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SALESÓPOLIS 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO: 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 7,4 km da estrada rural da Estrada Municipal Nascente do Rio Tietê 
Bairro Pico Agudo BH Alto Tietê - Custo: R$ 627 mil. A obra foi concluída em 
21/07/2011. 

Programa de Pontes Metálicas: 1 

• Será implantada 1 ponte metálica em convênio com o município, a quem caberá a 
construção das cabeceiras.O Estado doará a superestrutura, num total de 6 metros 
lineares – Custo: R$ 38 mil, aguardando execução das cabeceiras por parte da 
prefeitura: 
1. na Estrada Municipal da Nascente nº 9 - Córrego do Pico Agudo - Bairro Pedra 
Rajada – vão de 6 metros. 

• Reforma e ampliação da Casa da Agricultura - Custo: R$ 60 mil. A obra foi concluída 
em Jun/2011. 

DEFESA CIVIL:  

• recuperação e contenção de talude na Rua Ten. Caiuby Dias Nunes – Bairro Centro – 
Custo: R$ 307 mil, já repassados em Set/2010 e Mar/2011. A obra foi concluída em 
31/03/2011. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• celebrados 3 convênios com a Prefeitura para atendimento a 45 crianças e 
adolescentes e 90 famílias – R$ 43 mil. 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 104.295 litros de leite, no período de Jan a Nov/2011 – Custo: R$ 145 mil, 
beneficiando 610 famílias carentes e 150 idosos, no último mês. 

• Programa Renda Cidadã – foram atendidas 128 famílias/mês em 2011 – R$ 127 mil e 
estão sendo atendidas 128 famílias/mês em 2012 – R$ 123 mil, já repassados R$ 31 
mil em Jan a Mar. 
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• Projeto Ação Jovem – foram atendidas 69 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 65 mil e 
estão sendo atendidas 69 bolsistas/mês em 2012 – R$ 66 mil, já repassados R$ 17 mil 
em Jan a Mar. 

 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 508 mil 

Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 508 mil 

• EE Profª Olga Chakur Farah - Custo: R$ 115 mil. Obra concluída em 01/09/2011. 

• EE Profª Rosa Maria de Souza - Custo: R$ 393 mil. Obra concluída em 04/05/2011; 
Programa Escola da Família: 

• De Mar a Set2011 foram gastos R$ 62 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana nas escolas Vereador Elisiário Pinto de Morais e Profª Rosa Maria de Souza. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

Obra programada: 

• construção de pista de skate – Custo: R$ 40 mil. Obra programada. Em análise o 
aditamento de prazo, devido alteração no projeto pela Prefeitura. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênios SEP (repasse de recursos): R$ 2.661 mil 

Obras concluídas: R$ 650 mil 

• 4.383,10 m² de pavimentação asfáltica no Jardim Bela Vista e Grama – Custo: R$ 150 
mil repassados em Dez/2008, obra concluída em Ago/2011; 

• reurbanização da Rotatoria na Avenida Victor Wuo – Custo: R$ 200 mil repassados 
em Nov/2010, obra concluída em Jun/2011; 

• construção de Centro Comunitário – Custo: R$ 150 mil repassados em Ago/2008, obra 
concluída em Jun/2011; 

• construção de 680 m de guias e sarjetas na Rua São Sebastião, no Bairro Fartura, 
entre a Rua São Cristóvão e Posto de Saúde – Custo: R$ 50 mil repassados em 
Abr/2010, obra concluída em Fev/2011; 

• iluminação pública em diversas ruas do município – Custo: R$ 100 mil repassados em 
Fev/2010, obra concluída em Fev/2011. 
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Obras em execução: R$ 2.011 mil 

• 4.341,61 m² de obras de infraestrutura com recapeamento de vias públicas – Custo: R$ 
70 mil repassados em Fev/2008, obra com 95% executados e aguarda prestação de 
contas para devolução de recursos; 

• construção de Creche no Distrito de Nossa Senhora dos Remédios, com 216,30 m² - 
localizada a Rua Katharina Theresa Kasper - Distrito de Nossa Senhora dos 
Remédios– Custo: R$ 278 mil repassados R$ 140 em Mar/2010, obra com 90% 
executados e tem término previsto em Fev/2012; 

• construção de calçamento no Distrito N.Sra. Remédios - Bairro do Bragança e 
galerias de águas pluviais na rua São Sebastião, Bairro da Fartura – Custo: R$ 377 
mil repassados R$ 177 mil em Nov/2010, com 80% executados em Fev/2011, assinado 
aditamento de prazo para liberação de parcela em 2012; 

• 9.763.51 m² de recapeamento asfáltico, com 3 cm de espessura, em vias do Município 
– Custo: R$ 299 mil repassados em Fev/2008 e Out/2011, obra com 90% executados e 
aguarda prestação de contas; 

• execução de reforma e ampliação do Centro Municipal de Convivência Infantil Dona 
Tereza Feital - 2ª Fase - localizada na Avenida Adhemar Bolina com Rua Domingos 
Freire de Almeida – Custo: R$ 147 mil repassados em Jun/2010, obra paralisada 
aguardando instruções da vigilância sanitária; 

• reforma do Centro Esportivo Agostinho Menucci no distrito Nossa Senhora dos 
Remédios – Custo: R$ 100 mil repassados em Fev/2008, com 90% executados, 
aguardando alteração de projeto em 2012; 

• O convênio proposto tem como objeto a execução de 383,10 m² pavimentação, guias, 
sarjetas e drenagem na Rua Antonio Marfil Sanches – Custo: R$ 150 mil e tem término 
previsto em 23/12/2012; 

• O convênio proposto tem como objeto a execução de 1.412 m² pavimentação, guias, 
sarjetas e drenagem na Rua da Lapa – Custo: R$ 440 mil e tem término previsto em 
23/12/2012; 

• 365,50 m² de pavimentação em lajota de concreto, 733 m² de recapeamento asfáltico, 
421,70 m² de calçamento e 45m de drenagem em vias urbanas do Município – Custo: 
R$ 150 mil e tem término previsto em 23/12/2012. 

SAÚDE: 

Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares – investimentos: 
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• Prefeitura – R$ 50 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos (1 
unidade de monitor cardíaco MX, 2 unidades de desfibriladores, 2 unidades 
eletrocardiógrafos, 1 unidade de oftalmoscópio, 1 unidade de aspirador cirúrgico e 7 
unidades de esfigmonanômetros). Equipamentos não adquiridos. Assinado o contrato 
em 10/01/2012 e em fase de elaboração de licitação. 

TURISMO: 

DADE: - R$ 4.363 mil 

Obras concluídas: R$ 721 mil 

• revitalização do Centro Histórico da Praça da Matriz – Custo: R$ 721 mil repassados 
R$ 261 mil em Mai/2010.A obra está sendo realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/2009. Obra concluída em Dez/2011. Aguardando prestação de contas, 
para liberação da parcela restantes; 

Obras em execução: R$ 3.642 mil 

• recapeamento de ruas do bairro da Fartura – Custo: R$ 200 mil repassados em Fev e 
Set/2008. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2007, está 
paralisada com 70% de execução; 

• sinalização turística – Custo: R$ 141 mil, repassados em Jan e Nov/2008. A obra está 
com 54,39% executados e realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2007. Em análise aditamento de prazo, para conclusão da obra, prevista para 
Jun/2012; 

• projeto de revitalização e reurbanização de vias – Custo: R$ 1.240 mil, repassados em 
Ago e Dez/2008. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2008, está paralisada com 62% executados. 

• construção de 30 pontos de ônibus, cada unidade com 9,50 m², totalizando 285m² piso 
em ladrilho hidráulico, pilares em estrutura de madeira, telhado com estrutura de 
madeira e cerâmica, ornamentos em ferro tubular, 2 lixeiras, bancos em madeira e 
ferro tubular em diversos locais do Município – Custo: R$ 275 mil repassados R$ 138 
mil em Jan/2010. A obra está sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2009, está com 50% executados e tem término previsto em Mar/2012. 

• execução de obras de Revitalização da Avenida Antônio Paulino Miranda - Centro – 
Custo: R$ 833 mil repassados R$ 387 mil em Dez/2010. A obra está 60% executados e 
tem término previsto em Mar/2012, sendo realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/2010; 
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• execução de obras de revitalização da Praça São José, no Centro, compreendendo 
1.395,39 m² de área a reformar – Custo: R$ 340 mil repassados R$ 245 mil em 
Nov/2010. A obra está com 85,74% executados e tem término previsto em Fev/2012, 
sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2010; 

• revitalização 993,92 m de calçadas na Avenida Osaka (1.879,31m²), no Bairro Centro 
– Custo: R$ 249 mil repassados em Nov/2010. A obra está com 50% executados, sendo 
realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2010, término previsto em 
Mar/2012; 

• revitalização e Melhoria dos Acessos e Circulação da Vila Henrique, com a 
construção de 17 arcos de alvenaria, totalizando 135,42m de comprimento – Custo: 
R$ 364 mil repassados R$ 204 mil em Fev/2010. A obra está com 70% executados e 
tem término previsto em Mar/2012, sendo realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/2009; 

Obras programadas: 

• construção de passeios revestidos em ladrilho hidráulico, pavimentação em lajota de 
concreto, drenagem e passarela sobre o Rio Paraintinga, localizado na região 
periférica da cidade – Custo: R$ 476 mil. O Convênio foi formalizado, que será 
realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2011; 

• revitalização de 2 Praças e construção de passeios em ladrilho hidráulico, localizado 
na Rua XV de Novembro, Bairro - Vila Henrique deste município – Custo: R$ 439 mil. 
O Convênio foi formalizado e será realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2011. 

• revitalização da via urbana – travessa Orlando Candelária, conhecida como Beco 
Hilário – região Central – Custo: R$ 72 mil. O Convênio está sendo formalizado, que 
será realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2011. 

• revitalização da Av. Adhemar Bolina – região Central – parte 2 – Custo: R$ 702 mil. 
O Convênio está sendoformalizado, que será realizada pela Prefeitura com recursos 
do Plano DADE/2011. 
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 387.517 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 
514 mil, beneficiando 610 famílias carentes e 150 idosos, no último mês. 

Programa de Microbacias: 

CATI: 

• recuperados 3,71 km da estrada rural SAL-43 - Microbacia Ribeirão Pérola – R$ 123 
mil. A obra foi concluída em 09/04/2007. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 2 convênios com a Prefeitura para atendimento a 25 crianças e 
adolescentes e 90 famílias – R$ 43 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 114 famílias/mês em 2007 – R$ 82 mil; 114 
famílias/mês em 2008 – R$ 82 mil; 114 famílias/mês em 2009 – R$ 82 mil; 123 
famílias/mês em 2010 – R$ 98 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 65 bolsistas/mês em 2007 - R$ 46 mil; 65 bolsistas/mês 
em 2008 – R$ 46 mil; 65 bolsistas/mês em 2009 – R$ 46 mil; 65 bolsistas/mês em 2010 
– R$ 54 mil. 

Repasse de recursos: 

• repassados R$ 140 mil em Nov/2007, para construção do Centro de Convivência do 
Idoso; 

• repassados R$ 40 mil em Fev/2008, para aquisição de equipamentos para a 
Prefeitura. 

CULTURA: 

Polo do Projeto Guri: 1 

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

• Polo Salesópolis – Rua Padre João Menendes, nº 84 - Centro - em andamento 3 cursos 
(violino, percussão e canto coral), para 58 crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 
224 mil para pagamento de despesas de manutenção do Polo, recursos humanos, 
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visitas de supervisão, etc. (de Mar/2003 a Set/2010). O Polo iniciou suas atividades em 
03/04/2003. 

DEFESA CIVIL:  

• construção de muro de arrimo em gabião – Custo: R$ 147 mil, já repassados em 
Ago/2008 e Mar/2010. A obra foi concluída em 24/07/2009. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP (repasse de recursos): (R$ 823 mil) 

• 1.924,43 m² de obras de pavimentação asfáltica e drenagem em vias do Distrito dos 
Remédios – Custo: R$ 40 mil, obra concluída em Out/2010; 

• aquisição de 1 pá carregadeira – Custo: R$ 190 mil repassados em Fev/2007, 
adquirida em Abr/2007; 

• aquisição de caminhão basculante – Custo: R$ 200 mil repassados em Out/2008, 
adquirido em Ago/2010; 

• reforma e ampliação do Centro de Convivência Infantil – Custo: R$ 120 mil, pagos em 
Fev/2009, concluída em Ago/2010. 

• 480 m de guias, sarjetas premoldadas com concreto e pavimentação de 3.162,94 m² de 
Ruas no município, com a utilização de revestimento asfaltico – Custo: R$ 100 mil 
repassados em Fev/2008, obra concluída em 02/09/2009; 

• 3.086,86 m² de recapeamento asfáltico, espessura 3 cm, em vias do município – Custo: 
R$ 99 mil repassados em Nov/2010, obra concluída em 25/09/2010; 

• execução de obras para pavimentação da Travessa Expedicionário Pedro Pinto de 
Miranda, no trecho que se inicia na Avenida Adhemar Bolina, Centro – Custo: R$ 74 
mil repassados em Mai/2010, obra concluída em 25/09/2010. 

DADE- R$ 2.050 mil 

• obras de reurbanização do entorno da Igreja da Matriz e da Praça João Mendes – 
Custo: R$ 100 mil repassados em Fev e Set/2008. A obra, realizada pela Prefeitura 
com recursos do Plano DADE/2007. Obra concluída em Dez/2010; 

• reurbanização do Centro do Distrito de Nossa Senhora dos Remédios – Custo: R$ 200 
mil, repassados em Fev e Set/2008 a Nov/2010. A obra, realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2007. Obra concluída em Dez/2010; 

• alargamento e revestimento de calçadas das ruas centrais – Custo: R$ 350 mil, já 
repassados de Jan a Dez/2008. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/2007, concluída em 05/08/2010; 
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• pavimentação da rua Domingos F. de Almeida e reurbanização da praça – Custo: R$ 
80 mil repassados em Fev/2008. A obra será realizada com recursos do Plano DADE 
2007, obra concluída em 29/12/2009; 

• reforma e adaptação de prédio para Centro de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável 
de Salesópolis – Custo: R$ 140 mil repassados em Jul/2006 e Abr/2007. A obra 
realizada com recursos do Plano DADE, e concluída em 13/02/2009; 

• reurbanização da Av. Prof. Adhemar Bolina (trecho novo) – Custo: R$ 220 mil 
repassados em Ago/2006 e Mar/2007. A obra realizada com recursos do Plano 
DADE/97, e concluída em 27/09/2010; 

• reforma e adaptação de prédio para Centro de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável 
de Salesópolis – Custo: R$ 140 mil repassados Jul/2006 e Abr/2007. A obra foi 
concluída em 13/02/2009, sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2009; 

• execução de obras e serviços de alargamento e revestimento das calçadas das ruas 
centrais – Custo: R$ 350 mil repassados de Jan a Dez/2008. A obra foi concluída em 
05/08/2010 realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2007; 

• execução de obras e serviços de pavimentação da Rua Domingos Freire de almeida e 
Reurbanização da Praça – Custo: R$ 80 mil repassados em Fev/2008. A obra foi 
concluída em 29/12/2009 realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2007; 

• reforma e adaptação de prédio para o Centro de Apoio ao Desenvolvimento 
Sustentável – Custo: R$ 140 mil repassados de Jul/2006 a Abr/2007. A obra foi 
concluída em 23/06/2008 realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2003; 

• reurbanização do entorno do Mercado Municipal e de trecho da rua XV de Novembro 
– Custo: R$ 180 mil repassados de Mar a Set/2006. A obra foi concluída em 
10/09/2007 realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2004; 

• reforma e adequação do Portal Artístico – Custo: R$ 70 mil, repassados em Fev/2008 
e Fev/2010. A obra foi concluída em 04/10/2010 e realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2007; 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 1.388 mil 

Ampliação de escola concluída: 1 (105 novas vagas) – R$ 1.022 mil 
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• EE Profª Olga Chakur Farah – 1 sala (105 nova vagas) – Custo: R$ 1.022 mil. Obra 
concluída em 09/03/2009. 

Reformas de escolas concluídas: 13 – R$ 366 mil 

• EE Profª Olga Chakur Farah - Custo: R$ 4 mil. Obra concluída em 24/05/2007; 

• EE Profª Olga Chakur Farah - Custo: R$ 26 mil. Obra concluída em 27/04/2009; 

• EE Profª Olga Chakur Farah - Custo: R$ 4 mil. Obra concluída em 07/10/2009; 

• EE Profª Olga Chakur Farah - Custo: R$ 4 mil. Obra concluída em 16/17/2010; 

• EE Profª Rosa Maria de Souza - Custo: R$ 11 mil. Obra concluída em 13/08/2010; 

• EE Profª Rosa Maria de Souza - Custo: R$ 11 mil. Obra concluída em 16/07/2010; 

• EE Profª Rosa Maria de Souza - Custo: R$ 1 mil. Obra concluída em 24/05/2007; 

• EE Vereador Elisiário Pinto de Morais - Custo: R$ 6 mil. Obra concluída em 
07/10/2009; 

• EE Vereador Elisiário Pinto de Morais - Custo: R$ 139 mil. Obra concluída em 
22/12/2010; 

• EE Vereador Elisiário Pinto de Morais - Custo: R$ 3 mil. Obra concluída em 
29/05/2007; 

• EE Vereador Elisiário Pinto de Morais - Custo: R$ 103 mil. Obra concluída em 
16/07/2008; 

• EE Vereador Elisiário Pinto de Morais - Custo: R$ 32 mil. Obra concluída em 
23/03/2009. 

• EE Vereador Elisiário Pinto de Morais - Custo: R$ 22 mil. Obra concluída em 
27/04/2009. 

Programa Escola da Família: 

• De 2007 a 2010 foram gastos R$ 348 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana nas escolas Vereador Elisiário Pinto de Morais e Profª Rosa Maria de Souza. 

ESPORTE E LAZER: 

Repasse de recursos: 

• construção do Balneário – Custo: R$ 32 mil repassados de Mar/2000 a Ago/2006. A 
obra foi concluída em 31/10/2007; 

• reforma e ampliação do Centro Esportivo – Custo: R$ 150 mil, já repassados R$ 21 
mil em Jun/2008; 

EMPREGO E TRABALHO: 

Frentes de Trabalho: 
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• No período de Jan/2007 a Abr/2009 foram atendidos 6.359 bolsistas - Custo: R$ 1.798 
mil. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repassados R$ 110 mil em Jan/2007, em recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para construção de travessia em aduelas sobre a barragem 
da Ponte Nova – Custo: R$ 147 mil. Obra concluída em Dez/2008. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

DAEE: 

• elaboração de projeto do Parque Ecológico entre a B. da Penha e a nascente do Rio 
Tietê – Custo: R$ 5.255 mil. Concluído em 19/04/2009; 

• manutenção e operação da estação de Piscicultura – Custo: R$ 158 mil, concluída em 
31/10/2008. 

• monitoramento de águas reservação controle linológico e qualidade das águas – 
Custo: R$ 378 mil, concluída em 13/08/2008. 

SAÚDE: 

Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares – custeio: 

• Santa Casa - R$ 28 mil repassados em Mar/2007; 

• Prefeitura – R$ 140 mil repassados em Jun/2008. 

• Prefeitura – R$ 120 mil, para folha de pgto e material de consumo. 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares – obras e equipamentos: 

• Prefeitura - R$ 70 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos; 

• Prefeitura – R$ 150 mil repassados em Jun/2008, para construção de Unidade Básica 
de Saúde. 

Programa de Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 38 mil repassados de Jul/2006 a Abr/2007. 
Programados repasses para Prefeituras / entidades hospitalares – equipamentos: 
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• Prefeitura - R$ 100 mil, para aquisição de monitor cardíaco, desfribilador, otoscópio, 
etc; 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 3 viaturas, sendo: 1 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 118 mil. 

TRANSPORTES: 

DER: 

• recuperação da SP-88, entre o km 88 e 94 e o km 97,5 e 110, numa extensão de 18,5 
km (lote 3), incluindo implantação de dispositivo nos km 99 e 99,2 – Salesópolis-
Paraibuna – Custo: R$ 27.069 mil. As obras foram concluídas em 26/10/2010. 

Programa Pró-Vicinais I: 

• recuperados 2,9 km de vicinais – Custo: R$ 1.108 mil. Obra concluída em 30/04/2009. 
No município de Salesópolis foi recuperada a vicinal: 

1. vicinal de ligação dos municípios de Salesópolis e Guararema, com 2,9 km de 
extensão (concluída) – R$ 1.108 mil. 

Obras concluídas: 

• recuperação da SP-88 – Mogi-Dutra, entre os km 57,4 e 135,75, numa extensão de 
79,85 km, incluindo a implantação de trevos nos km 59, 68,2, 69, 72,3, 73,5, 81, 99 e 
99,2 – Custo: R$ 129.688 mil. A obra realizada em 4 lotes: Lote 1 (Mogi das Cruzes) 
– concluída em 26/12/2010; Lote 2 (Biritiba Mirim) – concluído em 26/12/2010; Lote 
3 (Salesópolis) – concluído em 26/10/2010 e o Lote 4 (Paraibuna) - concluído em 
30/01/2010. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 46.100.000,00 

 
 

AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 1.205.281 litros de leite, no período de 1.995 a 2.006 – Custo: R$ 907 mil, 
beneficiando 610 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 3,5 km da estrada rural do bairro da Barra-Mirandas - Custo: R$ 149 
mil. A obra foi concluída em 31/10/2002. 

 

 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 17 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 414 
crianças e adolescentes, 60 idosos e 323 famílias – R$ 214 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 100 bolsistas/mês em 2004, 65 

bolsistas/mês em 2005 e 65 bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 72 mil em 2004, R$ 46 
mil em 2005 e R$ 46 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 2003 – 154 mil; 90 famílias/mês /2004 – 

R$ 65 mil; 114 famílias/mês/2005 – R$ 82 mil e 114 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 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. 
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Repasses de recursos: 
 

• repassados R$ 50 mil em Jan/1997, para a Santa Casa; 
 

• repassados R$ 120 mil em Jul/1998, para construção de creche. A obra foi concluída 
em 21/03/1999. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
 

• reconstrução de muro do cemitério - Custo: R$ 153 mil repassados em Abr e 
Mai/2002. A obra foi concluída em 02/05/2002. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
 
DADE: 
 

• construção de praça no bairro Totozinho Cardoso  - Custo: R$ 65 mil repassados em 
Nov e Dez/2004. A obra, realizada com recursos do Planos DADE 2003, foi concluída 
em 29/08/2005;  

 
• construção do Jardim Vila dos Braganças – Custo: R$ 70 mil repassados em Set/2002. 

A obra, realizada com recursos do Plano DADE 2002, foi concluída em 02/01/2003;  
 

• obras na praça Antônio de Souza Prado – Custo: R$ 30 mil repassados em Ago/2002. 
A obra, realizada com recursos do Plano DADE 2002, foi concluída em 02/01/2003;  

 
• pavimentação asfáltica e recapeamento em várias ruas do distrito – Custo: R$ 300 mil 

repassados em Nov e Dez/2004. A obra, realizada com recursos do Plano DADE 2003, 
foi concluída em 27/07/2005;  

 
• recapeamento de vias públicas – Custo: R$ 459 mil repassados em Ago/2002 e 

Dez/2004. A obra, realizada com recursos do Plano DADE 2002, foi concluída em 
12/01/2004;  
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• reurbanização da praça Padre João Mendes – Custo: R$ 80 mil repassados em 
Ago/2002. A obra, realizada com recursos do Plano DADE 2002, foi concluída em 
02/01/2003.  

 
 
FUMEFI : (repasse de recursos): 
 

� repasse de recursos no valor de R$ 1.408 mil; no período de 1995 a 2006 para 
construção de muro de arrimo, duplicação de acesso viário, implantação de infra-
estrutura e pavimentação de baixo custo e pavimentação da avenida Profº Adhemar 
Bolina.  

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 1.617 mil 
 
Escolas Construídas: 2 (1.260 novas vagas) - R$ 566 mil 
 

• EE Distrito Nossa Senhora dos Remédios – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 246 
mil. Obra concluída em 30/12/2004; 

• EE Profª Rosa Maria de Souza – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 320 mil. Obra 
concluída em 25/03/1999. 

 
 
Ampliação de escolas: 4 (1.050 novas vagas) - R$ 520 mil 
 
 

• EE Profª Olga Chakur Farah – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 148 mil. Obra 
concluída em 20/04/2004; 

• EE Vereador Elisiário Pinto de Morais – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 127 
mil. Obra concluída em 26/08/2004; 

• EE Profª Rosa Maria de Souza – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 131 mil. Obra 
concluída em 31/12/2004; 

• EE Profª Olga Chakur Farah – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 114 mil. Obra 
concluída em 31/05/1998. 
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Reformas em Escolas: 8 – Custo: R$ 390 mil 
 
Cobertura de quadras de esportes em escolas: 2 – R$ 141 mil 

• EE Profª Olga Chakur Farah – Custo: R$ 36 mil. Obra concluída em 21/12/2001; 

• EE Vereador Elisiário Pinto de Morais – Custo: R$ 105 mil. Obra concluída em 
15/02/2006. 

 
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 29/06/2006 foi implantado o Banco do Povo Paulista na rua Pedro Rodrigues de 
Camargo, nº 215 – Custo: R$ 45 mil para atender o crédito produtivo. 

 
 
Frentes de Trabalho: 
 

• No período de Jul/1999 a Dez/2006 foram atendidos 18.191 bolsistas - Custo: R$ 
4.752 mil. 

 
 
Programa Meu Primeiro Emprego: 
 

• Foram concedidas 138 bolsas de estágio para jovens de 16 à 21 anos cursando o 2º ou 
3º ano do ensino médio – Custo: R$ 44 mil. 

 
 
 
ESPORTE E LAZER: 

• realização do Festival das Nações – Custo: R$ 40 mil repassados em Dez/1998; 

• reforma e ampliação da quadra poliesportiva – Custo: R$ 75 mil repassados em 
Mar/2000. A obra foi concluída em 02/05/2002. 
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GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro na Praça Padre João Mendes, 
nº 51. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 microcomputadores, 
proporcionando acesso gratuito à Internet pessoas/mês – Custo: R$: 21 mil. 

HABITAÇÃO: 
 
Fundo Estadual da Habitação: 

� 8.859 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na vila Bragança – Custo: R$ 
149 mil repassados em Jun/2003. A obra foi concluída em 31/12/2003. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 90 mil em Abr/2003 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão coleto compactador de lixo. 

 
 
FEHIDRO : 
 

• contratos com a Prefeitura, para diagnóstico limnologico e planejamento do 
desenvolvimento da irrigação na bacia do Alto Tietê – Custo: R$ 217 mil. Realizados 
em 23/08/2001 e 04/05/2004. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 

• obras da barragem do Paraitinga – Custo: R$ 22.940 mil, concluídas em 30/06/2003.   
 
 
SABESP: 
 

• implantação de estação elevatória de esgotos, estação de tratamento de esgotos, 7.338 
m de redes coletoras e 64 ligações domiciliares de esgotos – Custo: R$ 1.861 mil. A 
obra foi concluída em 10/04/2002; 
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• implantação do sistema de esgotos sanitários (inclui estação de tratamento) e 6.411 m 
de redes coletoras – Custo: R$ 1.694 mil. A obra foi concluída em 01/09/2001. 

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

• Santa Casa – R$ 472 mil. 
 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras / equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 50 mil em Out/2005, para aquisição de equipamentos para o Pronto 
Socorro; 

• Prefeitura – R$ 25 mil em Out/2005, para aquisição de 1 aparelho de Raio-X; 

• Prefeitura – R$ 10 mil em 2002, para aquisição de 1 autoclave. 
 
Programa Sorria São Paulo (custeio/investimento): 

• Prefeitura - R$ 36 mil repassados em Set/2006. 
 
 
Entrega de Ambulâncias: 3 – R$ 89 mil 
 

• Prefeitura – (entregues em 2002, 2000 e 1997). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 15 viaturas, sendo: 9 para a Polícia Militar e 6 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 417 mil. 

 
Obra: 

 
• adaptação e reparação do 2º Pelotão da 3ª Cia do 17º BPM – Custo: R$ 35 mil, 

concluído em 15/12/2005. 
 
 
TRANSPORTES: 
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DER: 
 

• contenção no km 121,1 da SP-88 - Custo: R$ 340 mil. Obra Concluída em 30/06/2002; 

• regulamentação e pavimentação da vicinal Salesópolis-Guararema, numa extensão de 
7 km – Custo: R$ 276 mil. Obra Concluída em 12/07/1996. 

 


