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RINCÃO 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

CULTURA: 

Pólo do Projeto Guri (em andamento): 

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

• Pólo de Rincão – EMEI Elsa da Cruz Melo - em andamento 3 cursos (violão, 
percussão e canto coral), para 117 crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 209 mil 
pagos R$ 102 mil de Out/2006 a Dez/2011, para pagamento de despesas de 
manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as 
atividades em 09/11/2006. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 12.000 litros de leite, no período de Jan/2011 a Out/2011 - Custo: R$ 16 
mil, beneficiando 80 famílias carentes, no último mês do período. 

• celebrados 2 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 237 
famílias – Custo: R$ 24 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 79 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 71 mil e estão 
sendo atendidos 79 bolsistas/mês em 2012 – Custo: R$ 75 mil, repassados R$ 25 mil 
de Jan a Abr. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 164 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 151 mil e 
estão atendidos 164 famílias/mês em 2012 – Custo: R$ 157 mil, repassados R$ 52 mil 
de Jan a Abr. 

Repasse de recursos: R$ 117 mil 

• Lar dos Pobres e Dispensa Vicentina de Rincão – repassados R$ 75 mil em Set/2011, 
para aquisição de equipamento de natureza permanente; 

• Lar dos Pobres e Dispensa Vicentina de Rincão – repassados R$ 42 mil em Jan/2011, 
para aquisição de equipamento de natureza permanente; 

EDUCAÇÃO: 

Reforma de escola paralisada: 1 – R$ 243 mil 
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• EE CDOR Pedro Morganti – Custo: R$ 243 mil. Obra paralisada com 85% 
executados. 

Repasses para APAE: 

• De Mar/2011 a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 113 
mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 43 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2011 a Dez/2011, foram gastos R$ 39 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na escola do município (EE Comendador Pedro Morganti). 

EMPREGO E TRABALHO: 

Banco do Povo: 

• Em 17/09/2003 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na Av. Barão do Rio Branco, nº 963 – Custo: R$ 72 mil, para atender o 
crédito produtivo popular. Vigência até 08/09/2013 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

• 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$ 39 mil, repassados em Jul/2010, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos. Vigência até 14/11/2011 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL 

Convênio SEP: R$ 1.243 mil 

• construção e adequação de prédio para implantação de CEMEI no Conjunto 
Habitacional Alexandre Pavoni, localizado à Rua Eugênio Minto (2ª etapa) – Custo: 
R$ 200 mil repassados em Jun/2010. 

• conclusão das obras de construção e adequação de prédio para implantação de 
CEMEI no Conjunto Habitacional Alexandre Pavoni, na Rua Eugenio Minto, s/nº, 
centro – Custo: R$ 153 mil repassados em Jan/2011. 

• construção de praça, na Alameda Bela Vista, nº 421, Jardim Bela Vista - centro – 
Custo: R$ 110 mil repassados em Jan/2011. 
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• 744,75 m² para construção e adequação de prédio para implantação de CEMEI no 
Conjunto Habitacional Alexandre Pavoni, localizado à Rua Eugênio Minto – Bairro 
Centro – Custo: R$ 200 mil repassados em Dez/2009. 

• 990,00 metros lineares para construção de galerias de águas pluviais em vias do 
Bairro Carangola – Custo: R$ 150 mil, já repassados R$ 82 mil em Nov/2006. 

• obras de iluminação pública em várias vias públicas e melhorias na iluminação da 
Praça dos Estudantes e da Praça dos Trabalhadores – Custo: R$ 100 mil, repassados 
em Nov/2010. 

• implantação de projeto para fabricação de vasos para floricultura, com bagaço de 
cana de açúcar, localizada na Gleba A – Vila Maria Magdalena Pinto – Custo: R$ 100 
mil, repassados em Jul/2008; 

• 3.717,32 m² para obras de infra-estrutura urbana – Custo: R$ 130 mil, repassados em 
Jun/2008. 

• 406,00ml de galerias de águas pluviais e execução de 384,00ml de guias e sarjetas 
extrusadas, na Avenida Alberico D Alessandro, Jardim Bela Vista – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Jan/2012. 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS: 

DAEE 

• construção de rede adutora - poço P.5 na Av. Valentim Bergamasco a RES. R-2 na 
Rua Quinto Mazolla – Custo: R$ 41 mil. Obra com 99% executados. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• Em 2011, foram repassados R$ 64 mil em medicamentos. 
Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades hospitalares – obras e equipamento 
(2011-2014) – (Total: R$ 253 mil) 

• Prefeitura - R$ 3 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de bomba dosadora e 
fluorimêtro. 

• Prefeitura - R$ 250 mil, repassados em Nov/2011, para reforma e adequação do 
pronto socorro municipal. 

Programa Controle de Glicemia: 

• Prefeitura – R$ 5 mil, repassados em Out/2011, para custeio. 
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GESTÃO 2007 – 2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 54.880 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 69 
mil, beneficiando 80 famílias carentes, no último mês do período. 

Casa da Agricultura 

• celebrado convênio, relativo à municipalização da Casa da Agricultura, atendendo a 
pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 26 mil, repassados em Nov/2007, 
Dez/2007, Jul/2008 a Nov/2008. 

Programa de Pontes Metálicas: 

• implantadas 3 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem caberá a 
construção das cabeceiras. O Estado fez a doação das superestruturas, totalizando 36 
metros lineares – Custo: R$ 230 mil: 

1. Estrada Rincão-Guatapará, vazante do rio Mogi-Guaçu (trecho 2) - com vão de 12 
metros. Obra concluída em 30/10/2007; 

2. Estrada Rincão-Guatapará, rio Mogi-Guaçu (trecho 2) - com vão de 12 metros. Obra 
concluída em 30/10/2007; 

3. Estrada Rincão-Guatapará, rio Mogi-Guaçu (trecho 3) - com vão de 12 metros. Obra 
concluída em 30/10/2007. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,10 km das estradas rurais RNC-040/335 e RNC-335 – Bairro Fazenda 
Olímpia – Bacia Hidrográfica Mogi-Guaçú - Custo: R$ 427 mil. Obra concluída em 
08/10/2009. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 4 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 268 
crianças e adolescentes e 39 idosos – Custo: R$ 36 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007– Custo: R$ 22 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. 
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• Programa Renda Cidadã – atendeu 101 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 72 mil, 120 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 86 mil, 120 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 86 
mil e 126 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 101 mil. 

Repasse de recursos: R$ 120 mil 

• APAE – repassados R$ 40 mil em Dez/2008, para aquisição de equipamentos; 

• Lar dos Pobres e Dispensa Vicentina de Rincão – repassados R$ 25 mil em Dez/2007, 
para equipar uma cozinha industrial; 

• APAE - repassados R$ 25 mil em Mar/2007, para construção de uma sala e dois 
sanitários no prédio da Entidade. 

• APAE – repassados R$ 30 mil em Set/2010, para aquisição de equipamentos; 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênio SEP: R$ 1.979 mil 

• aquisição de caminhão basculante – Custo: R$ 150 mil, repassados em Mar/2010; 

• 196,25 m² de cobertura e recuperação do piso da quadra de esportes da EMEF Maria 
Ignes Menin Biffe, situado na Rua João Cândido Gonçalves – Custo: R$ 110 mil, 
repassados em Fev/2008. Obra concluída em 23/12/2008; 

• 1.665,62 m² para construção de praça São Benedito – Custo: R$ 30 mil, repassados 
em Dez/2009. Obra concluída em 28/11/2010. 

• 7.137,40 m² para obras de infra-estrutura urbana – Custo: R$ 100 mil, já repassados 
em Abr/2008. Obra concluída em 25/11/2008; 

• 4.653,22 metros lineares de guias e sarjetas em vias do Bairro Jardim Nova Rincão – 
Custo: R$ 100 mil, repassados em Jan/2008 e Nov/2008. Obra concluída em 
13/12/2008; 

• 9.413,15 m² para obras de infra-estrutura em vias do Bairro Nova Rincão e no Jardim 
D’Alessandro – Custo: R$ 300 mil, repassados em Jul/2008 e Jan/2009. Obra 
concluída em 25/05/2009; 

• 4.400,58ml de guias e sarjetas em concreto, nas vias públicas dos bairros Jardim D 
Alessandro e Jardim Carangola I – Custo: R$ 100 mil, repassados em Dez/2008. Obra 
concluída em 12/12/2009; 

• 10.297,97m² de recapeamento asfáltico, em ruas da Cidade – Custo: R$ 200 mil, 
repassados em Nov/2010. Obra concluída em 27/12/2010; 

• 1.940,70m² de pavimentação asfáltica e implantação de 197,00m de galerias de águas 
pluviais, no Bairro do Taquaral – Custo: R$ 110 mil, repassados em Nov/2010. Obra 
concluída em 29/12/2010; 
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• reforma de duas praças públicas, sendo a "Praça do Xadrez", com 601,75m², 
localizada na Avenia João Sampaio e a "Praça Antonio dos Santos", com 587,20m², 
localizada na Avenida Barão do Rio Branco – Custo: R$ 60 mil, repassados em 
Dez/2009. Obra concluída em 20/11/2010; 

• 6.932,59 m² para obras de pavimentação asfáltica em vias urbanas – Custo: R$ 200 
mil, repassados em Ago/2008. Obra concluída em 25/11/2008; 

• 8.046,94m² de pavimentação asfáltica, nos Bairros Jardim D Alessandro e Jardim 
Carangola – Custo: R$ 300 mil, repassados em Mar/2010 e Fev/2011. Obra concluída 
em 07/09/2010; 

• 2.079,40 m² para obras de pavimentação, guias e sarjetas no Jardim Bela Vista – 
Custo: R$ 99 mil, repassados em Dez/2009. Obra concluída em 02/12/2010. 

• 1.311,68 m² para obras de pavimentação, guias e sarjetas no Bairro Taquaral – Custo: 
R$ 80 mil, repassados em Dez/2009. Obra concluída em 22/11/2010. 

• aquisição de 1 veículo para transporte da terceira idade – Custo: R$ 40 mil, 
repassados em Jul/2008. Adquirido em 21/12/2008; 

EDUCAÇÃO: 

Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 257 mil 

• EE Comendador Pedro Morganti – Custo: R$ 12 mil. Concluída em 20/01/2010; 

• EE Comendador Pedro Morganti – Custo: R$ 245 mil. Concluída em 31/07/2007. 
Repasses para APAE: 

• De 2007 a 2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 352 mil, 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 160 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

Programa Escola da Família: 

• De 2007 a 2010, foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana na escola do município (EE Comendador Pedro Morganti). 

Transporte escolar: 

• Em 15/01/2010 e 15/03/2010 foram entregues 2 microônibus para o transporte escolar 
– Custo: R$ 291 mil. 

ESPORTE E LAZER: 



7   

• 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$ 39 mil, repassados em Jul/2006, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos. 

Repasse de recursos: 

• construção de pista de skate – Custo: R$ 50 mil, repassados de Abr/2008 a Jun/2010. 
Obra concluída em 24/08/2010. 

GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua 21 de 
Novembro, nº 411 - Custo: R$ 21 mil. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado 
instalou 7 microcomputadores. Vigência de 29/06/2006 a 29/06/2007. 

HABITAÇÃO: 

Pró-lar Convênio Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

Obras concluídas: 

• 4.630,73 m² para obras de infra-estrutura em vias do conjunto habitacional Alexandre 
Pavone – Custo: R$ 79 mil. A obra foi concluída em 27/04/2009; 

• 8.809,62 m² para obras de recapeamento asfáltico – Custo: R$ 118 mil. A obra foi 
concluída em 27/04/2009. 

JUSTIÇA: 

Fundação CASA: 

• celebrado convênio com a Casa da Criança Drº Luiz Carlos Malferrari, para 
atendimento a 70 adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 161 mil, 
repassados de Mai/2006 a Mar/2008. Vigência: 31/03/2006 a 31/03/2008. 

• celebrado convênio com a Prefeitura, para atendimento a 70 adolescentes em regime 
de liberdade assistida – Custo: R$ 84 mil, repassados em Ago/2008 a Fev/2009. 
Vigência: 01/05/2008 a 30/04/2009. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

Repasse concluído: 
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• repasse de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição no valor de R$ 190 
mil, repassados em Mai/2007, para aquisição de 1 pá carregadeira; 

• repasses de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição – Custo: R$ 116 
mil, repassados em Dez/2008, para aquisição de 1 retroescavadeira. 

• repasses de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição – Custo: R$ 200 
mil, repassados em Nov/2010, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de 
lixo. 

FEHIDRO: 

• implantação de estação de tratamento de esgoto doméstico – Custo: R$ 89 mil, 
repassados em Out/2005, Jul/2006 e Set/2009. Concluída em 18/11/2009. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

DAEE 

• recuperação de poço profundo no Jardim Nova Rincão – Custo: R$ 149 mil. Obra 
concluída em 31/03/2010; 

• energização de poço profundo – Custo: R$ 17 mil, repassados em Out/2006. Obra 
concluída em 29/01/2007. 

SANEBASE: 

• repassados R$ 163 mil em Dez/2007, Ago/2008 e Set/2008, para aquisição e 
instalação de um reservatório metálico apoiado com capacidade de 500 m³, incluindo 
fundação no Bairro Jardim Bela Vista. A obra, realizada através de Convênio 
SANEBASE e com parceria da Prefeitura. A obra foi concluída em 31/10/2008. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a 2010, foram repassados R$ 259 mil em medicamentos. 
Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades hospitalares – obras e equipamento 
(2007-2010) Prefeitura – R$ 177 mil 

R$ 70 mil, repassados em Dez/2008, para aquisição de equipamento (ultra-som); 

R$ 67 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de veículo para transporte de 
pacientes; 

R$ 40 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de ambulância. 
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Repasse concluído para Prefeitura (2007-2010) - custeio: 

• Prefeitura - R$ 25 mil repassados em Mai/2009. 
Programa de Saúde da Família: 

• Prefeitura – R$ 104 mil, repassados de Dez/2008 a Mai/2010 . 
Programa Controle de Glicemia: 

• Prefeitura – R$ 68 mil, repassados de 2007 a 2010. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 4 viaturas, sendo: 1 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 192 mil. 

TRANSPORTES: 

DER: 

Obra concluída: 

• reforma e ampliação do Terminal Rodoviário – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
Nov/2008, Jan/2009 e Jun/2009. Concluída em 01/10/2009. 

• fornecimentos de materiais para tapar buracos e restaurar a vicinal Rincão-Motuca na 
SPV-044 – Custo: R$ 452 mil. Concluído em 20/03/2007. 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I 

Obra concluída: 

• recuperação da vicinal Bairro Taquaral – SP-318, com 3,90 km – Custo: R$ 785 mil. 
Concluída em 28/09/2008. 
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OBRAS E AÇÕES  - GESTÕES 1995 – 2006 
R$ 6.400.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 177.580 litros de leite, no período de Jan/1998 a Dez/2006 - Custo: R$ 
125 mil, beneficiando 80 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 13,5 km das estradas rurais RNC-040/335 e RNC-010 - Custo: R$ 361 
mil. Obras concluídas em 28/12/2001 e 07/09/2005. 

 
 
Programa de Pontes Metálicas: 4 implantadas 
 

• implantadas 4 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado fez a doação das superestruturas, totalizando 36 
metros lineares – custo aproximado de R$ 230 mil: 

 
1. Estrada RNC-040 – Rincão-Bueno de Andrada, sobre o Córrego da Paciência (trechos 

1 e 2) - com vão de 16 metros. Instaladas em 02/07/2002; 
 

2. Estrada RNC-130 – Fazenda Santo Antônio, sobre o Ribeirão Anhumas (trecho 1) – 
com vão de 10 metros. Instalada em 02/07/2002; 

 
3. Estrada RNC-130 – Fazenda Santa Fé (trecho 3), sobre o Ribeirão Anhumas – com 

vão de 10 metros. Instalada em 02/07/2002. 
 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 27 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.045 crianças e adolescentes, 105 idosos, 64 portadores de deficiências, 209 famílias, 
40 migrantes e 10 pessoas de outros segmentos – Custo: R$ 558 mil. 
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• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 30 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 22 mil em 2005 e R$ 22 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 
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 de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 52 mil; 41 

famílias/mês em 2004 – R$ 30 mil; 41 famílias em 2005 – R$ 29 mil e 101 famílias em 
2006 – R$ 72 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. 

 
APAE: 
 

• Em 1996 e 1997, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 15 mil para 
atendimento a 50 portadores de deficiência. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasse de verba): 
 

• aquisição / reforma de veículo – Custo: R$ 30 mil, repassados em Jun/1999; 
 

• 2.650 m de extensão de rede de energia elétrica – Custo: R$ 8 mil, repassados em 
Mar/2000; 

 
• 13.599 m² de pavimentação asfáltica no conjunto habitacional Alexandre Pavoni – 

Custo: R$ 80 mil, repassados em Mar/2000. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
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Total de investimentos em obras – R$ 193 mil 
 
Ampliação de escola: 1 
 

• EE Comendador Pedro Morganti – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 89 mil. 
Obra concluída em 15/06/2000. 

 
Reformas em escolas: 2  
 

• EE Comendador Pedro Morganti – Custo: R$ 17 mil. Obra concluída em 06/05/1997; 
 

• EMEF Drº José Servidoni – Custo: R$ 47 mil. Obra concluída em 31/01/1997. 
 
 
Coberturas de quadra de esportes em escola: 1 
 

• EE Comendador Pedro Morganti – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 16/05/2001. 
 
 
Repasses para APAE/entidades:  
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 339 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 256 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
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. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
 
Repasse de recursos: 
 

• construção de quadra poliesportiva coberta – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
Mar/2000 e Abr/2003. A obra foi concluída em 16/06/2004; 
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• construção de quadra de esportes na Praça dos Ferroviários – Custo: R$ 45 mil, 
repassados em Set/2005. A obra foi concluída em 30/10/2006. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 
 

• Em 17/09/2003 foi implantado o Banco do Povo Paulista, na Av. Barão do Rio 
Branco, nº 963  – Custo: R$ 72 mil. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua 21 de 
Novembro, nº 411 - Custo: R$ 21 mil. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado 
instalou 7 microcomputadores. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 100 unidades habitacionais / 1 conjunto - R$ 1.171 mil 
 

• Conjunto Habitacional Rincão – 100 unidades, beneficiando 500 pessoas, construídas 
pelo Programa Empreitada Global na rua dos Ferroviários, s/nº - Custo: R$ 1.171 
mil. A obra foi concluída em 30/04/1997. 

 
Fundo Estadual da Habitação (repasse de verba): 
 

• 3.871 m² de guias, sarjetas e pavimentação asfáltica no Jardim Bela Vista – Custo: R$ 
75 mil, repassados em Nov/2002. A obra foi concluída em 31/12/2002. 

 
 
JUSTIÇA: 
 
Fundação CASA: 
 

• celebrado convênio com a Casa da Criança Drº Luiz Carlos Malferrari para 
atendimento a 60 adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 65 mil, 
repassados de Mai/2005 a Mar/2006. Convênio rescindido. 
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MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, no valor de R$ 90 
mil em Nov/2002, para aquisição de 1 caminhão coletor e  compactador de lixo. 

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

• Prefeitura – R$ 2 mil repassados em Out/2004. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares –obras e equipamentos (1995-2006): 

• R$ 14 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de veículo Sucem; 

• R$ 9 mil, repassados em Dez/1996 para aquisição de equipamentos; 

• R$ 16 mil, repassados em Jul/2006 para aquisição de motonetas para o PSF; 

• R$ 70 mil, repassados em Set/2005 para aquisição de equipamentos; 

• R$ 90 mil, repassados em Jun/2004 para reforma e ampliação; 

• R$ 13 mil, repassados em Out/2004 para aquisição de bombas dosadoras para 
fluoretação das águas. 

 
 
Entrega de Ambulâncias: 3 – R$ 94 mil 
 

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

• Entregues 4 viaturas, sendo: 2 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 69 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
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DER: 
 

• melhoramentos e pavimentação da SP-051/255 do km 11,1 até o entroncamento do 
município de Montuca – Custo: R$ 71 mil. A obra foi concluída em 30/05/2004; 

 
• acesso ao município no km 11,2 da SP-51/SP-255 – Custo: R$ 162 mil. Obra 

concluída em 10/12/2002. 
 
 
 
 
 
CONCESSIONÁRIA AUTOVIAS: OBRAS CONCLUÍDAS 
 

1. implantação de 29,2 km de faixas adicionais na SP-255, trecho Rincão-Araraquara – 
Custo: R$ 6.841 mil. A obra foi concluída em 09/08/2002; 

 
2. implantação de dispositivo em desnível no km 51,5 da SP-255 – acesso à Rincão – 

Custo: R$ 3.606 mil. A obra foi concluída em 30/05/2003; 
 

3. implantação de dispositivo em desnível no km 279,2 da SP-318 – entroncamento entre 
a SP-255 e SP-318 – Custo: R$ 3.171 mil. A obra foi concluída em 18/03/2005; 

 
4. implantação de dispositivo em desnível no km 49,3 da SP-255 – entroncamento entre 

com a SP-318 – Custo: R$ 4.435 mil. A obra foi concluída em 18/03/2005.   
 
 
 
 
 
 
 
 


