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MONTE ALTO 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 
 

CULTURA:  

Polo do Projeto Guri: 1 (em andamento)  

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

• Polo de Monte Alto – Praça Centenário, s/nº - Centro - em andamento 3 cursos 
(violão, percussão/bateria e canto coral), para 74 alunos. Estão sendo gastos R$ 205 
mil de Ago/2006 a Jul/2011 para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, 
recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O pólo iniciou as atividades em 
15/08/2006.  

 

DEFESA CIVIL:  

Obra programada:  

• construção de galeria de águas pluviais e dissipador, na Rua das Begonias no Bairro 
Paraíso – R$ 187 mil.  

 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO:  

CEETPS:  

Em execução:  

• ETEC de Monte Alto – celebrado convênio entre CEETPS e município para 
implantação da ETEC na Rua Edson R. Devasio, s/nº. Coube ao município a reforma e 
adequação do prédio e ao Estado, a aquisição de equipamentos e mobiliários. O 
Estado já repassou para o município R$ 1.800 mil em Mar/2010 como aditivo para 
construção do prédio (término previsto em 2014). A unidade oferecerá os cursos 
técnicos de Administração com 80 vagas (Tarde e Noite), Segurança do Trabalho com 
80 vagas (Tarde e Noite) e Ensino Médio com 80 vagas (Manhã).  
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 70.740 litros de leite de Jan/2011 a Set/2011 – Custo: R$ 96 mil, 
beneficiando 524 famílias carentes, no último mês do período.  

• celebrados 6 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 277 
crianças e adolescentes, 175 idosos e 460 famílias – Custo: R$ 178 mil.  

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidos 410 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 400 mil, já repassados R$ 367 mil de Jan a Nov.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 49 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 47 mil, 
repassados de Jan a Dez.  

 

Repasses concluídos: R$ 510 mil  

• Educandário Izildinha O Anjo do Senhor – R$ 30 mil, repassados em Jun/2011, para 
aquisição de equipamentos.  

• Clube da amizade de Monte alto – R$ 100 mil, repassados em Mar/2011, para obra.  

• APAE – R$ 50 mil repassados de Dez/2010 para aquisição de equipamentos.  

• Associação Voluntários de Combate ao Câncer – R$ 30 mil repassados de Nov/2010 
para aquisição de um veículo.  

• Prefeitura – R$ 300 mil repassados em Jun/2010, para obras e equipamentos do 
Projeto Quero Vida, para atendimento a 50 idosos (98% executados).  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 1.581 mil  

Reforma de escola concluída: 1 – R$ 105 mil  

• EE Profa. Nelly Bahdur Cano – Custo: R$ 105 mil. Obra concluída em 15/08/2011.  
 

Reformas de escolas em execução: 2 – R$ 1.476 mil  

• EMEB Drº Raul da Rocha Medeiros – Custo: R$ 1.365 mil. A obra está com 93% 
executados e tem término previsto em 30/12/2011.  
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• EE Jeremias de Paula Eduardo – Custo: R$ 111 mil. A obra está com 69% executados 
e tem término previsto em 30/12/2011.  

 

Repasse para a APAE:  

• De Mar a Set/2011, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 383 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 145 alunos.  

 

Distribuição de Material Escolar:  

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 5.880 alunos em 2011 – 
Custos: R$ 82 mil.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar a Set/2011, foram gastos R$ 31 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE Jeremias de Paula Eduardo.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Banco do Povo:  

• Em 30/04/2002 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua Drº Raul da Rocha 
Medeiros, nº 1.490 - Custo: R$ 414 mil para atender o crédito produtivo popular. 
Vigência: 26/04/2012.  

 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE:  

• reforma do Complexo Esportivo Baby Barioni – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Jul/2010. Término previsto em 26/06/2012.  

 

HABITAÇÃO:  

Programa Especial de Melhorias:  
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Obra programada:  

• construção de área de lazer com acessibilidade no conjunto habitacional Monte Alto B 
– Custo: R$ 170 mil.  

 

LOGISTICA E TRANSPORTES:  

DER:  

Obra em execução:  

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV:  

• recuperação de 1 km da vicinal Fernando Prestes (FNP-010) – Aparecida do Monte 
Alto (MNA-378) – Custo: R$ 216 mil. A obra está com 96% executados e tem término 
previsto em Jan/2012. (ARQ)  

 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB:  

• repasse de R$ 151 mil já repassados R$ 140 mil de Fev a Out/2011, recursos do 
FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para centro de triagem de resíduos sólidos 
e equipamentos.  

• repasse de R$ 155 mil em Fev/2011, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de uma pá carregadeira.  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 2.770 mil  

• reforma e ampliação da quadra coberta do Centro de Lazer do Trabalhador no Jardim 
Tangará – Custo: R$ 50 mil, repassados em Set/2011. 117/2011  

• 25.500,00 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 500 mil, já 
repassados R$ 250 mil em Nov/2010. A obra está paralisada com 53,34% executados e 
tem término previsto em 31/12/2011. 1394/2010  
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• 27.467,50 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 540 mil, já 
repassados R$ 300 mil em Nov/2010. Obra paralisada com 63,76% executados. 
1437/2010  

• obras de conclusão do Complexo Turístico localizado na Praça da Matriz – Custo: R$ 
50 mil, repassados em Jul/2010. Obra com 25% executados. 1040/2010  

• construção da 1ª etapa de um ginásio de esporte, localizado na Avenida Jacyr 
Germano Garbim, nº 71 – Custo: R$ 300 mil, já repassados R$ 200 mil em Jun/2010. 
Obra com 17% executados e tem término previsto em 31/12/2011. 757/2010  

• construção de 2 mini campos com vestiários, sendo: 1 na Rua Marcos Chiquitelli no 
Bairro Bela Vista do Mirante e outra na Rua Horácio Barioni no Bairro Alvorada – 
Custo: R$ 150 mil, repassados em Nov/2010. Obra concluída em 30/09/2011.  

• 4.815,46 m² de pavimentação asfáltica e guias extrusadas em vias do município – 
Custo: R$ 120 mil, repassados em Nov/2010. Obra concluída em 17/08/2011.  

• 6.082,96 m² de pavimentação asfáltica e guias extrusadas em vias do Bairro Vera Cruz 
– Custo: R$ 150 mil, repassados em Nov/2010. Obra concluída em 17/08/2011.  

• 6.197,20 m² de pavimentação asfáltica em vias do Bairro Vera Cruz – Custo: R$ 150 
mil, repassados em Jul/2010. Obra concluída em 17/08/2011.  

• 6.464,38 m² de pavimentação asfáltica em vias do Bairro Vera Cruz – Custo: R$ 150 
mil, repassados em Jun/2010. Obra concluída em 17/08/2011.  

• construção de uma ponte no prolongamento da Rua Primo Meloni até a Rua Professor 
Gilberto Morgado, no Bairro Bela Vista do Mirante – Custo: R$ 70 mil, repassados 
em Dez/2009. Obra concluída em 13/07/2011.  

• implantação de 1.220,00 m de iluminação pública em vias urbanas no município – 
Custo: R$ 90 mil, repassados em Dez/2009. Obra concluída em 30/07/2011.  

• construção de um Terminal Rodoviário na Avenida Comendador Bonfiglioli nº 160 - 
Centro – Custo: R$ 100 mil, repassados em Dez/2009. Obra concluída em 18/05/2011.  

• construção de Galpão de Eventos no Distrito de Aparecida do Monte Alto – Custo: R$ 
100 mil, repassados em Out/2009. Obra concluída em 07/07/2011.  

• 22.158,27 m² de regularização e compactação mecanizada de superfície, guias e 
sarjetas em vias do Bairro Jardim Vera Cruz – R$ 250 mil, repassados em Abr/2010 e 
Set/2011. Obra concluída em 09/02/2011.  

 

Repasse de recursos programados:  
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• 3.708,80 m² de pavimentação asfáltica e 976,00 ml de guias e sarjetas, na Rua Bruno 
Maida, no trecho com inicio na Rodovia SP 305 – Custo: R$ 250 mil. 309/2011  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS:  

FEHIDRO :  

• contrato com Prefeitura, para elaboração de estudos e projetos para controle de 
erosão superficial na Bacia do Rio Turvo - Custo: R$ 50 mil. Término previsto em 
04/04/2012.  

• contrato com a Prefeitura, para elaboração de plano diretor de macrodrenagem de 
Monte Alto - Custo: R$ 35 mil. Concluída em 18/05/2011.  

 

SABESP:  

Obras concluídas: R$ 151 mil  

• perfuração de um poço tubular profundo (P.14 - Sistema Bocaina) - município de 
Monte Alto – Custo: R$ 84 mil. Obra concluída em 23/05/2011.  

• execução de cobertura dos leitos de secagem do lodo da ETE do Turvo em Monte Alto 
– Custo: R$ 67 mil. Obra concluída em 08/07/2011.  

 

Obras em execução: R$ 840 mil  

• execução de estação elevatória de esgoto no Jardim Bela Vista e linha de recalque (4ª 
Fase) - Custo: R$ 401 mil. A obra está com 72,70% executados e tem término previsto 
em 31/01/2012.  

• remanejamento de rede de cimento amianto, substituição de ligações e troca de ramais 
de água em diversas ruas de Monte Alto (2ª Etapa) – Custo: R$ 239 mil. A obra está 
com 22,10% executados e tem término previsto em 28/02/2012.  

• remanejamento de rede coletora de esgoto e ligações na Rua Herculano Livramento 
entre as Ruas 21 de Abril e Mal. Deodoro da Fonseca, e na Rua Jeremias P. Eduardo 
entre as Ruas Bráz Florenzano e Mal. Floriano Peixoto em Monte Alto – Custo: R$ 
200 mil. A obra está com 67% executados e tem término previsto em 01/02/2012.  

 

Obra em licitação: 
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• obras remanescentes no SAA dos municípios de Catiguá e Monte Alto e no SES dos 
municípios de Catiguá, Santa Ernestina, Palmares Paulista e Monte Alto – Custo: R$ 
1.386 mil.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2011-201) – custeio (Total: 
109 mil)  

• Santa Casa - R$ 39 mil, repassados em Ago/2011.  

• Santa Casa – R$ 50 mil, repassados em Out/2011.  

• APAE – R$ 20 mil, repassados em Ago/2011.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2011-2014) – obras e 
equipamentos: (Total: R$ 250 mil)  

• Santa Casa - R$ 100 mil, repassados em Out/2009, para reforma e ampliação na UTI 
(inauguração prevista para Jan ou Fev/2012)  

• Santa Casa - 150 mil, repassados em Nov/2011, para aquisição de equipamentos.  
 

Programa Dose Certa:  

• De Jan a Dez/2011, foram repassados para o município R$ 132 mil em medicamentos 
e mais R$ 132 mil estão sendo repassados em 2012.  

 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 2 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 81 mil.  
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 367.194 litros de leite de Jan/2007 a Ago/2010 – Custo: R$ 468 mil, 
beneficiando 524 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Casa da Agricultura:  

• celebrado convênio com a Prefeitura, relativo à municipalização da Casa da 
Agricultura, para atendimento a pequenos e médios agricultores - Custo: R$ 13 mil, 
repassados em Set/2007 e Out/2007.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 4,20 km da estrada MNA-261, no Bairro Fazenda Derriço (3ª Fase) – 
Bacia Hidrográfica do Turvo Grande – Custo: R$ 404 mil. Obra concluída em 
15/10/2009.  

 

Repasse de recursos:  

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Dez/2006, para aquisição de um triturador de 
galhos e um moedor de troncos. Entregue em 18/04/2008.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 21 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 754 
crianças e adolescentes, 1.670 idosos e 1.710 famílias – Custo: R$ 607 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 375 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 270 mil; 
375 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 270 mil; 375 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
270 mil; e 375 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 307 mil.  
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• Projeto Ação Jovem – atendeu 50 bolsistas/mês em 2007 – Custo R$ 36 mil; 50 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 36 mil; 50 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 36 
mil; e 50 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 42 mil.  

 

Repasses concluídos: R$ 555 mil  

• APAE – R$ 215 mil repassados de Fev/2008 a Jan/2009 para aquisição de 
equipamentos e um veículo.  

• Clube da Amizade – R$ 30 mil repassados em Ago/2008 para aquisição de 
equipamentos.  

• Asilo São Vicente de Paulo – R$ 170 mil repassados em Mar/2008 a Out/2010, para 
aquisição de equipamentos.  

• Prefeitura – R$ 100 mil repassados em Mar/2008, para reforma da Creche Pequeno 
Sonhador. Obra concluída em 27/12/2008.  

• Associação de Voluntários de Combate ao Câncer – R$ 10 mil repassados em 
Fev/2008, para reforma e ampliação. Obra concluída em 28/04/2008.  

• APAE – R$ 20 mil repassados em Fev/2008, para reforma e ampliação. Obra 
concluída em 26/06/2008.  

• Educandário Izildinha o Anjo do Senhor – R$ 10 mil repassados de Fev a Mai/2007, 
para custeio.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 826 mil  

• 7.386,30 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 150 mil 
repassados em Mai/2010. Obra concluída em 18/11/2010.  

• 7.500 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 150 
mil, repassados em Abr/2010. Obra concluída em 16/09/2010.  

• 775 m de galerias de águas pluviais em vias urbanas do município – Custo: R$ 192 
mil, repassados em Jul/2009. Obra concluída em 12/03/2010.  

• 5.280 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Avenida Engenheiro Willian 
Cestari – Custo: R$ 194 mil, repassados em Out/2008. Obra concluída em 12/03/2010.  

• 9.130 m² de recapeamento asfáltico na Rua dos Lírios – Custo: R$ 140 mil, repassados 
em Fev/2008 e Jun/2009. Obra concluída em 15/07/2009.  
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EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 852 mil  

Reformas de escolas concluídas: 7 – R$ 696 mil  

• EE Jeremias de Paula Eduardo – Custo: R$ 10 mil. Obra concluída em22/01/2010.  

• EE Drº Luiz Zacharias de Lima – Custo: R$ 10 mil. Obra concluída em 22/01/2010.  

• EE Profª Nelly Bahdur Cano – Custo: R$ 21 mil. Obra concluída em 22/01/2010.  

• EE Drº Luiz Zacharias de Lima – Custo: R$ 70 mil. Obra concluída em 30/06/2009.  

• EE Drº Luiz Zacharias de Lima – Custo: R$ 245 mil. Obra concluída em 17/12/2008.  

• EE Profª Nelly Bahdur Cano – Custo: R$ 195 mil. Obra concluída em 17/12/2008.  

• EE Jeremias de Paula Eduardo – Custo: R$ 145 mil. Obra concluída em 19/06/2010.  
 

Cobertura de quadra de esportes em escola concluída: 1 – R$ 156 mil  

• EE Profª Nelly Bahdur Cano – Custo: R$ 156 mil. Obra concluída em 20/08/2007.  
 

Transporte escolar:  

• Em 15/01/2010 foi entregue 1 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil.  

 

Repasse para a APAE:  

• De Mar/2007 a Set/2010, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
1.226 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 558 alunos.  

 

Distribuição de Material Escolar:  

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 3.339 alunos em 2007, 3.154 
alunos em 2008, 5.940 alunos em 2009 e 5.616 alunos em 2010 – Custos: R$ 284 mil.  

 

Programa Escola da Família:  
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• De Mar/2007 a Dez/2010, foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 1 escola do município: EE Profª Nelly Bahdur Cano.  

 

ESPORTE E LAZER  

• Projeto Esporte Social – Trata-se de Projeto de inclusão social, através do Esporte. O 
Projeto é voltado para o atendimento a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, idosos 
acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais que estejam em situação de 
risco. Os recursos no montante de R$ 118 mil, repassados em Fev/2009 e Jan/2010, 
para despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e 
didático-pedagógicos.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 2 unidades habitacionais concluídas pelo sistema de carta de crédito – R$ 70 mil.  

Programa Melhoria Habitacional:  

• recapeamento asfáltico em vias do conjunto habitacional Nova Bela Vista – Custo: R$ 
157 mil, repassados de Jun/2009 a Out/2010. Obra concluída em 06/11/2009.  

 

JUSTIÇA:  

Fundação Casa:  

• convênio com a Prefeitura para atendimento a 50 adolescentes em regime de liberdade 
assistida. Custo: R$ 94 mil, repassados de Nov/2007 a Mai/2009.  

• convênio com a Associação Promocional Vida Nova Horto de Deus, para atendimento 
a 50 adolescentes em regime de liberdade assistida. Custo: R$ 50 mil, repassados de 
Jun/2006 a Mai/2007.  

 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB:  

• repasse de R$ 115 mil em Jul/2010, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de um caminhão para coleta seletiva.  
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FEHIDRO :  

• contrato com Prefeitura, para obra de drenagem urbana do Bairro Bela Vista do 
Mirante - Custo: R$ 62 mil. Obra concluída em 03/10/2008.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obras concluídas: R$ 8.625 mil  

• execução de rede coletora de esgotos, construção de PVs, Caixa, Nicho e Linha de 
Recalque, no Distrito de Aparecida de Monte Alto – Custo: R$ 65 mil. Obra concluída 
em 30/12/2010.  

• execução de estação de tratamento de esgotos na Bacia do Turvo – Custo: R$ 7.422 
mil. Obra concluída em 20/07/2010.  

• execução de coletor tronco e tratamento preliminar na Bacia do Turvo – Custo: R$ 
1.138 mil. Obra concluída em 14/05/2010.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007–2010) - custeio:  

• Santa Casa – R$ 650 mil.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – obras e 
equipamentos: (Total: R$ 1.435 mil)  

Santa Casa - R$ 1.315 mil, sendo:  

R$ 500 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos para UTI.  

R$ 200 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos para o Centro 
Cirúrgico.  

R$ 300 mil repassados em Out/2009, para reforma e ampliação.  

R$ 130 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos para atendimento de 
urgência.  
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R$ 100 mil repassados em Jan/2008, para construção de uma nova lavanderia.  

R$ 30 mil repassados em Jan/2008, para aquisição de equipamentos.  

R$ 40 mil repassados em Jan/2008, para aquisição de uma ambulância simples.  

R$ 15 mil repassados em Dez/2007, para aquisição de uma cama hospitalar.  

Prefeitura - R$ 120 mil, sendo:  

R$ 40 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos.  

R$ 50 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de uma ambulância.  

R$ 30 mil repassados em Jan/2008, para aquisição de equipamentos.  

Programa Dose Certa:  

• Em Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 972 mil em 
medicamentos.  

 

Programa Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 132 mil foram repassados de 2007 a 2010.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 5 viaturas: 1 para a Polícia Militar e 4 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 185 mil.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

• pavimentação da vicinal Monte Alto – Itibirama, numa extensão de 6 km – Custo: R$ 
3.869 mil. Obra concluída em 28/02/2009.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I:  
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• recuperação de 8,60 km da vicinal Cândido Rodrigues - Monte Alto, inclusive 
alargamento da ponte sobre o Córrego da Lagoa – Custo: R$ 1.664 mil. Obra 
concluída em 30/09/2008.  

• recuperação de 6,00 km da vicinal Monte Alto (SP-323) - Aparecida do Monte Alto – 
Custo: R$ 1.161. Obra concluída em 30/09/2008.  
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 36.600.000,00 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 979.757 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 693 mil 
beneficiando 524 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 4,9 km da estrada rural MNA-060/060 (1ª Fase) – Custo: R$ 79 mil. Obra 
concluída em 02/07/2001; 

• recuperados 2,7 km das estradas rurais MNA-010/010 (2ª fase) - Custo: R$ 67 mil. 
Obra concluída em 30/11/2002. 

 
CATI - Programa de Microbacias: 

• adequação 4,87 km das estradas rurais - Microbacia Rio da Onça - Custo: R$ 257 mil. 
Obra concluída em 29/09/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 72 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
4.341 crianças e adolescentes, 1929 idosos, 76 portadores de deficiência e 995 
famílias – Custo: R$ 1.900 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 50 bolsistas/mês em 2005 e 500 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 36 mil em 2005 e R$ 36 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 375 famílias em 
2006 – R$ 270 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 
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família, mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá ser 
desvinculada ou permanecer no Programa. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos:  

• obras de recuperação e reconstrução de pontes de concreto no Bairro Anhumas, 
Distrito Aª de Monte Alto, sobre Córrego Badaró e sobre o Córrego Campestre – 
Custo: R$ 89 mil. Obras concluídas em 09/09/1996. 

• recuperados muros de arrimo e residências em diversas ruas do município, Custo: R$ 
85 mil. Obra concluída em 09/09/1996. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• aquisição de veículo tipo van para o Asilo São Vicente de Paula – Custo: R$ 20 mil. 
Entregue em 03/11/2003; 

• recapeamento asfáltico em vias do município , Custo: R$ 45 mil. Obra concluída em 
18/01/1999; 

• 18.142 m² de pavimentação, guias e sarjetas no Conjunto Habitacional Jardim Nova 
Bela Vista Custo: R$ 200 mil. Obra concluída em 26/04/1998. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 1.161 mil 
 
Escola construída:1 (1.050 novas vagas) – R$ 300 mil 

• EMEF ProfNorival Mendes – 10 salas (1.050 novas vagas) – Custo: R$ 300 mil. Obra 
concluída em 06/05/1999. 

 
Escolas ampliadas: 3 (630 novas vagas) – R$ 175 mil 

• EMEF Lourdes Siqueira Martins Ferreira – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 25 
mil. Obra concluída em 02/12/1997; 

• EMEF ProfªJuventina de Oliveira P. Campos – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 
84 mil. Obra concluída em 06/11/1997; 
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• EMEF ProfªLaides Trindade – 2 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 66 mil. Obra 
concluída em 30/06/1998. 

 
Reformas em Escolas: 19– R$ 608 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 2 – R$ 78 mil 

• EE Dr. Luiz Zacharias de Lima – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 22/01/2002; 

• EE Jeremias de Paula Eduardo – Custo: R$ 38 mil. Obra concluída em 28/01/2004. 
 
Repasses para APAE: 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 1.020 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 2.318 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar 
classes regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família:  

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 315 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 3 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 

• Em 30/04/2002 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua Drº Raul da Rocha 
Medeiros, nº 1.490 - Custo: R$ 414 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

• repasse de R$ 30 mil, pagos em Ago/2002 a Ago/2003 para construção de piscina, 
campo de bocha e quadra no centro recreativo do Centro de Convivência do Idoso. 
Obra concluída em 01/12/2003. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: unidades habitacionais / 1 conjunto- R$ 399 mil 
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• Conjunto Habitacional Monte Alto B1 54 unidades, beneficiando 270 pessoas, na Rua 
Altino P. Martins construídas pelo sistema Empreitada Global, em parceria com a 
Prefeitura – Custo: R$ 399 mil. Unidades comercializadas em 31/03/1998. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 

• 7.216,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em diversas ruas - Custo: R$ 
150 mil. Obra concluída em 27/05/2004; 

• 7.167,62 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas nos Bairros Vera Cruz e 
Jardim Canaã - Custo: R$ 149 mil. Obra concluída em 02/03/2004. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 140 mil em Out/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de um caminhão compactador de lixo. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• aquisição de diversos materiais para adução, produção e distribuição de água – 
Custo: R$ 17 mil; 

• aquisição de materiais para obras e serviços diversos referentes ao sistema de esgotos 
- Custo: R$ 1.915 mil; 

• aquisição de materiais para obras e serviços diversos referentes ao sistema de água / 
esgotos - Custo: R$ 92 mil; 

• 6.252 m de coletor tronco, estação elevatória de esgotos e linha de recalque - Custo: 
R$ 1.280 mil. Obra concluída em 30/03/2006; 

• Execução de Estação de Tratamento de Esgotos no Córrego Rico - Custo: R$ 4.127 
mil. Obra concluída em 30/12/2006; 

• Execução das obras complementares, Interligação das Estações Elevatórias de 
Esgoto, remanejamento e execução de coletores tronco, Bacia do Córrego Rico - 
Custo: R$ 83 mil. Obras concluídas em 30/12/2006; 

• construção do prédio do Administrativo e Atendimento ao Público do Município – 
Custo: 29 mil. Obra concluída em 30/07/2005; 
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• aquisição de conexão tipo T para execução de ligações de água de 50mm e 75mm 
conforme novo padrão de Ligações da Regional - Custo: R$ 13 mil, concluída em 
14/06/2004; 

• remanejamento de 473 m de Adutora, 400 m de rede de distribuição de água e 823 m 
rede coletora de esgotos - Custo: R$ 96 mil. Obra concluída em 15/10/2003; 

• complementação e equipagem do poço P13 - Custo: R$ 133 mil. Obra concluída em 
29/04/2002; 

• perfuração do poço tubular profundo P.13 (750 m de profundidade) - Custo: R$ 809 
mil. Obra concluída em 05/09/2000; 

• Elaboração de parecer de viabilidade técnica p/ elaboração do projeto para estação 
de tratamento de esgotos de Monte Alto na bacia do córrego Rico - Custo: R$ 14 mil, 
concluída em 01/10/1998; 

• execução de 170 ligações domiciliares de água e 110 de esgotos em Monte Alto e 
distritos - Custo:R$ 14 mil, concluídas em 09/02/1998; 

• setorização de rede de distribuição de água da comunidade de Monte Alto - Custo: R$ 
28.856,72, concluída em 02/04/1998; 

• reservatório semi enterrado 1.500 m³ e adequação do almoxarifado para 
eletromecânica e sanitários - Custo: R$ 175 mil, concluído em 04/02/1998; 

• troca de 714 unidades de ramais prediais de água em várias ruas dos bairros 
Alvorada e Jd. Bela vista - Custo: R$ 71 mil, concluída em 28/01/1998; 

• execução de resevatório apoiado 100 m³ na área poção III - Custo: R$ 20 mil. Obra 
concluída em 04/03/1996; 

• 90 ligações domiciliares de água e 97 de esgotos - Custo: R$ 9 mil, concluídas em 
30/07/1996; 

• adequação e melhoria no prédio de setor técnico - Custo: R$ 14 mil, concluída em 
06/03/1996; 

• execução de serviços de recuperação do poção I, integrante do sistema de 
abastecimento de água - Custo: R$ 94 mil, concluídos em 25/06/1997; 

• Estação Elevatória de Esgotos, Montagem e Obras Complementares da estação 
elevatória de esgotos-2 e linha de recalque - Custo: R$ 116 mil. Obra concluída em 
01/07/1997; 

• execução 442 m de emissário por gravidade na estação elevatória de esgoto-2 no 
Jardim Tangará e 103 m de remanejamento do emissário ER-3 - Custo: R$ 29 mil, 
concluída em 17/10/1997; 
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• Troca de 1.000 ramais de água em diversas ruas - Custo: R$ 84 mil, concluída em 
15/09/1997; 

• remanejamento de rede de água e 610 ligações domiciliares de água – Custo: R$ 132 
mil, concluído em 28/08/1997; 

• execução de serviços para montagem eletromecânica, com fornecimento de materiais e 
equipamentos, construção de caixa para instalação de válvulas/drenagem, 
urbanização e serviços complementares na estação elevatória de água bruta do poção 
III, integrante do sistema de abastecimento de água - Custo: R$ 43 mil, concluída em 
25/08/1997; 

• construção e montagem da estação elevatória de água bruta do PPS 3 - Custo: R$ 108 
mil, concluídas em 04/03/1996; 

• 1.344 m de remanejamento de rede de distribuição de água na Rua Dr. Raul da Rocha 
Medeiros e outras e 129 ligações de água, no município - Custo: R$ 18 mil, concluídos 
em 10/07/1995; 

• Execução de prolongamento de rede de esgotos e ligações de esgoto em redes 
existentes, nos municípios de Monte Alto, Guariba e Palmares Paulista - Custo: R$ 28 
mil, concluídas em 23/05/1995; 

• Contratação de serviços de perfilagem óptica de poços tubulares profundos, nos 
municípios de Igarapava, Pedregulho, Guariba, Monte Alto, Serra Azul e Santa Rosa - 
Custo: R$ 10 mil, concluídos em 28/03/1995; 

• execução de prolongamento de redes de água em redes existentes com 285 ligações 
domiciliares de água e 277 m de rede de distribuição de água nos municípios de 
Monte Alto, Guariba e Palmares Paulista - Custo: R$ 41 mil, concluídas em 
17/02/1995. 

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

• Prefeitura – R$ 17 mil; 

• SantaCasa – R$ 258 mil. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 

• Prefeitura– R$ 31 mil repassados em Dez/1996, para aquisição de equipamentos para 
a Unidade Básica de Saúde João Thiago de Camargo; 
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• Prefeitura – R$ 43 mil, repassados em Dez/1998, para aquisição de veículos para 
combate a dengue; 

• Prefeitura – R$ 20 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de equipamentos; 

• Prefeitura – R$ 1 mil repassados em Mar/2000, para reforma-construção de 
alambrado na Unidade Básica de Saúde João Thiago de Camargo; 

• Prefeitura – R$ 193 mil repassados em Jun/2002, para aquisição de equipamentos 
para uti de 5 leitos; 

• Prefeitura – R$ 100 mil repassados em Jul/2002, para construção da Unidade de 
Saúde da Família no Jardim Vera Cruz; 

• Prefeitura – R$ 100 mil repassados em Jul/2002, para construção do prédio da 
Unidade Básica de Saúde Drº Roberto Rocha Leão; 

• Prefeitura – R$ 150 mil repassados em Jan/2006, para construção do prédio da 
Unidade de Saúde da Família. 

 
Entrega de Ambulância: 1 

• Prefeitura – 1 (entregue em 28/06/2002). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 14 viaturas, sendo: 16 para a Polícia Militar e 6 para a Polícia Civil  – 
Custo: R$ 108 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• serviços de conservação de rotina e especial nas rodovias SP-253, SP-305, SP-329 e 
SP-328/3, numa extensão de 64,09 km - Custo: R$ 1.663 mil. Obra concluída em 
07/03/2001. 

 
 
 
CONCESSIONÁRIA TEBE: 

1. implantação do sistema de atendimento ao Usuário no km 19,08 (Pista Norte) da SP-
323 - Custo: R$ 155 mil. Obra concluída em 01/10/1998; 

2. implantação de praça de pedágio no km 19,08 da SP-323 - Custo: R$ 929 mil. Obra 
concluída em 01/12/1998; 
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CONCESSIONÁRIA TRIÂNGULO DO SOL: 

1. implantação de dispositivo de entroncamento no km 341,32 da SP-326, acesso Monte 
Alto / Jaboticabal – Custo: R$ 3.877 mil. Obra concluída em 30/06/2001. 

 
 


