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MACEDÔNIA 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2007-2010 

R$ 5.300.300,00 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 165.240 litros de leite, no período Jan/2007 a Jan/2010 - Custo: R$ 208 
mil, beneficiando 306 famílias carentes, no último mês. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 3,4 km das estradas municipais MAC-250 e MAC-040 (2ª Fase) - Custo: 
R$ 364 mil. Obra concluída em 12/09/2008. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 8 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 150 
crianças e adolescentes, 190 idosos e 30 famílias – R$ 88 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 106 famílias/mês em 2007 – R$ 76 mil; 106 
famílias/mês em 2008 – R$ 76 mil; 106 famílias/mês em 2009 – R$ 76 mil; e está 
atendendo mais 106 famílias/mês em 2010 – R$ 76 mil, já repassados R$ 19 mil de Jan 
a Mar. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007 – R$ 21 mil; 60 bolsistas/mês 
em 2008 – R$ 43 mil; 60 bolsistas/mês em 2009 – R$ 43 mil; e está atendendo 60 
bolsistas/mês em 2010 – R$ 43 mil, já repassados R$ 14 mil de Jan a Abr. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP – R$ 717 mil: 

• implantação de rede de iluminação pública na Rodovia Antônio Faria – Custo: R$ 100 
mil, repassados em Jun/2008; 

• 3.728 m² de pavimentação e recapeamento asfáltico na Avenida Marginal – Custo: R$ 
100 mil, repassados em Abr/2008; 

• 1.484,23 m² de recapeamento asfáltico, guias e sarjetas em vias urbanas do município 
– Custo: R$ 100 mil, repassados em Dez/2007 e Out/2009, paralisada com 95% de 
execução; 
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• 7.106,34 m² de pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico em vias urbanas – 
Custo: R$ 100 mil, repassados Fev e Jun/2007; 

• iluminação pública e obras de infra-estrutura nas Avenidas João Candido e Tanabi – 
Custo: R$ 109 mil, repassados em Dez/2006 e Jun/2007. Obra concluída em 
29/05/2007. 

 
• implantação de rede de iluminação pública na Rodovia Antônio Faria SP-527, no 

trecho que se inicia no centro da rotatória de acesso à Macedônia km 13+640 m em 
direção a rotatória de acesso à Santa Isabel do Marinheiro – Custo: R$ 60 mil, 
repassados em Nov/2009. 

• cobertura da quadra poliesportiva, com área de 832 m², localizada na EMEF Felício 
Luís Pereira, Rua Tanabi s/nº  – Custo: R$ 148 mil, repassados em Nov/2009. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 518 mil 
 
Escola construída: 1 (525 novas vagas) – R$ 377 mil 

• EMEF Felício Luiz Pereira – 5 salas (525 novas vagas) – Custo: R$ 377 mil. Obra 
concluída em 13/06/2008. 

 
Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 141 mil 

• 2 na EE Engenheiro Haroldo Guimarães Bastos – Custo: R$ 141 mil. Obras 
concluídas em 11/12/2007 e 29/12/2009. 

 
Transporte Escolar: 

 
• foi entregue em Mar/2010 - 1 micro-ônibus, para transporte de estudantes, no valor de 

R$ 145 mil. 
 
Programa Escola da Família: 

• De 2007 a 2009 foram gastos R$ 115 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola: EE Engenheiro Haroldo Guimarães Bastos. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
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• repasse de R$ 20 mil, pagos em Nov/2007 para festa de aniversário de 61 anos de 
emancipação político administrativa. O evento foi realizado de 13 a 28 de outubro de 
2007. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 92 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – Custo: R$ 1.617 mil 

• Conjunto Habitacional Macedônia E com 92 unidades habitacionais, beneficiando 
460 pessoas na Rua Saturnino Alves, nº 558, sendo construídas pelo Programa 
Parceria com os Municípios – Custo: R$ 1.617 mil. Unidades comercializadas em 
26/09/2008. 

 
Melhorias Habitacionais e Urbanas – R$ 211 mil: 

• 5.215 m² de pavimentação asfáltica na via de acesso ao Conjunto Habitacional 
Macedônia E - Custo R$ 100 mil, repassados de Nov/2006 a Mar/2009. Obra 
concluída em 14/05/2009. 

• construção de praça pública no Conjunto Habitacional Antonio Álvaro Cini - Custo 
R$ 111 mil, já repassados de Abr/2008 a Dez/2009. Obra concluída em 30/12/2009. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
 
SABESP: 

• Execução de Emissários de Esgotos Tratados das ETE´s dos municípios de Mira 
Estrela e Macedônia – Custo R$ 132 mil. Obra concluída em 02/08/2009. 

 
 
SAÚDE: 
 
 
Programa Dose Certa 
 

• De 2007 a 2009, foram gastos R$ 74 mil em medicamentos. 
 
Repasses concluídos para Prefeitura - custeio: 

• Prefeitura – R$ 45 mil, repassados em Dez/2007 e Jun/2008. 
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Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 13 mil, repassados de Jul/2006 a Abr/2007. 
 
Repasses concluídos para Prefeitura - investimentos: 

• Prefeitura – R$ 67 mil, repassados em Nov/2007, para doação de um veículo para 
transporte de pacientes. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• fornecimento de materiais para implantação do anel viário em pista dupla (2º trecho) 
com 1,76 km de extensão, no inicio da SP-527 – Custo: R$ 264 mil. A obra está em 
execução e término previsto para 01/07/2011. 

 

 
OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 

R$ 5.900.000,00 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 518.076 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 384 mil, 
beneficiando 306 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 4,55 km das estradas rurais MAC-333 e MAC-020 (1ª fase) - Custo: R$ 
126 mil. Obra concluída em 01/08/2001. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 20 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 545 
crianças e adolescentes, 144 idosos e 125 famílias – R$ 273 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 
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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 – 30 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 52 mil; 30 
famílias em 2004 – R$ 21 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 21 mil e 115 famílias em 2006 
– R$ 82 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 
sócioeducativas 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. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasses de recursos: 

• construção de uma ponte sobre o Córrego Água Limpa – Custo: R$ 97 mil. Obra 
concluída em 19/08/2004; 

• construção de uma ponte sobre o Córrego do Ouro – Custo: R$ 48 mil. Obra 
concluída em 17/10/2001; 

• construção de uma ponte de concreto armado sobre o Córrego Inhumas – Custo: R$ 
39 mil. Obra concluída em 28/04/1999. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• construção do proscênio cívico na Praça Central - Custo R$ 64 mil. Obra concluída 
em 15/08/2005; 

• iluminação pública na Avenida Principal - Custo R$ 30 mil. Obra concluída em 
28/05/2005; 

• 5.155,30 m² de pavimentação asfáltica no Bairro Jardim dos Trabalhadores – Custo: 
R$ 80 mil. Obra concluída em 30/10/2004; 

• reforma e ampliação do velório municipal – Custo: R$ 20 mil. Obra concluída em 
30/03/2003; 

• aquisição de um caminhão – Custo: R$ 50 mil. Entregue em 20/06/2002; 
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• 6.002 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas – Custo: R$ 40 mil. Obra 
concluída em 13/01/1997. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 305 mil 
 
Reformas de Escolas: 5 - R$ 260 mil 

• 5 na EE Engenheiro Haroldo Guimarães Bastos – Custo: R$ 260 mil. Obras 
concluídas em 18/06/2003, 23/01/2003, 03/10/2000, 20/10/1997 e 22/05/1995. 

 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 2 – R$ 45 mil 

• 2 na EE Engenheiro Haroldo Guimarães Bastos – Custo: R$ 45 mil. Obras concluídas 
em 13/07/2001 e 08/01/1999. 

 
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: Engenheiro Haroldo Guimarães Bastos. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

• repasse de R$ 24 mil, pagos em Dez/1998 para construção de área de lazer com mini 
campo. Obra concluída em 29/05/1998. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 129 unidades habitacionais concluídos / 3 conjuntos - Custo: R$ 837 mil 

• Conjunto Habitacional Macedônia D – 41 unidades, beneficiando 205 pessoas, na 
Avenida Coronel João Candido construídas pelo Sistema Habiteto, em parceria com a 
Prefeitura - Custo: R$ 165 mil. Unidades comercializadas em 10/09/1998; 

• Conjunto Habitacional Macedônia C – 20 unidades, beneficiando 100 pessoas, no 
final da Rua Guerino Basso construídas pelo Sistema Habiteto, em parceria com a 
Prefeitura - Custo: R$ 66 mil. Unidades comercializadas em 30/06/1998; 

• Conjunto Habitacional Macedônia B – 68 unidades, beneficiando 340 pessoas, na 
Avenida Coronel João Candido construídas pelo Sistema Empreitada Global, em 
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parceria com a Prefeitura - Custo: R$ 606 mil. Unidades comercializadas em 
31/01/1997. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 

• 7.022,48 m² de recapeamento asfáltico em ruas e avenidas da cidade - Custo R$ 80 
mil. Obra concluída em 08/01/2006; 

• 7.074,48 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas nos Conjuntos Habitacionais 
Macedônia A e C e no Jardim Bela Vista - Custo R$ 100 mil. Obra concluída em 
07/11/2002; 

• 9.595 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em diversas ruas e avenidas - 
Custo R$ 150 mil. Obra concluída em 14/10/2002. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

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

• repasse de R$ 190 mil em Mai/2005, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de uma pá carregadeira. 

 
FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para galerias de águas pluviais nas Ruas Deputado Anísio 
Moreira e Saturnino Alves – Custo: R$ 114 mil. Obra concluída em 06/11/2006; 

• contratos com a Prefeitura, para galerias de águas pluviais dos trechos 1 a 18 – 
Custo: R$ 311 mil. Obras concluídas em 31/10/2005, 23/09/2005 e 26/11/2004; 

• contrato com a Prefeitura, para estudos e projetos para combate a inundação na área 
urbana – Custo: R$ 41 mil. Obra concluída em 28/11/2002; 

• contrato com a Prefeitura, para aterro sanitário em valas – Custo: R$ 40 mil. Obra 
concluída em 31/10/2002. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 

• construção de galerias de águas pluviais no Córrego Capituva – Custo R$ 100 mil. 
Obra concluída em 31/12/1998. 
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SABESP: 

• construção de casa de química (hipocloração e fluoretação) – Custo R$ 13 mil. Obra 
concluída em 30/09/2006; 

• 341 m de rede coletora de esgotos, 37 ligações domiciliares de esgotos, 339,6 m de 
rede de distribuição de água e 37 ligações domiciliares de água, dentro do Programa 
de Crescimento Vegetativo – Custo R$ 14 mil. Obra concluída em 01/12/2001; 

• 370 m de rede coletora de esgotos, 20 ligações domiciliares de esgotos, 311,3 m de 
rede de distribuição de água e 20 ligações domiciliares de água na Vila dos 
Trabalhadores – Custo R$ 4 mil. Obra concluída em 03/03/1998; 

• energização do poço P.2 – Custo R$ 2 mil. Obra concluída em 26/02/1998; 

• 1.306,80 m de adutora de água bruta, urbanização da área do P.2 e serviços 
complementares – Custo R$ 26 mil. Obra concluída em 09/02/1998; 

• 670 m rede de distribuição de água, 68 ligações de água, 1217,45 m de rede coletora 
de esgotos, 68 ligações de esgotos, estação elevatória de esgotos, 380 m de linha de 
recalque no Conjunto Habitacional Macedônia III – Custo R$ 36 mil. Obra concluída 
em 26/08/1997; 

• aquisição de materiais para o sistema de esgotos sanitários – Custo R$ 2 mil. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura (1995 a 2006) - obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 59 mil, repassados em Ago/1995 para aquisição de equipamentos 
para o Centro de Saúde; 

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

• Prefeitura – R$ 20 mil, repassados em Jul/2006 para aquisição de equipamentos 
médicos. 

 
Entrega de Ambulâncias: 2 

• Prefeitura – 2 (entregue em 2000 e 2004). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 2 viaturas para a Polícia Civil na região – Custo R$ 44 mil. 



9 

 
 


