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SANTA CLARA D´OESTE 
OBRAS E AÇÕES - Gestão 2007-2010 

 
R$ 5.186.000,00 – em 30 obras e ações 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 84.233 litros de leite, no período de Jan/2007 a Fev/2010 - Custo: R$ 104 
mil, beneficiando 198 famílias carentes no último mês. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 26 mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4,67 km da estrada rural SCL-377 (2ª Fase) – Custo: R$ 300 mil. Obra 
concluída em 08/08/2008. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 7 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 222 
idosos e 160 famílias – R$ 79 mil. 

 
• Programa Renda Cidadã – atendeu 50 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 36 mil; 50 

famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 36 mil; 50 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 36 mil 
e está atendendo mais 50 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 36 mil repassados R$ 15 
mil de Jan/2010 a Mai/2010. 

 
• 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 está atendendo mais 30 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 21 mil repassados R$ 
10 mil de Jan/2010 a Jun/2010. 
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Repasse de recursos para Prefeitura: 
 

• Prefeitura - repasse de R$ 90 mil, pagos em Fev/2008 para reforma e adequação do 
Centro de Convivência do Idoso. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP: R$ 888 mil 
 

• 6.666,67 m² de recapeamento asfáltico na Praça Matriz e Rua José Santonini Luque – 
Custo: R$ 100 mil, repassados em Jun/2008. A obra foi concluída em 23/05/2009; 

 
• 3.612,00 m² de recapeamento asfáltico, guias e sarjetas em vias públicas do município 

– Custo: R$ 60 mil, repassados em Jun/2008. A obra foi concluída em 08/04/2009; 
 

• 2.040,82 m² de recapeamento asfáltico na Rua José Santonini Luque – Custo: R$ 20 
mil, repassados em Fev/2008. Obra concluída em 23/12/2008; 

 
• aquisição de uma pá carregadeira – Custo: R$ 180 mil, repassados em Jun/2008. 

Entregue em 13/08/2008; 
 

• aquisição de veículo – Custo: R$ 46 mil, repassados Jan/2009. 
 

• aquisição de veículo – Custo: R$ 52 mil, repassados Set/2009. 
 

• aquisição de caminhão basculante – Custo: R$ 130 mil, repassados Ago/2009. 
 

• 7.021,00 m² de recapeamento asfáltico em vias públicas do município – Custo: R$ 140 
mil, repassados em Abr/2010; 

 
• construção de um centro de múltiplo uso – Custo: R$ 160 mil, repassados em 

Mai/2010. 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 355 mil 
 
Reforma de escola concluída: 1 – R$ 7 mil 
 

• EE Pref Antonio Bezerra de Araújo – Custo: R$ 7 mil. Obra concluída em 28/01/2010. 
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Reforma de escola em execução: 1 – R$ 348 mil 
 

• EE Pref Antonio Bezerra de Araújo – Custo: R$ 348 mil. A obra está com 13% 
executados e tem término previsto para 28/08/2010. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2007 a Mar/2010 foram gastos R$ 122 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 1 escola do município: EE Prefeito Antonio Bezerra de Araujo. 

 
Transporte Escolar: 
 

• Em 01/03/2010 foi entregue 1 microônibus para o transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 

• construção do campo de bocha no sistema de lazer do Jardim Planalto – Custo: R$ 30 
mil, repassados de Mar/2008  a Dez/2008; 

 
• reforma de quadra poliesportiva na Rua Profª Maria P. da Conceição – Custo: R$ 40 

mil, já repassados R$ 20 mil em Jun/2008. 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
Melhorias Habitacionais e Urbanas: 
 

• construção de uma praça no Conjunto Habitacional Vereador José A. Conceição - 
Custo R$ 48 mil, repassados de Mai/2008 a Jul/2009. A obra foi concluída em 
16/10/2008. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
FEHIDRO: 
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• contrato com a Prefeitura, para controle de erosão do solo e assoreamento dos 
mananciais na estrada SCL-330 - Custo R$ 74 mil. A obra está em execução e término 
previsto para 25/11/2010; 

 
• contrato com a Prefeitura, para controle de erosão e assoreamento de mananciais no 

Córrego do Contra - Custo R$ 98 mil. A obra foi concluída em 01/04/2009. 
 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 

• De 2007 a Dez/2009 foram repassados para o município R$ 44 mil em medicamentos. 
 
Repasse concluído para Prefeitura (2007-2009) – obras: 
 

• Prefeitura – R$ 60 mil, repassados em Mai/2008 para reforma do Centro de Saúde III. 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• reforma e ampliação do Terminal Rodoviário de Passageiros – Custo: R$ 125 mil. A 
obra foi concluída em 27/06/2009. 

 
PROGRAMA - PRO VICINAL III: 
 

• recuperação de 6,70 km da Vicinal Santa Clara D´Oeste - SP-320 - Custo: R$ 2.013 
mil. A obra foi concluída em 14/06/2010.  

OBRAS E AÇÕES - Gestões 1995-2006 
 

R$ 4.200.000,00 
 
AGRICULTURA: 
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Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 386.964 litros de leite, no período de Jan/1995 à Dez/2006 - Custo: R$ 
282 mil, beneficiando 198 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4,8 km. das Estradas Municipais SCL-330 e 320 - Custo: R$ 77 mil. Obra 
concluída em 02/07/2001. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 17 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 389 
crianças e adolescentes, 188 idosos e 150 famílias – Custo: R$ 193 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$ 21 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 21 mil e 50 famílias em 
2006 – R$ 36 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. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
  

• reconstrução de Ponte sobre o Córrego Mineiro na SCL-010, com 8 metros de 
comprimento e 6 metros de largura – Custo: R$ 100 mil, sendo: R$ 79 mil em recursos 
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do Ministério de Integração Nacional – convênio 270/01 e R$ 20 mil em recursos do 
Estado. A obra foi concluída em 09/03/2006.  

 
• construção de Ponte sobre o Afluente do Córrego do Contra, com 12 metros de 

comprimento e 8 metros de largura – Custo: R$ 79 mil, sendo: R$ 63 mil em recursos 
do Ministério de Integração Nacional – convênio 253/00 e R$ 15 mil em recursos do 
Estado. A obra foi concluída em 03/06/2003.  

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 
 

• 3.874,00 m² de pavimentação asfáltica e execução de guias e sarjetas em vias do 
município – Custo: R$ 80 mil, repassados em Out e Dez/2004. Obra concluída em 
28/12/2004; 

 
• construção do Velório Municipal, com 145 m² de área construída – Custo: R$ 30 mil, 

repassados em Mai/2002 e Jan/2003. Obra concluída em 18/06/2003; 
 

• 7.527,00 m² de pavimentação e execução de guias e sarjetas no Conjunto Habitacional 
Santa Clara D´Oeste A e vias do município – Custo: R$ 81 mil repassados em 
Jan/1998. Obra concluída em 14/09/1998. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 209 mil 
 
Reformas em escolas: 2 – R$ 172 mil 
 

• 2 na EE Prefeito Antonio Bezerra de Araujo – Custo: R$ 172 mil. Obras concluídas em 
09/07/2006 e em 26/04/2000. 

 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 – R$ 37 mil 
 

• EE Prefeito Antonio Bezerra de Araujo – Custo: R$ 37 mil. Obra concluída em 
18/04/2002. 

 
Programa Escola da Família: 
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• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 
 

• Em 29/06/2006 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Avenida Giocondo 
Giovanni Gazoto, nº 214 - Custo R$ 27 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 

• adaptação da quadra de esportes existente na Rua Profª. Maria - Parque da 
Conceição em Ginásio de Esportes – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jul/2001 e 
Jun/2002. Obra concluída em 01/07/2002. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 65 unidades habitacionais / 1 conjunto – Custo: R$ 632 mil 
 

• Conjunto Habitacional Santa Clara D´Oeste A – 65 unidades, beneficiando 325 
pessoas, construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional, na Rua Antônio 
Facincani - Custo: R$ 632 mil. A obra foi concluída em 22/12/1997. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• obras de infra-estrutura e 9.604,50 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas do 
município – Custo: R$ 100 mil, repassados em 30/11/2006. Obra concluída em 
30/11/2006. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 109 mil, em recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, 
para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 
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DAEE: 
 

• construção de galerias de águas pluviais na Rua Antonio Sideaux de Lima – Vila São 
João – Custo: R$ 47 mil. Obra concluída em 20/06/1998. 

 
FEHIDRO: 
 

• obras de melhoria e adequação de estradas municipais para prevenção de erosão e 
assoreamento do Córrego Can-Can – Custo: R$ 80 mil. Obra concluída em 
02/09/2003. 

 
• implantação de bacias de captação de águas pluviais em estradas rurais – R$ 50 mil. 

Obra concluída em 29/11/2001. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• perfuração do Poço Tubular Profundo P.4 com 250 metros de profundidade na 
margem esquerda do Córrego do Contra para melhoria da quantidade de água 
produzida – Custo: R$ 29 mil. Obra concluída em 20/01/2000. 

 
• perfuração do Poço Tubular Profundo P.3 com 200 metros de profundidade na Rua 

José Romano Luchetti s/nº, para melhoria do sistema de abastecimento de água – 
Custo: R$ 74 mil. Obra concluída em 31/08/1998. 

 
• execução de 1.542 m de adutora de água bruta e urbanização e montagem do Poço 

P.4 – Custo: R$ 95 mil. Obra concluída em 21/09/2001. 
 

• Implantação do sistema de esgotos sanitários, compreendendo: 1.175 m de redes 
coletoras, 60 ligações domiciliares, 512 m de emissários, estação elevatória de esgotos 
e linha de recalque – Custo: R$ 70 mil. Obra concluída em 18/11/1999. 

 
• obras de 510 m de emissário, estação elevatória Tipo AO, 234 m de linha de recalque 

final e estação de tratamento de esgotos, sendo: Estação Elevatória no Sítio São Luiz, 
Estação de Tratamento na Fazenda N.Sra. Aparecida e emissário no Sítio do Contra – 
R$ 169 mil. Obra concluída em 30/11/1998. 

 
• obras de 3.343,1 m de redes coletoras e 129 ligações domiciliares de esgotos – R$ 20 

mil. Obra concluída em 17/06/1996.  
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SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 15 mil em Set/1997 para aquisição de equipamentos para o Centro de 
Saúde; 

 
• Prefeitura – R$ 14 mil em Dez/1998 para aquisição de veículo para o combate à 

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

• Prefeitura – R$ 10 mil 
 
Entrega de Ambulâncias: 3 
 

• Prefeitura – 3 (entregues em 1998, 2004 e 2006). 
 
Veículos para transporte de pacientes: 1 
 

• Prefeitura – 1 (entregue em 19/07/2006). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 2 viaturas para a Polícia Civil – Custo: R$ 46 mil. Entregues em Out/1998 
e Dez/2005. 
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