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SANDOVALINA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007 – 2010 
R$ 23.582.900,00 – em 38 obras e ações 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 106.050 litros de leite, no período Jan/2007 a Fev/2010 - Custo: R$ 130 
mil, beneficiando 202 famílias carentes, no último mês. 

 
Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio, relativo à municipalização da Casa da Agricultura, para 
atender a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 39 mil, repassados em 
Nov/2007, Dez/2007, Jul/2008 e Nov/2008. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5 km das estradas CDV-040 e CDV-441 (3ª fase) - Custo: R$ 327 mil. A 
obra foi concluída em 24/01/2008. 

 
 
Programa de Ponte Metálica: 
 

• implantadas 3 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 32 metros 
lineares – Custo: R$ 205 mil: 

 
1. SDV-030 – Bairro Taquaruçu, sobre o Córrego Taquaruçu – vão de 12 metros lineares 

– Custo: R$ 77 mil. Concluída em 29/05/2008; 
 
2. SDV-313 – Bairro do Bom Sucesso, sobre o Córrego Samambaia – Seqüência 1 – vão 

de 10 metros lineares – Custo: R$ 64 mil. Concluída em 29/05/2008; 
 
3. SDV-313 – Bairro do Bom Sucesso, sobre o Córrego Samambaia – Seqüência 1 – vão 

de 10 metros lineares – Custo: R$ 64 mil. Concluída em 29/05/2008. 
 
Repasse de recursos: 
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• Prefeitura – repasse de R$ 90 mil em Dez/2009, para aquisição de trator e 
implementos para a Associação Produtores Rurais. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 12 convênio com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 462 
crianças e adolescentes, 245 idosos e 282 famílias – R$ 191 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 60 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 43 mil, 60 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 43 mil. 60 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 43 
mil e estão sendo atendidos 60 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 43 mil, repassados 
R$ 18 mil de Jan a Mai/2010. 

• Programa Renda Cidadã – atendidos 82 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 59 mil, 81 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 58 mil, 81 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 58 mil 
e estão sendo atendidos 81 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 58 mil, repassados R$ 
24 mil de Jan a Mai/2010. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP: R$ 630 mil 

• 6.630,00 m² de recapeamento na Av. Coronel Isadoro Coimbra, no trecho entre as 
Ruas Emilio Trevisan e Av. Prefeito João Borges Frias – Custo: R$ 30 mil, repassados 
em Fev/2010; 

• reforma e arborização na entrada da cidade, localizada no prolongamento da Av. 
Prefeito João Borges Frias, entre a Rua “C” e Rotatória de acesso – Custo: R$ 70 mil, 
repassados em Jan/2010; 

• construção de cobertura de quadras de esportes do assentamento Bem Pastor, 
localizado na SDV-313, km-23 – Custo: R$ 80 mil, repassados em Jan/2010; 

• reforma e ampliação do Centro Comunitário e de Convivência do Idoso, localizado na 
Rua Emidio Rocha de Campos (antiga Rua 29 de Julho) – Custo: R$ 200 mil, 
repassados em Dez/2009; 

• 9.824,00 m² de infra-estrutura em vias urbanas – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
Jul/2008; 

• término das obras de construção de escola municipal – Custo: R$ 150 mil, repassados 
em Jul/2008. Obra não iniciada. 

 
EDUCAÇÃO: 
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Total de investimentos em obras: R$ 7 mil 
 
Reforma de escola concluída: 1 – R$ 7 mil 

• EE/EMEIF Profª Liria Yurico Sumida/Monteiro Lobato – Custo: R$ 7 mil. Concluída 
em 19/01/2010. 

 
Transporte escolar: 1 veículo – R$ 145 mil 

• Entregue em 18/01/2010 – 1 veículo micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 
145 mil. 

 
Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Dez/2009, foram gastos R$ 116 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 1 escola: EE Profª Liria Yurico Sumida. 

 
Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos no município, kits de material escolar (régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila) para 1.059 alunos em 2007 a 
Fev/2009 – Custos: R$ 18 mil. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos em andamento: 

• Prefeitura – repasse de R$ 100 mil, já repassados R$ 10 mil  em Jun/2008, para o 
término do Ginásio de Esportes, com 1.553,64 m². Obra com 10% executados. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 4 unidades habitacionais paralisada  / 1 conjunto - Custo: R$ 59 mil 
 

• Conjunto habitacional Sandovalina (Guarany) - 4 unidades, beneficiando 20 pessoas, 
construída pelo sistema Pró-Lar Rural – Custo: R$ 59 mil. A obra está paralisada com 
51.39% executados. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
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FEHIDRO: 
 

• contrato com a Prefeitura, para adequação de estrada rural para controle de erosão – 
Custo: R$ 53 mil, já repassados R$ 47 mil em Jun/2006 e  Jan/2009. A obra está com 
90% executados e tem término previsto em 17/08/2010; 

• contrato com a Prefeitura, para adequação da estrada rural do Bairro Taquarucu e 
Padovan – Custo: R$ 100 mil, já repassados R$ 45 mil em Nov/2007. A obra está 
andamento e tem término previsto em 29/06/2010; 

• contrato com a Prefeitura, para implantação do sistema de esgotos sanitários – Custo: 
R$ 241 mil, já repassados em Jun/2006, Fev/2007, Mar/2007 e Dez/2008. Obra 
concluída em 17/08/2009; 

• contrato com a Prefeitura, para adequação de pontos críticos de estradas vicinais 
rurais – Custo: R$ 80 mil. Obra concluída em 20/12/2007. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
 
SABESP concluiu: 

• assentamento de 16.079 m de rede coletora, execução de 873 ligações domiciliares 
esgoto, 1.120 m de coletor tronco, construção e instalação da estação elevatória de 
esgotos A1, 199 m de linha de recalque e construção de estação de tratamento de 
esgotos (lagoas) – Custo R$ 1.961 mil. Obra concluída em 22/07/2007; 

• remanejamento de 1.860 m de rede de água e execução de 12 ligações de água – Custo 
R$ 29 mil. Obra concluída em 11/04/2007. 

 
 
SAÚDE: 
 
 
Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2009) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 70 mil  
 
Programa Dose Certa: 

• De Jan/2007 a Dez/2008, foram repassados R$ 36  mil em medicamentos e mais R$ 33 
mil estão sendo repassados em 2010. 
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Programa Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 10 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2009 e mais R$ 2 mil estão 
sendo repassados em 2010. 

 
Programa Saúde da Família (custeio): 

• Prefeitura – R$ 233 mil, repassados de Jan/2007 a Abr/2008. 
 
Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2009) – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 35 mil, repassados em Out/2007, para aquisição de ambulância.  
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foi entregue em 24/07/2009 - 1 viatura para a Polícia Militar – Custo R$ 38 mil. 

 

Polícia Civil - Obra concluída: 

• obras e serviços de engenharia para construção do prédio para abrigar a Delegacia 
de Polícia, situado na Rua Emídio Rocha de Campos, nº 1.194 – Custo: R$ 168 mil. 
Obra concluída em 31/12/2007. 

 
 

TRANSPORTES: 
 
DER 
 
PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I 
 
Obra concluída: 

• recuperação da vicinal Estrela do Norte – Sandovalina (ESN 030, SDV 020), numa 
extensão de 14,00 km, sendo: 11,00 km em Estrela do Norte e 3,00 km  no município 
de Sandovalina – Custo no município: R$ 744 mil. Obra concluída em 28/04/2009. 
(SDV). 

 
 
PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III 
 
Obra em execução: 
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• recuperação da vicinal Sandovalina – Porto Marcondes, numa extensão de 34,00 km – 
Custo no município: R$ 7.652 mil. Obra com 80% executados e tem término previsto 
em 30/07/2010. (SDV). 

 

Recapeamento dos Acessos – Obras concluídas: 

• recapeamento dos acessos, numa extensão total de 26,86 km – Custo: R$ 9.523 mil. 
Concluída em 22/06/2009. 

 
No município de Sandovalina, foram recapeados os acessos: 
 
1. na SPA 501/425 – recapeamento da pista e dispositivo – pavimentação dos 

acostamentos, numa extensão de 13,12 km. 
 

Neste mesmo lote, foram recapeados os acessos: 
 
1. na SPA 000/272 – recapeamento da pista e implantação de dispositivo, numa 

extensão de 1,02 km, no município de Pirapozinho; 
 
2. na SPA 007/272 – recapeamento da pista, numa extensão de 3,58 km, no município 

de Tarabaí; 
 
3. na SPA 040/272 – recapeamento da pista e alças de dispositivo, numa extensão de 

4,46 km, no município de Mirante do Paranapanema; 
 
4. na SPA 000/563 – recapeamento da pista e recuperação da drenagem, numa 

extensão de 1,10 km, no município de Teodoro Sampaio; 
 
5. na SPA 051/563 – recapeamento da pista e alças de dispositivo, numa extensão de 

3,58 km, no município de Marabá Paulista. 
 

DETALHES DAS OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
 

R$ 27.500.000,00 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 391.876 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 279 mil, 
beneficiando 202 famílias carentes, no último mês do período. 
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Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 4,2 km da estrada SDV-040 (1ª e 2ª fase) - Custo: R$ 163 mil. Obras 
concluídas em 01/10/2001 e 07/02/2003; 

• recuperados 4 km da estrada SDV-030/479 (3ª fase) - Custo: R$ 118 mil. A obra foi 
realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 8 mil e concluída em 
30/12/2003. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 42 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 843 
crianças e adolescentes, 712 idosos, 234 famílias e 197 migrantes – R$ 585 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 60 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 22 mil em 2005 e R$ 43 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; 82 
famílias em 2004 – R$ 60 mil; 82 famílias em 2005 – R$ 59 mil e 82 famílias em 2006 
– R$ 59 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. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasses de recursos): R$ 165 mil 

• aquisição de um ônibus escolar – Custo: R$ 50 mil. Adquirido em parceria com a 
Prefeitura a quem coube mais R$ 2 mil e entregue em 06/02/2001; 

• 8.695,65 m² de pavimentação asfáltica no Loteamento Jardim Alberto Sanfelici – 
Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 26/12/2000; 

• 2.000 m² de guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 15 mil. Obra concluída em 
13/01/1997. 
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EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 267 mil 
 
Reformas em Escolas: 4- R$ 237 mil 

• 4 na EE Profª Liria Yurico Sumida – Custo: R$ 237 mil. Obras concluídas em 
14/04/2003, 01/09/2000, 04/12/1997 e 02/12/1996. 

 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 

• EE Profª Liria Yurico Sumida – Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 05/09/1998. 
 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006, foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE Profª Liria Yurico Sumida. 

 
Entrega de veículos: 

• Foram entregues 3 veículos para transporte escolar – Custo R$ 193 mil. 
 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: R$ 21 mil 

• conclusão da quadra de esportes coberta – Custo: R$ 21 mil. A obra foi realizada em 
parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 2 mil e concluída em 31/12/1997. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro na Rua Emidio Rocha de 
Campos, nº 1.289. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 
microcomputadores – Custo: R$ 13 mil, proporcionando acesso gratuito à Internet. 

 
 
HABITAÇÃO: 
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CDHU: 60 unidades habitacionais concluídos / 1 conjunto - Custo: R$ 315 mil 

• Conjunto Habitacional Sandovalina B – 60 unidades, beneficiando 300 pessoas, na 
Avenida Paraná, s/nº construídas pelo Sistema Empreitada Global, em parceria com a 
Prefeitura - Custo: R$ 315 mil. Unidades comercializadas em 30/09/1995. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 88 mil em Ago/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão compactador de lixo. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• remanejamento de 826 m de rede de água ma Vila Nova – Custo R$ 28 mil. Obra 
concluída em 26/12/2001; 

• perfuração de poço profundo P.5 – Custo R$ 14 mil. Obra concluída em 15/01/2001; 

• aquisição de materiais para o sistema de abastecimento de água – Custo R$ 8 mil; 

• aquisição de materiais para o sistema de esgotos sanitários – Custo R$ 266 mil. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura - custeio: 

• Prefeitura – R$ 7 mil em Dez/1998. 
 
 
Repasses para Prefeitura (1995 a 2006) - obras e equipamentos: 

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

• Prefeitura – R$ 20 mil em Dez/1998 para aquisição de equipamentos médicos, 
enfermagem e laboratoriais para a Unidade Básica de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 33 mil em Dez/1998 para aquisição de equipamentos para o Posto de 
Atendimento; 



 

10 

• Prefeitura – R$ 90 mil em Dez/1998 para reforma e ampliação da Unidade Básica de 
Saúde; 

• Prefeitura – R$ 55 mil em Dez/1998 para obras no Posto de Atendimento; 

• Prefeitura – R$ 2 mil em Dez/1998 para aquisição de equipamentos para o Centro de 
Saúde; 

• Prefeitura – R$ 60 mil em Jan/2006 para aquisição de equipamentos. 
 
 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 5 mil em Ago/2005. 
 
Programa Saúde da Família - PSF (custeio / investimentos): 

• Prefeitura - R$ 595 mil. 
 
Entrega de Ambulâncias: 4 

• Prefeitura – 4 (entregue em 1997, 2001, 2003 e 2005). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 8 viaturas na região: 4 para a Polícia Civil e 4 para a Polícia 
Militar – Custo R$ 178 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• melhoramentos e recuperação do pavimento no km 501 da SP, numa extensão de 13 
km – Custo: R$ 386 mil. Obra concluída em 06/04/1998. 

 
 


