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JUNQUEIRÓPOLIS 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007 - 2010
R$ 24.676.600,00 – em 54 obras e ações 

 
 
AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de leite: 
 

• distribuídos 686.118 litros de leite de Jan/2007 a Fev/2010 – Custo: R$ 846 mil, 
beneficiando 1.390 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrado convênio, relativo a municipalização da Casa da Agricultura, atendendo a 
pequenos e médios agricultores - Custo: R$ 52 mil, repassados em Ago, Set/2007, Jul e 
Ago/2008. 

 
Programa Melhor Caminho – 6ª Fase: 
 

• recuperados 5 km da estrada JQL-114 - Bairro Junqueirópolis - Custo: R$ 305 mil. 
Concluído em 24/09/2008. 

 
Programa de Ponte Metálica: 2 
 

• implantadas 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 20 metros 
lineares – Custo: R$ 128 mil. 

 
1. estrada JQL-235, s/o Córrego Ariranha – vão de 12 metros. 
 
2. estrada JQL-263 – s/o Córrego Araponga – vão de 8 metros. 

 
 
 

 
Programa de Microbacias: 
CATI 
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• adequação de 4,00 km da estrada rural da Microbacia Córrego do Ariranha – Custo: 
R$ 156 mil. Obra concluída em 28/02/2007. 

 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 9 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 492 
crianças e adolescentes, 96 idosos e 90 famílias – R$ 264 mil. 

 
• Programa Renda Cidadã – atendeu 80 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 58 mil, 80 

famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 58 mil, 80 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 58 mil 
e estão sendo atendidas 80 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 58 mil, já repassados R$ 
24 mil em Jan a Mai. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu 100 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 72 mil, 150 

bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 108 mil, 150 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 
108 mil e estão sendo atendidos 150 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 108 mil, já 
repassados R$ 45 mil de Jan a Mai. 

 
 
Repasse de recursos: 
 

• Associação de Assistência Santo Antônio – R$ 50 mil repassados em Fev/2008, para 
reforma e adequação da entidade. 

 
 

 
CULTURA: 
 
Pólos do Projeto Guri (em andamento): 1 
O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando a 
música como agente transformador. 

• Pólo de Junqueirópolis – Rua Quinzinho da Cunha, s/nº - Centro - em andamento 8 
cursos (violino, violoncelo, contrabaixo, trompete, trombone, percussão, violão, viola 
caipira e canto coral), beneficiando 262 crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 294 
mil de Out/2006 a Dez/2009, para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, 
recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 
24/10/2006. 

 
DEFESA CIVIL: 
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• construção de ponte no Córrego Taquarussu - - Estrada Municipal JQL-220 – Custo: 

R$ 299 mil. A obra sendo realizada pela Prefeitura e com a participação de R$ 74 mil 
está com 80% executados e tem término previsto em 16/10/2010. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: R$ 1.499 mil 
 

• 4.015,61 m² de pavimentação asfáltica na ruas do Recinto de Exposição “Pedro 
Matheus” – Custo: R$ 80 mil, repassados em Set/2009. 

 
• 11.562,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do município – 

Custo: R$ 200 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 03/03/2009. 
 
• 31.672,00 m² de recapeamento asfáltico em diversas vias do município – Custo: R$ 

100 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 03/03/2009. 
 

• 31.324,00 m² de obras de infra-estrutura urbana – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
Set/2007 e Ago/2008. Obra concluída em 02/08/2008. 

 
• 32.792,00 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 

100 mil, repassados em Dez/2007. Obra concluída em 25/07/2008. 
 

• 19.450,00 m² de pavimentação asfáltica em vias públicas do município – Custo: R$ 
149 mil, repassados em Jan e Dez/2006. Obra concluída em 15/05/2007. 

 
• aquisição de motoniveladora – Custo: R$ 250 mil, repassados em Jul/2009. 
 
• 6.695,00 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas do Jardim Primavera – Custo: 

R$ 90 mil, já repassados R$ 45 mil em Dez/2006. A obra está paralisada com 69,51% 
executados. 

 
• 4.600,00 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas do Jardim Primavera – Custo: 

R$ 60 mil, já repassados R$ 30 mil em Dez/2006. A obra está paralisada com 72,82% 
executados. 

 
• construção de uma pista de skate, com 800 m² de área, localizado na Avenida 07 de 

Setembro – Custo: R$ 70 mil, repassados em Dez/2007 e Ago/2008. A obra está 
concluída. 
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• 15.770,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no bairro Jardim Alvorada – 

Custo: R$ 300 mil, já repassados em Dez/2007 e Jul/2009. Obra concluída em 
30/08/2009. 

 

Repasses de recursos programados: R$ 500 mil 

• 41.144,50 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 
200 mil. 

• 9.020,97 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Distrito Industrial II – 
Custo: R$ 150 mil. 

• reforma, ampliação e iluminação do Estádio Municipal – Custo: R$ 150 mil. 
 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obra – R$ 480 mil 
 
Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 276 mil 

• EE Profº Idene Rodrigues dos Santos - Custo: R$ 11 mil. Obra concluída em 
23/12/2009. 

• EE Profº Geraldo Pecorari - Custo: R$ 6 mil. Obra concluída em 23/12/2009. 

• EE Profº Idene Rodrigues dos Santos - Custo: R$ 259 mil. Obra concluída em 
29/06/2007. 

 
Reforma de escola em execução: 1 – R$ 101 mil 

• EE Profº Geraldo Pecorari - Custo: R$ 101 mil. A obra está com 75% executados e 
tem término previsto em 11/06/2010. 

 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 – R$ 103 mil 
 

• EE Profº Geraldo Pecorari - Custo: R$ 103 mil. Obra concluída em 29/01/2007. 
 
 
Distribuição de Material Escolar: 
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• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 1.885 alunos em 2007, 1.816 
alunos em 2008 e 3816 alunos em 2009 – Custos: R$ 122 mil. 

 
 
Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Mar/2010, foram gastos R$ 123 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na escola: EE Profº Geraldo Pecorari. 

 
 
Transporte escolar: 
 

• Em 12/02/2010 foi entregue 1 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil. 

 
 
 
ESPORTE E LAZER:  
 

• 630,00 m² de cobertura de quadra poliesportiva na Avenida Bandeirantes, Centro - 
Custo: R$ 60 mil, já repassados em Jan/2007 e Nov/2008. Obra concluída em 
30/06/2009.  

 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 219 unidades habitacionais em execução / 1 conjunto – Custo: R$ 7.717 mil 

 
• conjunto habitacional Junqueirópolis D – 219 unidades, beneficiando 1.095 pessoas, 

sendo construídas pelo sistema Parceria com Municípios, na Rua Marechal Castelo 
Branco, s/nº – Custo: R$ 7.717 mil. A obra está com 34,88% executados e término 
previsto em 30/12/2010.  

 
CDHU: 200 unidades habitacionais programadas / 1 conjunto – Custo: R$ 11.000 mil 

 
• conjunto habitacional Junqueirópolis IX – 200 unidades, beneficiando 1.000 pessoas, 

a serem construídas pelo sistema Parceria com Municípios – Custo: R$ 11.000 mil.  

 

Programa Melhoria Habitacional: 
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• 22.672,43 m² de pavimentação asfáltica no conjunto habitacional Jardim Esperança – 
Custo: R$ 71 mil, repassados em Jun/2008, Jul e Out/2009. Obra concluída em 
19/12/2009. 

• construção de Centro Comunitário, com 2.300,00 m² de área no conjunto habitacional 
Junqueirópolis B – Custo: R$ 81 mil, repassados em Jul/2008, Mai e Set/2009. Obra 
concluída em 10/12/2009. 

• 2.124,55 m² para instalação de equipamento comunitário esportivo no conjunto 
habitacional Junqueirópolis B.2 – Custo: R$ 63 mil, repassados em Jul/2008, Jun e 
Set/2009. Obra concluída em 20/06/2009. 

 
JUSTIÇA: 
 
Fundação CASA: 
 

• convênio com a Prefeitura para atendimento a 30 adolescentes em regime de liberdade 
assistida – Custo: R$ 108 mil, já repassados R$ 69 mil de Jun/2007 a Mai/2009. 

 
 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repassados R$ 190 mil em Mar/2007, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 pá carregadeira. 

• repassados R$ 144 mil em Nov/2008, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

• repassados R$ 180 mil em Nov/2009, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 retroescavadeira. 

 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
 
 
SANEBASE: 
 

• 1.077 m de rede coletora de esgoto, emissário de esgoto, construção de estação 
elevatória de esgoto e linha de recalque no Jardim Paulista – Custo: R$ R$ 200 mil 
repassados em Dez/2007 e Dez/2008. Obra concluída em 31/12/2008. 
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• 4.011 metros de sub-adutora de água tratada para a otimização dos sistemas de 
diversos bairros do município – Custo: R$ 278 mil, já repassados R$ 222 mil em 
Ago/2009 e Mar/2010. A obra está com 94,32% executados e tem término previsto em 
25/08/2010. 

 
 
SAÚDE 
 
 
Repasses concluídos para Prefeituras / entidades hospitalares (2007 – 2009) - custeio: 

• Santa Casa – R$ 1.006 mil (sendo R$ 385 mil do Programa Pró Santas Casas). 
 

Repasses em andamento para Prefeitura / entidades hospitalares – custeio: 

• Santa Casa – R$ 420 mil, já repassados R$ 70 mil em Mar e Abr/2010. 

 

Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades hospitalares – equipamentos: 

• Santa Casa - R$ 130 mil repassados em Mai/2008, para reforma e ampliação. 

• Santa Casa – R$ 190 mil repassados em Out/2009, para término da obra do Pronto 
Socorro. 

• Prefeitura - R$ 50 mil repassados em Mai/2009, para aquisição de ambulância. 

 

Projeto Água Limpa: 

• Prefeitura – R$ 1.100 mil, repassados de Nov/2005 a Jul/2006, para investimentos do 
desenvolvimento do Projeto Água Limpa. Vigência: 08/07/2005 a 30/06/2008. 

 

 

Repasses programados para Prefeitura / entidades hospitalares – investimentos: 

• Prefeitura - R$ 50 mil, para aquisição de equipamentos. 

• Santa Casa – R$ 80 mil, para reforma e adequação. 

 
Programa Dose Certa: 
 

• De Jan/2007 a Dez/2009, foram repassados para o município R$ 301 mil em 
medicamentos e mais R$ 178 mil estão sendo repassados em 2010. 
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Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 71 mil foram repassados de 2007 – 2009 e mais R$ 10 mil estão sendo 
repassados em 2010 para custeio. 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 2 viaturas: 1 para a Policia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 59 mil. 

 
TRANSPORTES: 
 
 
DER: 
 
 
PROGRAMA PRÓ-VICINAL II: 

Obra concluída: 

• recuperação da vicinal de ligação entre Junqueirópolis até a Usina Alta Paulista, 
numa extensão de 10,40 km - custo no município: R$ 2.708 mil. Obra concluída em 
13/12/2008 (NVG). 

 
PROGRAMA PRÓ-VICINAL III: 

Obra concluída: 

• recuperação da vicinal do km 638 da SP-294 – Bairro Duas Barras, numa extensão de 
10,10 km - custo no município: R$ 2.455 mil. Obra concluída (IRA). 

Obra em andamento: 

• recuperação da vicinal do km 636 da SP-294 – Bairro Salgado Filho, numa extensão 
de 6,00 km - custo no município: R$ 1.458 mil. A obra está com 80% executados e tem 
término previsto em 30/07/2010 (IRA). 

 
OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 

 
R$ 31.493.200,00 
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ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA: 
 

• construção de 1 Penitenciária de segurança máxima, para abrigar 792 presos – 
Custo: R$ 9.881 mil. A obra foi concluída em 21/10/1998 e inaugurada em 
19/10/1998; 

 
• obras e serviços de conclusão da Penitenciária – Custo: R$ 529 mil. A obra foi 

concluída em 15/11/2000 e inaugurada em 20/11/2000; 
 
 
AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de Leite: 
 

• Distribuídos 2.411.530 litros de leite, no período de 1.995 a 2.006 – Custo: R$ 1.700 
mil, beneficiando 1.390 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Casa da Agricultura: 
 

• Foram celebrados 8 convênios relativos a municipalização, atendendo a pequenos e 
médios agricultores - Custo: R$ 239 mil. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 6,20 km da Estrada Rural do 1ª/2ª Fase (PSAA-1183/97) - Estr. JQL-117 
- Custo: R$ 105 mil. concluído em 20/12/1998. 

 
• recuperados 1,60 km da Estrada Rural do 3ª Fase (PSAA-1729/01) - Estr. JQL- JQL-

127 - Custo: R$ 80 mil. concluído em 01/05/2002. 
 
• recuperados 1,20 km da Estrada Rural do 4ª Fase (PSAA-291/02) - Estr. JQL-117/117 

- Custo: R$ 60 mil. concluído em 09/05/2003. 
 
• recuperados 2,94 km da Estrada Rural do 5ª Fase (PSAA-228/03) - Estr. LQL-050/050 

- Custo: R$ 104 mil. concluído em 31/12/2003. 
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Programa de Ponte Metálica: 9 
 

• implantadas 9 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 84 metros 
lineares – Custo: R$ 537 mil. 

 
1. JQL-220, s/o Córrego Taquaruçu - Trecho 1 – vão de 8 metros; 

 
2. JQL-235 - Cór. Ariranha - Trecho 2 – vão de 8 metros; 

 
3. JQL-119, s/o Córrego Taquaruçu – vão de 12 metros; 
4. JQL-472, s/o Córrego das Três Coroas – vão de 10 metros; 

 
5. JQL-220, s/o Córrego Taquaruçu - Trecho 2. – vão de 10 metros; 

 
6. JQL-040 - Cór. Araponga  – vão de 12 metros; 

 
7. JQL-040 - Cór. da Ponte Seca - Seq. 1 – vão de 10 metros; 

 
8. JQL-040 - Cór. da Ponte Seca - Seq. 2 – vão de 10 metros; 

 
9. JQL-040 - Cór. Bonito  – vão de 12 metros; 

 
CATI: 
 

• recuperação e adequação de 8,45 km de estradas rurais do  Município – Custo R$ 330 
mil. 

 

 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 51 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.443 crianças e adolescentes, 616 idosos, 92 portadores de deficiência e 395 famílias 
– R$ 1.100 mil. 

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

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 72 mil em 2005, 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 



11   

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$ 

22 mil; 60 famílias/mês/2005 – R$ 43 mil e 80 famílias em 2006 – R$ 57 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. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasse de recursos): R$ 500 mil 

• repassados recursos no valor de R$ 500 mil, para obras de infra-estrutura urbana no 
município: 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 845 mil 
 
Reformas em Escolas: 10 – Custo: R$ 805 mil. 
 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 –  R$ 40 mil  
 

• EE Profº Idene Rodrigues dos Santos – Custo: R$ 40 mil. Obra Concluída Em 
18/05/2001 

 
Transporte escolar: 
 

• Foram gastos R$ 106 mil em 2 veículos para o transporte escolar no Município. 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006, foram gastos R$ 210 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 2 escolas do município. 
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EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 07/06/2005 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na Rua General Osório, 539 – Custo: R$ 90 mil, para atender o crédito 
produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• repasse de R$ 15 mil, para eventos e obras esportivas no município. 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 259 unidades habitacionais em execução / 2 conjuntos – Custos: R$ 3.162 mil 
 

• Conjunto Junqueirópolis B - 200 unidades, beneficiando 1.000 pessoas, em 
construção pelo Programa Empreitada Global Convencional Na Av. Geraldo Fudo, 
Divisa Com O Jardim Boa Vista – Custo: R$ 2.384 mil. A obra está em fase inicial e 
tem término previsto para 25/04/1997; 

 
• Conjunto Junqueirópolis C - 59 unidades, beneficiando 295 pessoas, em construção 

pelo Programa Autoconstrução na Av. Bandeirantes C/ Rua Corumbá - Jardim Dos 
Pássaros  – Custo: R$ 778 mil. A obra está em fase inicial e tem término previsto para 
08/12/2006; 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 90 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

 
FEHIDRO: 
 

• construção de emissário e estação de tratamento de esgotos - Custo: R$ 299  mil. Obra 
concluída em 23/06/2003; 
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• implantação de galerias de águas pluviais para contenção e combate a erosão - Zona 
Urbana - Custo: R$ 117 mil. Obra concluída em 20/07/2004. 

 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE (repasse de recursos): 

• construção de galerias de águas pluviais no Jd. da Estação, Junqueirópolis, dos 
Pássaros e Vila Beatriz – Custo: R$ 44 mil. A obra foi concluída em 31/12/1997. 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 

• Foram gastos R$ 660 mil no período de 28/02/2001 a Dez/2006 em medicamentos 
 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 3 mil. 

• Santa Casa – R$ 408 mil. 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras / equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 80 mil em Dez/1998 para equipamentos médicos e odontológicos para 
a Unidade Básica de Saúde; 

 
Programa de Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura - R$ 19 mil, repassados em 2005. 

 
Programa Sorria São Paulo (Custeio/Investimento): 

• Prefeitura - R$ 36 mil. 

 
Projeto Água Limpa: 

• Prefeitura - R$ 1.099 mil, repassados de Nov/2005 a Jun/2006, para implantação do 
sistema de tratamento de esgotos. A obra foi concluída em Dezembro de 2006. 
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Entrega de Ambulância: 3 
 

• Prefeitura – R$ 107 mil, sendo 1 veículo para transporte de pacientes (entregues em: 
2005, 2002 e 2000) 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 12 viaturas, sendo: 9 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 289 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• implantação e pavimentação de 3ª faixa na SP- 294 do km 638 ao 658, numa extensão 
de 20 km – Custo: R$ 6.513 mil, pagos na gestão PSDB. A obra foi concluída em 
11/02/1997; 

 
• reforma do dispositivo de acesso a SP-294, km 636,95, numa extensão de 1,14 km – 

Custo: R$ 142 mil. Obra concluída em 29/03/2004; 
 


