado na Rua 9 com a Rua 8 – Custo: R$ 285 mil. 
Obra concluída em 01/09/1995. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 90 mil em Dez/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 pá carregadeira. 

 
• repasse de R$ 320 mil em Jan e Mai/2006 para construção de galerias de águas 

pluviais no Jardim São Gabriel. Obra concluída em 30/08/2006. 
 
FEHIDRO : 
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• contrato com a Prefeitua, para execução de galerias de drenagem de águas pluviais – 
Custo: R$ 96 mil. Obra concluída em 21/06/2006; 

 
• contrato com a Prefeitura, para construção de viveiro de mudas florestais nativas e 

eucaliptos – Custo: R$ 54 mil. Obra concluída em 02/09/2003; 
 
• contrato com a Fundação de Apoio a Pesquisa Agrícola, para sistema de alerta 

metereológico para o manejo da irrigação – Custo: R$ 106 mil. Obra concluída em 
16/08/2002; 

 
• contrato com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais no Bairro 

Santo Expedito (1ª e 2ª Etapa) – Custo: R$ 158 mil. Obra concluída em 05/10/2001; 
 

• contrato com a Prefeitura, para construção de bacias de captação de águas pluviais 
em estradas rurais – Custo: R$ 17 mil. Obra concluída em 04/01/2001. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 
 

• 1.630,00 m de construção de galeria águas pluviais Conjunto Habitacional Jales "E" – 
Custo: R$ 380 mil. Obra concluída em 31/12/2001. 

 
SABESP: 
 

• execução de travessia sob a ferrovia (Ferroban) do coletor tronco CT1 - Custo: R$ 20 
mil. Obra concluída em 15/01/2003; 

 
• remanejamento de adutora, interligação a estação elevatória de água bruta ao 

reservatório 1 – Custo: R$ 18 mil. Obra concluída em 26/03/2002; 
 
• execução de travessia destrutível da Rodovia SP-463 – Custo: R$ 29 mil. Obra 

concluída em 30/06/2001; 
 
• troca de ramais de água - Custo: R$ 95 mil. Obra concluída em 11/05/2001; 
 
• estação elevatória esgoto, linha de recalque, emissário, travessia na rodovia (sub-

bacia 1 e 2), 1.569 m de coletor tronco e estação de tratamento de esgoto – Custo: R$ 
3.420 mil. Obra concluída em 19/04/2001; 
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• construção de galpão para montagem da oficina eletrônica – Custo: R$ 28 mil. Obra 
concluída em 08/12/2000; 

 
• rede de distribuição de água - Custo: R$ 17 mil. Obras concluídas em 27/09/2000 e 

24/11/1999; 
 
• remanejamento do coletor tronco 4 na SP-320 (Rodovia Euclides da Cunha) - Custo: 

R$ 7 mil. Obra concluída em 17/05/2000; 
 
• prolongamento de rede de água e instalação de hidrante em diversas ruas, dentro do 

Programa de Crescimento Vegetativo - Custo: R$ 8 mil. Obra concluída em 
16/06/1998; 

 
• reservatório apoiado circular com cobertura em cúpula 1.000 m³ e 107 m de adutora 

de água tratada – Custo: R$ 171 mil. Obra concluída em 29/05/1998; 
 
• 7.059 m de rede coletora de esgotos e 126 ligações de esgotos, dentro do Programa de 

Crescimento Esgotos - Custo: R$ 52 mil. Obras concluídas em 01/12/1997 e 
04/09/1995; 

 
• 4.642 m de rede coletora de esgotos, 105 ligações de esgotos e 653 m de emissários - 

Custo: R$ 104 mil. Obras concluídas em 01/12/1997, 29/10/1997, 19/07/1996 e 
07/06/1996; 

 
• 6.005 m de rede de distribuição de água, 612 ligações domiciliares de água, 10.017,82 

m de rede coletora de esgotos, 612 ligações domiciliares de esgotos e 790 m de 
emissários - Custo: R$ 117 mil. Obras concluídas em 28/11/1997, 27/08/1997 e 
03/04/1997; 

 
• interligação de reservatório apoiado 1000 m³ e rede de distribuição de água – Custo: 

R$ 100 mil. Obra concluída em 17/06/1996; 
 
• execução coletor tronco 2 (trecho final) - Custo: R$ 28 mil. Obra concluída em 

26/04/1996; 
 
• reservatório com capacidade de 1.000 m³ e adutora de água tratada – Custo: R$ 57 

mil. Obra concluída em 31/07/1995; 
 
• aquisição de materiais para o sistema de abastecimento de água – Custo: R$ 178 mil; 
 
• aquisição de materiais para o sistema de esgotos sanitários – Custo: R$ 73 mil; 
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• aquisição de materiais para o sistema de água e esgotos – Custo: R$ 138 mil. 

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

• SantaCasa – R$ 3.102 mil. 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 43 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de três veículos para 
combate a dengue; 

 
• Prefeitura – R$ 91 mil, repassados em Mai/2000 para aquisição de equipamentos; 
 
• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em Out/2004 para aquisição de um mamógrafo; 
 
• Prefeitura – R$ 400 mil, repassados em Jul/2006 para aquisição de equipamentos e 

aparelhos médicos; 
 
• SantaCasa – R$ 650 mil, repassados em Dez/1998 para reforma e aquisição de 

equipamentos; 
 
• SantaCasa – R$ 180 mil, repassados em Dez/1998 e Mai/2000 para aquisição de 

equipamentos; 
 
• SantaCasa – R$ 350 mil, repassados em Set/2000, Jan/2001 e Jul/2004, para reforma 

e ampliação. 
 
Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura - R$ 22 mil, repassados em Ago/2005. 
 
Entrega de ambulâncias: 3 
 

• Prefeitura – 3 (entregues em 1997, 2000 - UTI e 2005). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
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• Foram entregues 48 viaturas: 21 para a Polícia Militar, 24 para a Polícia Civil e 3 

para a Polícia Técnica – Custo: R$ 1.148 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• conservação de rotina e especial na SP-320 e SP-595, inclusive dispositivo e acessos, 
numa extensão de 173,30 km abrangem os municípios de Ubarana, Estrela D´Oeste, 
Santa Fé do Sul, Três Fronteiras, Santana Ponte Pensa – Custo: R$ 3.357 mil. Obra 
concluída em 25/04/2006; 

 
• conservação de rotina e especial no contorno Ribeirão Preto na SP-320 e SP-595 

inclusive dispositivos e acessos, numa extensão de 173,30 km abrangem os municípios 
de Estrela D´Oeste, Três fronteiras, Santa Fé do Sul, Urânia, Santana da Ponte Pensa 
– Custo: R$ 6.009 mil. Obra concluída em 19/04/2006; 

 
• implantação e pavimentação da SP 320, numa extensão de 4,10 km – Custo: R$ 7.813 

mil. Obra concluída em 03/08/2001; 
 
• melhoramentos e pavimentação da vicinal SP 320 e SP 561, numa extensão de 8,36 km 

– Custo: R$ 977 mil. Obra concluída em 03/08/2001; 
 
• serviços topográficos, geotécnicos e desenhos sob jurisdição da DR.09 – Custo: R$ 

136 mil. Obra concluída em 25/01/1998. 
 
 


