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NUPORANGA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 2.310 litros de leite em Jan/2011 – Custo: R$ 3 mil, beneficiando 154 
famílias carentes, no último mês do período. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• celebrados 3 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 21 
idosos, 47 portadores de deficiência e 120 famílias – Custo: R$ 48 mil. 

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidos 117 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 112 mil, já repassados R$ 24 mil de Jan a Mar. 

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 80 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 68 
mil, já repassados R$ 11 mil de Jan a Mar. 

Repasse concluído: R$ 60 mil 

• Lar São Vicente de Paulo – R$ 60 mil repassados em Nov/2010, para aquisição de 
equipamentos diversos. 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para plano diretor de macro drenagem e controle de erosão 
– Custo: R$ 32 mil. A obra está com 74,48% executados e tem término previsto em 
30/10/2011. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênio SEP: R$ 250 mil 

• 1ª fase da construção do Centro de Múltiplo Uso na Avenida Fernando Figueiredo – 
Custo: R$ 250 mil, já repassados R$ 150 mil em Jan/2010. A obra está com 60% 
executados. 

TURISMO: 

DADE: R$ 5.626 mil 
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• ampliação do Nuporanga Glória Hotel – Custo: R$ 342 mil, já repassados R$ 235 mil 
de Set/2006 a Out/2008. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2003. 

• 2ª etapa de reforma e ampliação do Nuporanga Glória Hotel – Custo: R$ 548 mil, já 
repassados R$ 405 mil em Out/2007. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2007. 

• iluminação da avenida Marginal junto ao Córrego Espírito Santo – Custo: R$ 103 mil 
repassados em Jul e Dez/2006. A obra realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2005. 

• 1ª etapa da construção do ginásio de esportes – Custo: R$ 524 mil, já repassados R$ 
25 mil em Fev/2008. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2007. 

• 1ª etapa da construção do ginásio de esportes – Custo: R$ 1.205 mil, já repassados em 
Fev/2009 a Out/2010. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2008. 

• 2ª etapa da construção do ginásio de esportes – Custo: R$ 1.326 mil, já repassados R$ 
465 mil em Jul/2009. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2009. 

• 3ª etapa da construção do ginásio de esportes – Custo: R$ 1.578 mil, já repassados R$ 
777 mil em Dez/2010. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2010. 
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 108.108 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 142 mil, 
beneficiando 154 famílias carentes, no último mês do período. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 4,57 km da estrada NUP-362 no Bairro Córrego da Ponte Funda (4ª 
Fase) –– Custo: R$ 343 mil. Obra concluída em 25/09/2009. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 11 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 610 
crianças e adolescentes, 83 idosos, 94 portadores de deficiência e 570 famílias – 
Custo: R$ 181 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 90 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 64 mil; 90 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 64 mil; 90 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 64 
mil; e 90 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 73 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 21 mil; 30 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 21 mil; 30 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 21 
mil; e 30 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 25 mil. 

Repasses concluídos: R$ 254 mil 

• Lar São Vicente de Paulo - R$ 50 mil repassados em Ago/2010, para aquisição de 
equipamentos. 

• APAE - R$ 40 mil repassados em Jul/2010, para aquisição de veículo. 

• APAE - R$ 104 mil repassados em Jan/2008 e Dez/2009, para aquisição de 
equipamentos. 

• Lar São Vicente de Paulo - R$ 50 mil repassados em Mar/2009, para reforma da 
entidade. 

• Lar São Vicente de Paulo - R$ 10 mil repassados em Jan e Mar/2007, para custeio. 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênio SEP: R$ 497 mil 
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• construção de vestiários e administração do Estádio Municipal, localizado na Rua 
Bernardino Pereira Silva , s/nº – Custo: R$ 130 mil, repassados em Jan/2010. Obra 
concluída em 28/12/2010. 

• aquisição de caminhão trucado – Custo: R$ 150 mil, repassados em Fev/2010. 
Adquirido em 04/10/2010. 

• aquisição de 2 veículos (minibus e pick-up) – Custo: R$ 120 mil, repassados em 
Fev/2010. Adquirido em 04/10/2010. 

• 7.773,88 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 97 mil, 
repassados em Jun/2008. Obra concluída em 21/06/2010. 

 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 648 mil 

Reformas em escolas concluídas: 3 – R$ 648 mil 

• EE Dona Maria Carolina de Lima – Custo: R$ 502 mil. Obra concluída em 
11/02/2010. 

• EE Dona Maria Carolina de Lima – Custo: R$ 15 mil. Obra concluída em 11/02/2010. 

• EE Dona Maria Carolina de Lima – Custo: R$ 131 mil. Obra concluída em 
01/04/2009. 

Repasses para a APAE: 

• De Abr/2007 a Set/2010, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 366 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 167 alunos. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Dez/2010, foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na escola Dona Maria Carolina de Lima. 

Transporte escolar: 

• Em 11/01/2010 foi entregue 1 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 66 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – R$ 1.022 mil 
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• conjunto habitacional Nuporanga C - 66 unidades, beneficiando 330 pessoas, 
construídas pelo Programa Parceria com Municípios na continuação da Avenida 
Fernando Figueiredo - Custo: R$ 1.022 mil. Unidades comercializadas em 
21/12/2007. 

Programa Melhorias Habitacionais: 

• 7.526,80 m² de recapeamento asfáltico no conjunto habitacional Amaro Gera 1 – 
Custo: R$ 67 mil, repassados em Jul/2008, Abr e Jul/2009. Obra concluída em 
14/11/2008. 

• construção de praça no conjunto habitacional Amaro Gera 2 – Custo: R$ 67 mil, já 
repassados R$ 52 mil de Out/2008 a Jan/2010. Obra concluída em 12/08/2010. 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para recuperação de adutora, dentro do programa de 
controle de perdas – Custo: R$ 86 mil. Obra concluída em 22/11/2007. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura – obras e equipamentos (Total: R$ 271 mil): 

Prefeitura – R$ 271 mil, sendo: 

R$ 2 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de bombas dosadoras de flúor. 

R$ 15 mil repassados em Dez/2008, para aquisição de equipamentos para ambulância. 

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

R$ 57 mil repassados em Dez/2007, para reforma do Centro de Saúde. 

R$ 40 mil repassados em Jan/2008, para aquisição de 1 ambulância. 

R$ 55 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de van para transporte de pacientes. 

R$ 52 mil repassados em Dez/2007 e Jun/2008, para aquisição de equipamentos. 

Programa Dose Certa: 

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 164 mil em 
medicamentos. 

Programa de Controle de Glicemia (custeio): 
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• Prefeitura – R$ 18 mil foram repassados de 2007 a 2010. 
Entrega de Ambulância: 1 – R$ 50 mil 

• Prefeitura – 1 (entregue em 2010). 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 2 viaturas: 1 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 82 mil. 

TRANSPORTES: 

DER: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II: 

• recuperação de 14,40 km da vicinal de ligação entre Nuporanga até a divisa de São 
José da Bela Vista – Custo: R$ 3.719 mil. Obra concluída em 13/04/2009. 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III: 

• recuperação de 14,30 km da vicinal Nuporanga – São Joaquim da Barra – Custo: R$ 
4.937 mil. Obra concluída em 30/11/2010. (BTT) 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 8.500.000,00 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 340.148 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

260 mil, beneficiando 154 famílias carentes, no último mês do período. 
 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4,7 km das estradas rurais NUP-020 e NUP-020 – primeira fase – Custo: 
R$ 77 mil. As obras foram concluídas em 01/08/2001; 

 
• recuperados 2,8 km da estrada rural NUP-491/020 – segunda fase – Custo: R$ 67 mil. 

A obra foi concluída em 30/11/2002; 
 
• recuperados 5,5 km da estrada rural NUP-040 - Bairro Nuporanga – 3ª Fase – Custo: 

R$ 164 mil. A obra foi concluída em 16/06/2004. 
 
 

Programa de Pontes Metálicas: 3 
 

• implantadas 3 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 24 metros 
lineares – Custo: R$ 153 mil: 

 
1. Fazenda Cachoeirinha – estrada NUP-280 – vão de 10 metros. Instalada em 

10/10/2002; 
 
2. Fazenda Boa Vista – estrada NUP-125 – vão de 6 metros. Instalada em 10/10/2002; 

 
3. sobre o Córrego Sarandi - Fazenda Sarandi - estrada NUP-125 – vão de 6 metros. 

Instalada em 10/10/2002. 
 
 
CATI: 
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• recuperados 3,15 km da estrada rural do Córrego do Arroz e Aguapé – Custo: R$ 109 
mil. A obra foi concluída em 26/10/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 38 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.802 crianças e adolescentes, 277 idosos, 790 famílias, 270 migrantes e 340 pessoas 
de outros segmentos da população – Custo: R$ 522 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 
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$ 22 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 21 mil e 90 famílias em 
2006 – R$ 64 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. 

 
 
Repasses de recursos: 
 

• Prefeitura – R$ 30 mil repassados em Jan/2002, Jan e Mai/2006, para custeio do Asilo 
São Vicente de Paula. 

 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 

• extensão de rede de energia elétrica e iluminação pública em vias urbanas – Custo: R$ 
60 mil, repassados em Ago/1998. A obra foi concluída em 20/08/1998. 
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DADE: R$ 2.934 mil 
 

• compra de hotel por parte da Prefeitura – Custo: R$ 202 mil, repassados em Set/1997. 
Realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1997. 

 
• realização da passagem de fim de ano – Custo: R$ 200 mil, repassados em Dez/1996. 

Realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1996. 
 

• segunda etapa da pavimentação da estrada municipal NUP/SP-351 – Custo: R$ 518 
mil, repassados de Set/2002 a Mar/2004. A obra, realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2002, foi concluída em 05/05/2005; 

 
• aumento de 18.229 w  da iluminação pública - Custo: R$ 77 mil, repassados em 

Mar/2000. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1999, foi 
concluída em 30/06/2001; 

 
• construção de Centro Turístico – Custo: R$ 158 mil, repassados em Dez/1996 e 

Ago/1997. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1996, foi 
concluída em 31/12/1999; 

 
• construção de praça e campo no Jardim Continental – Custo: R$ 49 mil, repassados 

em Jun/2002 e Nov/2003. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2001, foi concluída em 30/01/2004; 

 
• construção de praça no Jardim Vista Linda – Custo: R$ 45 mil, repassados em 

Jun/2002 e Jul/2003. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2001, foi concluída em 10/09/2003; 

 
• implantação da pavimentação de 177,82 m e diversas obras na avenida Marginal – 

Córrego Espírito Santo – Custo: R$ 100 mil, repassados em Out/2002  e Jun/2004. A 
obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2002, foi concluída em 
28/12/2004; 

 
• implantação de pavimentação de 462,18 metros e diversas obras na avenida Marginal 

– Córrego Espírito Santo – Custo: R$ 259 mil, repassados de Jun/2002  a Jul/2004. A 
obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2001, foi concluída em 
26/07/2005; 

• construção de mural na entrada da cidade – Custo: R$ 44 mil, repassados em 
Ago/2002. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2001, foi 
concluída em 02/09/2003; 
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• pavimentação da estrada municipal NUP - 020 – Custo: R$ 605 mil, repassados de 

Jun/2002 a Ago/2004. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2000, foi concluída em 29/03/2005; 

 
• construção da quadra municipal Wandir Canevari – Custo: R$ 104 mil, repassados em 

Mar/2000 e Ago/2001. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/1999, foi concluída em 31/12/2001; 

 
• reforma do Centro Turístico – Custo: R$ 64 mil, repassados em Mar/2000. A obra, 

realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1999, foi concluída em 
31/10/2001; 

 
• reforma do salão de festas – Custo: R$ 200 mil, repassados de Jun/2002 a Ago/2004. 

A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2002, foi concluída 
em 11/11/2005; 

 
• reforma e ampliação do acesso à cidade – Custo: R$ 142 mil, repassados de Mar/2000 

a Jul/2002. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1999, foi 
concluída em 30/09/2003; 

 
• reforma completa na praça central – Custo: R$ 167 mil, repassados em Mar/2000 e 

Out/2002. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1999, foi 
concluída em 30/12/2001. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 204 mil 
 
Reformas em escolas: 2 – R$ 164 mil 
 

• EE Dona Maria Carolina de Lima (2) – Custo: R$ 164 mil. As obras foram concluídas 
em 10/07/2006 e 15/01/2006. 

 
 
Cobertura de quadra de esportes concluída em escola: 1 – R$ 40 mil 
 

• EE Dona Maria Carolina de Lima – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 
23/11/2001. 
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Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana na EE Dona Maria Carolina de Lima. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 24/10/03 foi implantado em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na Praça Eloy Lima, nº 366 – Custo: R$ 135 mil para atender o crédito produtivo 
popular. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

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

 
 
FEHIDRO : 
 

• contrato com a Prefeitura, para elaboração de projeto para otimização de rede de 
abastecimento de água – Custo: R$ 21 mil. Concluída em 25/07/2006. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SANEBASE: 
 

• construção de lagoa de tratamento de esgotos e assentamento da rede – Custo: R$ 131 
mil. Concluída em 09/05/2002; 

 
• emissário de esgotos e lagoa de tratamento – Custo: R$ 60 mil. Concluída em 

29/06/1999. 
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SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Hospital São Geraldo de Nuporanga – R$ 42 mil repassados em Jan/2002, para 
aquisição de equipamento de ultra-sonografia; 

• Hospital São Geraldo de Nuporanga – R$ 14 mil, repassados em Dez/1998, para 
reforma; 

 
• Prefeitura – R$ 13 mil, repassados em Nov/2004, para aquisição de equipamento - 

Projeto Promoção e Qualidade de Vida; 
 

• Prefeitura de Nuporanga – R$ 14 mil repassados em Dez/1998, para aquisição de 1 
veículo para combate à dengue. 

 
 

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

• Prefeitura – R$ 9 mil 
 
• Hospital São Geraldo de Nuporanga – R$ 139 mil. 
 
 

Entrega de Ambulância: 3 – R$ 93 mil 
 

• Prefeitura – 3 (entregues em 1997, 2002 e 2005). 
 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 5 viaturas, sendo: 3 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 119 mil. 

 
 
Reforma: 
 

• reforma da Delegacia de Polícia – Custo: R$ 20 mil. Obra concluída em 10/11/2004.  
 

 
TRANSPORTES: 
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DER: 
 

• serviços de melhoramentos e pavimentação da vicinal que liga Nuporanga - São 
Joaquim da Barra, numa extensão de 6 km - Custo: R$ 499 mil. Obras concluídas em 
30/06/2000; 

• serviços de pavimentação de acostamento de acesso à Nuporanga, entre os km 6 e 7,6 
– Custo: R$ 93 mil. A obra foi concluída em 10/06/2000. 


