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MARINÓPOLIS 
OBRAS E AÇÕES - Gestão 2007-2010 
R$ 3.000.000,00 – em 30 obras e ações 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 100.269 litros de leite, no período Jan/2007 a Fev/2010 - Custo: R$ 124 
mil beneficiando 198 famílias carentes, no último mês. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 26 mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 5,8 km das estradas rurais MNO-174, MNO-364 e MNO-030 (2ª Fase) - 
Custo: R$ 366 mil. Obra concluída em 16/09/2008. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 6 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 200 
crianças e adolescentes e 450 idosos – R$ 99 mil. 

 
• Programa Renda Cidadã – atendeu 50 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 36 mil; 50 

famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 36 mil; 50 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 36 mil 
e está atendendo mais 50 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 36 mil repassados R$ 15 
mil de Jan/2010 a Mai/2010. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu 45 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 32 mil; 45 

bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 32 mil; 45 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 32 
mil e está atendendo mais 45 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 32 mil repassados R$ 
16 mil de Jan/2010 a Jun/2010. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
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• construção de uma ponte sobre o Córrego do Boi na estrada MNO-030 – Custo: R$ 95 

mil repassados em Ago a Nov/2008. A obra foi concluída em 11/02/2009. 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP: R$ 1.065 mil 
 

• 6.666,66 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 100 
mil, repassados em Abr/2008; 

 
• modernização e adequação do Fundo Social – Custo: R$ 25 mil, repassados em 

Mar/2008; 
 

• 3.014,02 m² de pavimentação asfáltica em vias do município – Custo: R$ 80 mil, 
repassados em Dez/2007; 

 
• reforma, adequação e ampliação do Terminal Rodoviário, localizado na Rua Alagoas 

– Custo: R$ 60 mil, repassados em Ago/2008. A obra foi concluída em 29/06/2009; 
 

• conclusão do velório municipal, localizado na Avenida da Saudade – Custo: R$ 40 
mil, repassados em Out/2007. Obra concluída em 23/10/2008; 

 
• aquisição de uma pá carregadeira – Custo: R$ 250 mil, repassados em Mai/2008. 

Entregue em 23/10/2008; 
 

• 2.462 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas – Custo: R$ 50 mil, repassados 
em Fev e Out/2007. Obra concluída em 23/07/2007. 

 
• 1.346,72 m² de pavimentação asfáltica, 2.325,6829 m² de recapeamento asfáltico e 

274,42 ml de guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 80 mil, repassados em 
Jan/2009. Obra concluída em 25/12/2009. 

 
• 5.000,00 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 100 mil, 

repassados em Ago/2009. Obra concluída em 14/01/2010. 
 

• reforma e ampliação na EM José Caetano de Oliveira – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Set/2009. 
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• 2.594,47 m² de pavimentação asfáltica, 468,00 m² de recapeamento asfáltico e 735,00 
ml de guias e sarjetas, em vias do Município – Custo: R$ 130 mil, repassados em 
Dez/2009. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Reformas de escolas concluídas: 2 - R$ 22 mil 
 

• EE Antônio Marin Cruz – Custo: R$ 13 mil. Obra concluída em 25/01/2007. 
 

• EE Antônio Marin Cruz – Custo: R$ 9 mil. Obra concluída em 28/01/2010. 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2007 a Mar/2010 foram gastos R$ 122 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 1 escola do município: EE Antônio Marin Cruz. 

 
Transporte Escolar: 
 

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

 
 
MEIO AMBIENTE 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 110 mil em Abr/2007, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de um caminhão coletor e compactador de lixo. 

 
FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para elaboração de plano diretor de controle da erosão 
urbana – Custo: R$ 37 mil. 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 

• De 2007 a Dez/2009 foram repassados para o município R$ 48 mil em medicamentos. 
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Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2009) – custeio 

 
• Prefeitura – R$ 55 mil, repassados de Jan e Jun/2008. 

 
Repasse programado para Prefeitura – obras 

 
• Prefeitura – R$ 100 mil, construção posto de atendimento da saúde - Vila Alegrete. 

 
 
Programa Controle de Glicemia: 
 

• Prefeitura – R$ 8 mil, repassados de Jul/2006 a Abr/2007, para custeio.  
 
Entrega de Ambulância: 1 
 

• Prefeitura – 1 – Custo: 34 mil 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• reforma e ampliação do Terminal Rodoviário de Passageiros – Custo: R$ 105 mil. A 
obra está com 70% executados e término previsto para 01/07/2010. 

 
OBRAS E AÇÕES - Gestões 1995-2006 

R$ 3.462.238,28 
 
 
AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de Leite: 
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• distribuídos 345.249 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 257 mil, 
beneficiando 198 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 3,30 km de estradas rurais MNO-160 e 371 – (1ª fase) – Custo: R$ 58 mil. 
Obra concluída em 09/08/1998. 

 
CATI - Programa de Microcabias: 

• serviços de adequação na estrada rural Microbacia Córregodo Boi, numa extensão de 
5,08 km – Custo: R$ 212 mil. Obra concluída em 23/12/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 23 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 665 
crianças e adolescentes, 285 idosos, 178 famílias, 10 pessoas de outros segmentos da 
população – R$ 333 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 45 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 mil em 2005 e R$ 32 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 – 30 famílias/mês de Set/2001 a Dez/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 
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: 

• reconstrução de galerias sobre o Córrego Laranjeira – estrada municipal MNO-020 – 
Custo: R$ 35 mil e concluída em 17/12/2006; 
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• recuperação de ponte sobre o Córrego Três Barras – km 01 – estrada municipal 
MNO-020 – José Marin Toledo , numa extensão de 8,30 m de comprimento x 3,10 m de 
largura – Custo: R$ 22 mil e concluída em 02/04/2004; 

• construção de ponte sobre o Córrego Três Barras, numa extensão de 8,50 m de 
comprimento x 3,10 m de largura – Custo: R$ 23 mil e concluída em 28/03/2003; 

• recuperação de ponte de concreto armado sobre o Córrego das Três Barras – estrada 
vicinal José Marin Toledo – Custo: R$ 24 mil e concluída em 03/08/1998. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO 
 
Convênio SEP: 

• 84,79 m² de construção de velório municipal, situado na Rua da Saudade, s/nº – 
Custo: R$ 35 mil. Concluída em 24/01/2003; 

• 3.313,60 m² de obras de melhoria no sistema viário urbano (pavimentação, 
recapeamento, guias e sarjetas) – Custo: R$ 50 mil. Concluída em 06/01/2001; 

• 3.850,00 m² de pavimentação da estrada municipal MNO-010 – trecho do perímetro 
urbano até o Córrego das Três Barras – Custo: R$ 40 mil. Concluída em 06/01/2001; 

• 6.178,00 m² de pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico e guias e sarjetas – 
Custo: R$ 95 mil. Concluída em 26/09/1998; 

• 4.000,00 m² de pavimentação asfáltica em vias do conjunto habitacional Roque Sato 
da Silveira – Custo: R$ 40 mil. Concluída em 16/03/1997. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 421 mil 
 
Reforma em Escola: 4 – R$ 381 mil 

• 3 na EE Antonio Marin Cruz – Custos: R$ 35 mil. Concluídas em 05/02/2003, 
06/05/2002 e 10/01/2002; 

• 1 na EE Marinópolis – Custo: R$ 346 mil. Concluída em 19/08/2004. 
 
Cobertura de quadra de esporte em escola: 1 – R$ 40 mil 

• EE/EMEF Antônio Marin Cruz – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 10/08/2001. 
 
Entrega de veículos: 3 
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• Foram entregues 3 veículos para transporte escolar – Custo: R$ 159 mil. Entregues 
em Jun/2002, Dez/1997 e Jun/1996. 

 
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 Antônio Marin Cruz. 

 
 
ESPORTES E LAZER: 
 
Repasses de recursos: 

• 2.500,00 m² de reforma do Ginásio de Esportes – Custo: R$ 50 mil. Concluída em 
20/10/2006; 

• 1.386,54 m² de implantação de Centro de Lazer e Turismo – Custo: R$ 50 mil. 
Concluída em 01/01/2002; 

• 5.980,00 m² de reforma do estádio municipal de futebol – Custo: R$ 10 mil. Concluída 
em 30/11/2000; 

• 1.600,00 m² de reforma do mini campo de futebol – Custo: R$ 10 mil. Concluída em 
10/01/2000. 

• repasse de R$ 4 mil em Jan/1999, para evento (campeonato estudantil). 
 
 
GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro, na Rua São Paulo, nº 512. A 
Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 6 microcomputadores, 
proporcionando acesso gratuito à Internet – Custo: R$ 18 mil. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

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

 
FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura – elaboração de projeto de controle de voçoroca e 
asoreamento de mananciais – Custo: R$ 70 mil e concluída em 29/09/2004; 



8 

• contrato com a Prefeitura – para implantação de galerias de águas pluviais na Rua 
Espírito Santo, numa extensão de 200,00 metros lineraes – Custo: R$ 27 mil e 
concluída em 16/08/2001; 

• contrato com a Prefeitura – para obras de controle de erosão na estrada boiadeira, 
numa extensão de 20,00 metros lineares – Custo: R$ 9 mil e concluída em 31/05/2001; 

• contrato com a Prefeitura – para instalação de aterro sanitário para disposição de 
resíduos sólidos – Custo: R$ 9 mil e concluída em 31/05/2001. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeituras / Entidades Hospitalares (1995-2006) - obras e equipamentos: 

 

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

• Prefeitura – R$ 37 mil em Dez/1997 para ampliação do Centro de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 3 mil repassados sem Dez/1995, para aquisição de equipamento para 
o Centro de Saúde. 

 
Controle de Glicemia: 

• Prefeitura – R$ 6 mil repassados em Ago/2005. 
 
Programa Sorria São Paulo (custeio): 

• Prefeitura – R$ 26 mil em Set/2006. 
 
Entrega de Ambulância: 3 

• Prefeitura – 3 (entregues em 2004, 2000 e 1998). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 2 viaturas para Polícia Civil – Custo: R$ 46 mil. 
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