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JOSÉ BONIFÁCIO 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2007-2010 
R$ 61.322.000,00 – em 43 obras e ações 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 483.438 litros de leite, no período de Jan/2007 a Jan/2010 – Custo: R$ 

610 mil, beneficiando 924 famílias carentes, no último mês. 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4,8 km da estrada rural JBF-230 (4ª fase) - Custo: R$ 359 mil. Obra 
concluída em 22/10/2008. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrado 1 convênio com a Prefeitura para atendimento a 323 famílias – Custo: R$ 
160 mil. 

 
• Programa Renda Cidadã – atendeu 110 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 79 mil; 110 

famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 79 mil; 110 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 79 
mil e está atendendo mais 110 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 79 mil repassados R$ 
19 mil de Jan/2010 a Mar/2010. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu 70 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 50 mil; 70 

bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 50 mil; 70 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 50 
mil e está atendendo 70 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 50 mil repassados R$ 12 
mil de Jan/2010 a Mar/2010. 

 
Repasses de recursos para entidades: R$ 381 mil 
 

• Associação Beneficente Educacional Betesda – repasse de R$ 43 mil pagos em 
Jan/2009, para aquisição de equipamentos; 

 
• APAE – repasse de R$ 42 mil pagos em Out/2008, para aquisição de uma perua 

kombi; 
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• Associação de Assistência as Crianças e Adolescente Casa do Sol – repasse de R$ 50 

mil pagos em Set/2008, para aquisição de equipamentos; 
 
• APAE – repasse de R$ 30 mil pagos em Ago/2008, para aquisição de bens específicos; 
 
• Associação Lar para os Velhos São João – repasse de R$ 30 mil pagos em Ago/2008, 

para aquisição de equipamentos; 
 
• Casa do Amor Fraterno – repasse de R$ 25 mil pagos em Out/2007, para aquisição de 

veículo utilitário; 
 
• Associação Beneficente e Educacional Betesda – repasse de R$ 5 mil pagos de Jan a 

Mai/2007, para custeio. 
 

• Associação de Assistência aos Dependentes Químicos – repasse de R$ 60 mil pagos 
em Mai/2009, para aquisição de equipamentos. 

 
• Grupo Espírita Amor e Caridade – repasse de R$ 29 mil pagos em Mar/2009, para 

aquisição de equipamentos. 
 

• Associação dos Dependentes Químicos – repasse de R$ 27 mil pagos em Mar/2009, 
para aquisição de equipamentos. 

 
• Associação dos Dependentes Químicos e toxicoslogicos – repasse de R$ 40 mil pagos 

em Jan/2010, para aquisição de equipamentos. 
 
 
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 Sete de Setembro, nº 285 – Centro - em andamento 12 cursos (violino, 
viola, violoncello, contrabaixo, saxofone, clarinete, flauta, trompete, trombone, 
bombardino, percussão e canto coral), para 156 crianças e adolescentes. Estão sendo 
gastos R$ 277 mil para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos 
humanos, visitas de supervisão, etc., já pagos R$ 263 mil de Jan/2006 a Fev/2009. O 
pólo iniciou suas atividades em 16/02/2006. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: R$ 1.090 mil 
 

• 118 m² de pavimentação, guias, sarjetas, e rede de galerias de águas pluviais na Rua 
São José e Rua Ângelo Rodante – Custo: R$ 50 mil, repassados em Jan/2008 e 
Jul/2009. A obra foi concluída em 14/01/2010. 

 
• 8.485,75 m² de recapeamento asfáltico em vias do Bairro Habitacional – Custo: R$ 

120 mil, repassados em Mai/2008; 
 
• 4.583 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Bairro Povoado Santa Luzia – 

Custo: R$ 130 mil, repassados em Abr/2008; 
 

• 5.259,90 m² de pavimentação asfáltica em vias do Bairro do Machado – Custo: R$ 140 
mil, repassados em Out/2007 e Mai/2008; 

 
• aquisição de motoniveladora – Custo: R$ 330 mil, repassados em Fev/2010; 

 
• 7.252,60m² de recapeamento asfáltico, em vias do município – Custo: R$ 120 mil, 

repassados em Nov/2009; 
 

• revitalização do terminal rodoviário Salim Hackeme Neto – Custo: R$ 200 mil, 
repassados em Jan/2010; 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 802 mil 
 
Reformas de escolas concluídas: 12 – R$ 500 mil 
 
Reformas de escolas contratadas, aguardando OIS: 5 – Custo Previsto: R$ 71 mil. 
 

• EE Jose Antonio de Mendonça – Custo previsto: R$ 61 mil. 
 

• EE Prof Aparecido Euzébio Torres – Custo previsto: R$ 10 mil. 
 
Cobertura de quadra de esporte em escola concluída: 1 – R$ 338 mil 
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• EE Jose Antonio de Mendonça – Custo: R$ 338 mil. Obra concluída em 30/08/2009. 

 
Repasses para APAE: 
 

• De 2007 a 2009 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 543 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 249 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2007 a 2009 foram gastos R$ 570 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 4 escolas do município. 

 
Transporte Escolar: 
 

• Em 01/03/2010 foi entregue 1 microônibus para o transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil. 

 
• Em 23/03/2010 foi entregue 1 microônibus para o transporte escolar – Custo: R$ 145 

mil. 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
Melhorias Habitacionais e Urbanas 
 
Em execução: 
 

• construção de praça no Conjunto Habitacional José Bonifácio C - Jd. José Catarucci - 
Custo: R$ 80 mil, já repassados R$ 74 mil de Jan/2009 a Mar/2010. A obra está com 
60% executados e término previsto para 02/06/2010. 

 
Programado: 
 

• 9.472,42m² de recapeamento asfáltica no Conjunto Habitacional Carlos Cassetari - 
Jose Bonifácio III – Custo previsto: R$ 80 mil. 

 
 
JUSTIÇA: 
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Fórum: 
 

• programada a construção do Fórum – Custo: R$ 3.203 mil. Projetos em 
desenvolvimentos para posterior licitação. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 
 

• implantação de galerias de águas pluviais - jardim do bosque – Custo previsto: R$ 100 
mil. A obra está programada. 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 

• De 2007 a Dez/2009 foram repassados para o município R$ 498 mil em medicamentos. 
 
Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007-2009) – equipamentos (Total R$ 
165 mil): 
 
Santa Casa – R$ 165 mil, sendo: 
 

• R$ 40 mil, repassados em Out/2007, para aquisição de equipamentos hospitalares. 
 

• R$ 75 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos hospitalares. 
 

• R$ 50 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos hospitalares. 
 
Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007-2009) - custeio: 
 

• Santa Casa – R$ 1.790 mil (sendo R$ 1.232 mil para o Programa Pró-Santa Casa). 
 
Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura – R$ 129 mil, repassados em Jul/2006 a Abr/2007. 
 
Repasse em andamento para entidade hospitalar – custeio: 
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• Santa Casa – R$ 672 mil, já repassados R$ 56 mil em Mar/2010. 

 
Repasse programado para entidade hospitalar – custeio: 
 

• APAE – R$ 15 mil. 
 
Repasse programado para Prefeitura – equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 2 mil, para aquisição de bomba dosadora para sistema público de 
água. 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 39 mil. 
 

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

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• recuperação da SP-425, trecho José Bonifácio – Rio Tietê, numa extensão de 41,84 km 
– Custo: R$ 46.037 mil. A obra foi concluída em 01/05/2009. 

 
PROGRAMA - PRO VICINAL I: 
 

• recuperados 14,50 km da vicinal José Bonifácio - Nipoã – Custo: R$ 1.793 mil. Obra 
concluída em 28/02/2009. (NIP) 

 
PROGRAMA - PRO VICINAL II: 
 

• recuperação de 8,50 km da vicinal Distrito Santa Luzia a Divisa Ubarana – Custo: R$ 
1.886 mil. A obra foi concluída em 13/09/2009. 

 
• recuperação de 4,70 km da vicinal de ligação entre José Bonifácio ao Distrito de 

Santa Luzia (SP 425 - km 239,3) – Custo: R$ 1.042 mil. A obra foi concluída em 
13/09/2009. 



7 

OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 18.100.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 1.429.842 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 1.006 mil 
beneficiando 924 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 6,15 km da estrada rural Córrego Fundo (1ª Fase) - Custo: R$ 97 mil. 
Obra concluída em 10/09/1999; 

• recuperados 6,70 km da estrada rural Santa Luzia 1 (2ª Fase) – Custo: R$ 149 mil. 
Obra concluída em 25/04/2003; 

• recuperados 6,50 km da estrada rural Santa Luzia 2 (3ª Fase) – Custo: R$ 149 mil. 
Obra concluída em 03/07/2003. 

 
CATI - Programa de Microbacias: 

• recuperados 4,23 km das estradas rurais – Microbacia Córrego Cerradão – Custo: R$ 
142 mil. Obra concluída em 26/08/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 36 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.265 crianças e adolescentes, 906 idosos, 230 portadores de deficiência, 221 famílias 
e 144 migrantes – Custo: R$ 1.200 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 – 90 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 154 mil; 90 
famílias/mês em 2004 – R$ 65 mil; 90 famílias em 2005 – R$ 64 mil e 110 famílias em 
2006 – R$ 79 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$ 
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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 Jul/2000 para construção de uma 
creche. Obra concluída em 29/06/2001; 

• Prefeitura – repasse de R$ 25 mil, pagos em Jul/2000 para construção do Clube da 3ª 
Idade. Obra concluída em 13/05/2002; 

• Prefeitura – repasse de R$ 35 mil, pagos em Ago/2004 para construção do Centro de 
Convivência da 3ª Idade no Distrito de Santa Luzia. Obra concluída em 01/05/2005. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos:  

• reconstrução de ponte sobre o Córrego do Fundo – Custo: R$ 79 mil. Obra concluída 
em 20/01/2003. 

• reconstrução de ponte sobre o Córrego Boa Sorte – Custo: R$ 57 mil. Obra concluída 
em 20/01/2003. 

• construção de ponte sobre o o Córrego do Cerradão, no prolongamento da Avenida 
Monsenhor ligando o Centro ao Bairro Santa Maria, Jardim Figueiredo e 
Independência – Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 26/11/2003. 

• construção de ponte de concreto sobre o Córrego Boa Vista – Custo: R$ 32 mil. Obra 
concluída em 06/10/1998. 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
CEETPS: 

• construção de galpão industrial para servir como incubadora - Custo: R$ 120 mil. 
Obra concluída em 30/10/2004. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 



9 

• obras de recapeamento asfáltico em vias públicas – Custo: R$ 150 mil. Obra 
concluída em 20/06/2001. 

• obras de infra-estrutura no conjunto habitacional Luiz Antonio Capobianco – Custo: 
R$ 90 mil. Obra concluída em 08/05/2002. 

• obras de infra-estrutura no Bairro Cristo Rei – Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 
30/12/2004. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 1.062 mil 
 
Escolas ampliadas: 2 (630 novas vagas) – R$ 118 mil 

• EE Prof Aristides Pereira Filho – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 72 mil. Obra 
concluída em 16/07/2003. 

• EE Pedro Brandão dos Reis – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 46 mil. Obra 
concluída em 23/11/2004. 

 
Reformas em Escolas: 19 – R$ 714 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 4 – R$ 230 mil 

• EE Severino Reino – Custo: R$ 41 mil. Obra concluída em 21/02/2001; 

• EE Profº Aparecido Euzébio Torres – Custo: R$ 47 mil. Obra concluída em 
12/12/2003; 

• EE Profº Aristides Pereira Filho – Custo: R$ 103 mil. Obra concluída em 09/06/2006; 

• EE Pedro Brandão dos Reis – Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 24/09/2001. 
 
Repasses para APAE: 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 861 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 815 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família:  

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 577 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 6 escolas do município. 
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EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 

• Em 22/06/02 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Avenida Campos Sales, nº 
638 – Custo: R$ 180 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

• cobertura da quadra de esportes da E.M. Eliana Bertazone dos Reis – Custo: R$ 35 
mil, repassados de Out2004 a Jul/2005. A obra foi concluída em 31/12/2005. 

• reforma do ginásio de esportes – Custo: R$ 100 mil, repassados em Out/2004 a 
Mar/2005. A obra foi concluída em 31/12/2005. 

• realização da 16ª edição dos jogos de inverno – Custo: R$ 10 mil, repassados em 
Jul/2002. 

• festejos carnavalescos – Custo: R$ 2 mil, repassados em Abr/1996. 

• construção da quadra de esportes do Bairro Santa Luzia – Custo: R$ 20 mil, 
repassados em Dez/1998. A obra foi concluída em 31/12/1996. 

• construção da Cidade da Criança – Custo: R$ 80 mil, repassados em Mar/2000. A 
obra foi concluída em 04/02/1999. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 250 unidades habitacionais / 1 conjunto - R$ 3.046 mil 

• conjunto Habitacional José Bonifácio C (EG) – 250 unidades, beneficiando 1.250 
pessoas, na Rua Lazaro Jose Afonso, Divisa com C.H. Jardim Primavera construídas 
pelo sistema empreitada global, em parceria com a Prefeitura – Custo: R$ 3.046 mil. 
Unidades comercializadas em 18/07/1997. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 

• 12.500 m² de recapeamento asfáltico no Conjunto Habitacional Jardim Primavera – 
Custo: R$ 80 mil. Obra concluída em 13/12/2002. 

 
Pró-Lar - Melhorias Habitacionais e Urbanas: 
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• 12.014,59 m² de recapeamento asfáltico  no Conjunto Habitacional José Catarucci – 
Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 24/12/2004. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 210 mil em Nov/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de uma retroescavadeira e uma pá carregadeira. 

 
FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura para construção de coletores tronco e emissário de 
tratamento de esgotos – Custo: R$ 246 mil. Concluído em 25/05/2001. 

• contrato com a Prefeitura para construção de interceptor de esgoto na estrada da Bica 
(margem direita do Córrego da Embiara) – Custo: R$ 139 mil. Paralisada. 

• contrato com a Prefeitura para elaboração de plano diretor, lei de uso e ocupação do 
solo – Custo: R$ 11 mil. Concluído em 20/03/2001. 

• contrato com a Prefeitura para construção da estação elevatória final e linha de 
recalque da estação de tratamento de esgotos – Custo: R$ 109 mil. Concluído em 
06/06/2002. 

• contrato com a Prefeitura para rede de esgoto, emissário e lagoa de estabilização – 
Custo: R$ 112 mil. Concluído em 29/10/2004. 

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

• Prefeitura – R$ 67 mil. 

• Santa Casa – R$ 536 mil. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 

• Santa Casa – R$ 44 mil, repassados em Out/2005 para aquisição de aparelho de RX; 

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

• Prefeitura – R$ 44 mil, repassados em Dez/1998, para reforma do Centro de Saúde; 
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• Prefeitura – R$ 60 mil, repassados em Jul/2002, para reforma do Centro de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 13 mil, repassados em Out/2004, para aquisição de 02 bombas 
dosadoras para fluoretação das águas. 

 
Entrega de Ambulância: 3 

• Prefeitura – 3 (entregues em 2000, 2004 e 2006). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 20 viaturas, sendo: 14 para a Polícia Militar e 6 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 424 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• melhoramentos e pavimentação da vicinal que liga José Bonifácio ao Distrito de 
Miraluz, numa extensão de 11,88 km - Custo: R$ 1.503 mil. Obra concluída em 
25/10/1999; 

• serviços de recomposição e restauração de bueiro simples no km 228,3 da SP-425 – 
Custo: R$ 146 mil. Obra concluída em 13/12/1999. 

 
 


