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SANTA FÉ DO SUL 
OBRAS E AÇÕES - Gestão 2007-2010 

 
R$ 52.153.000,00 – em 83 obras e ações 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 436.230 litros de leite, no período de Jan/2007 a Fev/2010 – Custo: R$ 
552 mil, beneficiando 786 famílias carentes, no último mês. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 52 mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 5,85 km das estradas municipais SFS-313 e SFS-010 (3ª Fase) - Custo: 
R$ 395 mil. Obra concluída em 28/07/2008. 

 
• recuperados 7,20 km das estradas municipais SFS-313 - Bairro Exposição, SFS-070 - 

Bairro Marruco e  SFS-265 - Bairro Bonito (4ª Fase) - Custo: R$ 599 mil. Obra 
concluída em 17/05/2010. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 19 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 705 
crianças e adolescentes, 144 idosos, 800 famílias e 1.062 migrantes – Custo: R$ 472 
mil. 

 
• Programa Renda Cidadã – atendeu 463 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 333 mil; 

318 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 228 mil; 318 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
228 mil e está atendendo mais 318 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 228 mil 
repassados R$ 95 mil de Jan/2010 a Mai/2010. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu 70 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 50 mil; 100 

bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 72 mil; 100 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 72 
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mil e está atendendo mais 100 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 72 mil repassados 
R$ 36 mil de Jan/2010 a Jun/2010. 

 
 
Repasse de recursos para entidades: R$ 135 mil 
 

• Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo – repasse de R$ 35 mil, pagos em 07/2008, 
para aquisição de equipamentos. 

 
APAE – R$ 100 mil, sendo: 
 

• R$ 45 mil, repassados em 06/2008, para aquisição de equipamentos; 
 
• R$ 30 mil, repassados em 03/2007, para aquisição de equipamentos; 
 
• R$ 25 mil, repassados em 02/2009, para aquisição de equipamentos; 

 
 
CULTURA: 
 
Pólo do Projeto Guri: 1 
 
O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando a 
música como agente transformador. 
 

• Pólo – Rua Treze de Maio, 369 - São Francisco - em andamento 5 cursos (violino, 
viola, violncello, contrabaixo, percussão, bateria, canto coral e violão), para 168 
crianças e adolescentes. Foram repassados R$ 191 mil pagos de Out/2006 a Dez/2009, 
para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de 
supervisão, etc. O pólo iniciou as suas atividades em 31/10/2006. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
 

• construção de galeria de águas pluviais para o aumento da vazão do piscinão do 
Córrego São Francisco – Custo: R$ 172 mil, repassados de Nov/2007 e Jun/2008. 
Obra concluída em 27/11/2008. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: R$ 5.146 mil 
 

• aquisição de equipamentos – Custo: R$ 177 mil, repassados em Ago/2008; 
 
• aquisição de equipamentos para o complexo turístico – Custo: R$ 200 mil, repassados 

em Ago/2008; 
 

• aquisição de mobiliário para biblioteca – Custo: R$ 71 mil, repassados em Ago/2008; 
 

• implantação de Centro de Zoonoses localizado dentro da área do Recinto de 
Exposições FICCAP, na Estrada Vicinal Antonio Favaleça – Custo: R$ 77 mil, 
repassados em Ago/2008; 

 
• construção de Centro de Convivência – Custo: R$ 58 mil, repassados em Ago/2008. A 

obra foi concluída em 30/12/2008; 
 

• construção de hall de entrada no Complexo Turístico – Custo: R$ 496 mil, repassados 
em Ago/2008 e Dez/2008. A obra foi concluída em 27/11/2009; 

 
• construção de Praça no Bairro Beira Rio – Custo: R$ 45 mil, repassados em Jul/2008. 

A obra foi concluída em 30/12/2008; 
 

• 11.334 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do município – Custo: 
R$ 255 mil, repassados em Ago e Dez/2008; 

 
• 14.145,51 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do município – 

Custo: R$ 400 mil, repassados em Jul e Nov/2008. A obra foi concluída em 
07/06/2009; 

 
• 5.623,67 m² de pavimentação, guias, galerias, rede de esgoto, rede de água e sarjetas 

– Custo: R$ 538 mil, repassados em Ago/2008 e 12/2008; 
 

• construção de Museu Municipal no Complexo Turístico Cultural e Histórico– Custo: 
R$ 687 mil, repassados em Ago/2008 e Set/2009; 

 
• construção integral de Biblioteca Pública Municipal localizada no Complexo 

Turístico, Histórico e Cultural – Custo: R$ 515 mil, repassados em Ago/2008 e 
Set/2009; 
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• construção de cancha de bocha no Bairro Almeida Prado – Custo: R$ 31 mil, 
repassados em Jul/2008. A obra foi concluída em 27/06/2009; 

 
• 9.270 m² de pavimentação asfáltica no prolongamento da Rua 17 e 29 – Custo: R$ 190 

mil, repassados em Jul/2008. A obra foi concluída em 18/06/2009; 
 

• aquisição de um triturador de galhos – Custo: R$ 63 mil, repassados em Ago/2008. 
Entregue em 12/11/2008; 

 
• construção de obelisco do Marco Zero – Custo: R$ 213 mil, repassados em Jul e 

Set/2008. Obra concluída em 12/11/2008. 
 

• 2.000,00 m² de recapeamento e restauração e ampliação da rede elétrica no Recinto 
de Exposições Dr. Rodolfo Abdo (FICCAP) – Custo: R$ 120 mil, repassados em 
Jul/2009. Obra concluída em 21/10/2009. 

 
• aquisição de pá-carregadeira – Custo: R$ 200 mil, repassados em Jul/2009. 

 
• conclusão do complexo turístico, cultural e histórico – Custo: R$ 180 mil, repassados 

em Out/2009. 
 

• 6.547,04 m² de recapeamento asfáltico, em vias do Município – Custo: R$ 130 mil, 
repassados em Abr/2010. 

 
• 2.476,249 m² de recapeamento asfáltico e sinalização viária horizontal, em vias do 

bairro Cohab Beira Rio – Custo: R$ 50 mil, repassados em Nov/2009. 
 

• reforma e adequação do barracão da feira livre – Custo: R$ 250 mil, repassados em 
Mai/2010. 

 
• reurbanização de praça na Vila Mariana – Custo: R$ 200 mil, repassados em 

Dez/2009. 
 
Programado: 
 

• 5.263,16m² de pavimentação asfáltica, em vias do distrito industrial – Custo previsto: 
R$ 200 mil. 

 
• Reforma no recinto de exposições Dr. Rodolfo Abdo – Custo previsto: R$ 120 mil. 
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DADE: R$ 3.618 mil 
 

• construção de passarela de acesso ao terminal rodoviário Monumento dos 
Colonizadores, Imigrantes e Estrada Boiadeira – Vila Mariana – Custo: R$ 315 mil, 
repassados em Out/2007 e 12/2008. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2007; 

 
• construção do Complexo Turístico, Cultural e Histórico – Custo: R$ 1.428 mil, 

repassados em Jul/2008 e 12/2008. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2008; 

 
• 13.741 m² de pavimentação asfáltica da via de acesso ao Posto de Artesanato do 

Bairro Estrada 15 – Custo: R$ 340 mil, repassados em Out/2007 e 06/2008. A obra foi 
concluída em 11/03/2009; 

 
• construção da casa do artesão na Praça Salles Filho – Custo: R$ 110 mil, repassados 

em Out/2007 e 06/2008. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2007; 

 
• construção do Parque de Lazer Ana Lucia – Custo: R$ 210 mil, repassados em 

Out/2007 e Jul/2008. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2007 e concluída em 25/11/2008; 

 
• fechamento e portal de entrada no Parque Fepasa – Custo: R$ 72 mil, repassados em 

Out/2007. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2007 e concluída em 25/11/2008; 

 
• construção da Praça Sol Nascente – Custo: R$ 97 mil, repassados em Out/2007 e 

Jul/2008. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2007 e concluída em 14/09/2008; 

 
• construção do parque da FEPASA – Custo: R$ 412 mil, repassados de Fev, Ago e 

Set/2006. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2004 e 
concluída em 29/08/2007; 

 
• pavimentação asfáltica do acesso ao Parque Eco-turístico das Águas Claras – Custo: 

R$ 340 mil, repassados em Mar e Ago/2006. A obra foi realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2005 e concluída em 29/08/2007; 
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• reforma da Praça Bela Vista – Custo: R$ 294 mil, repassados em Mai/2006 e 
Ago/2006. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2006 e 
concluída em 29/08/2007. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 451 mil 
 
Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 173 mil 
 

• EMEF Profa Cirley Volpe Lopes – Custo: R$ 12 mil. A obra foi concluída em 
01/08/2007. 

 
• EE Prof Itael de Mattos – Custo: R$ 151 mil. A obra foi concluída em 30/06/2009; 

 
• EE Prof Itael de Mattos – Custo: R$ 10 mil. A obra foi concluída em 08/04/2010. 

 
Reforma de escola contratada, aguardando OIS: 1 – Custo Previsto: R$ 63 mil 
 

• EE Prof Itael de Mattos – Custo previsto: R$ 63 mil. 
 
Cobertura de quadra de esportes de escola concluída: 1 – R$ 278 mil 
 

• EE Profº Itael de Mattos – Custo: R$ 278 mil. Obra concluída em 20/09/2007. 
 
Repasses para APAE: 
 

• De 2007 a Mar/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 734 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 407 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
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 Profº Itael de Mattos. 

 
Transporte Escolar: 
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• Em 01/03/2010 e 23/03/2010 foram entregues 2 microônibus para o transporte escolar 
– Custo: R$ 291 mil. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 

• construção de quadra de esportes – Custo: R$ 30 mil, repassados R$ 14 mil em 
Nov/2008. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 106 unidades habitacionais em execução / 1 conjunto – R$ 7.650 mil 
 

• Conjunto habitacional Santa Fé do Sul G - 106 unidades, beneficiando 530 pessoas, 
no prolongamento da Alameda Rio Verde sendo construída pelo Programa Parceria 
com os Municípios - Custo: R$ 7.650 mil. A obra está com 27,20% executados e 
previsão de termino em 30/12/2010. 

 
Melhorias Habitacionais e Urbanas: 
 

• obras de infra-estrutura urbana nos Conjuntos Habitacionais Flora Araujo e 13 de 
Maio - Custo R$ 106 mil, repassados de Jul/2008 a 12/2008. A obra foi concluída em 
09/12/2008; 

 
• 45.121,96 m² de recapeamento asfáltico nos Conjuntos Habitacionais Beira Rio, 

Orestes Borges, Vila Mariana, Bartolo R. Garcia - Custo R$ 296 mil, repassados de 
Jul/2008 a Abr/2009. A obra foi concluída em 27/04/2009; 

 
• ubanização da praça e construção do Centro de Convivência no Conjunto 

Habitacional Santa Fé do Sul F - Custo R$ 75 mil, repassados de Fev/2008 a 
Jun/2009. A obra foi concluída em 23/06/2009. 

 
 
JUSTIÇA: 
 
FUNDAÇÃO CASA: 
 

• convênio com a Prefeitura, para atendimento a 20 adolescente inseridos em medida 
sócio educativa em meio aberto – Custo: R$ 24 mil pagos R$ 12 mil em Ago/2009 e 
Set/2009. 
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MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 200 mil, pagos em Jun a Dez/2008 de recursos do FECOP – Fundo de 
Controle da Poluição, para construção da unidade de triagem e aquisição de 
equipamentos. 

 
• repasse de R$ 200 mil, pagos em Nov/2009 de recursos do FECOP – Fundo de 

Controle da Poluição, para construção da unidade de triagem e aquisição de 
equipamentos. 

 
FEHIDRO: 
 

• contrato com a Prefeitura, para subsídios técnicos para gestão e desenvolvimento da 
utilização múltipla dos recursos hídricos – Custo: R$ 100 mil. Concluído em 
19/10/2009; 

 
• contrato com a Prefeitura, para plano de gestão e gerenciamento integrado de 

resíduos sólidos urbanos – Custo: R$ 30 mil. O plano foi concluído em 31/10/2008; 
 
• contrato com a Prefeitura, para elaboração do plano diretor de controle da erosão 

urbana – Custo: R$ 69 mil. Plano concluído em 02/12/2008. 
 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 

• De 2007 a Dez/2009 foram repassados para o município R$ 629 mil em medicamentos. 
 
AME Santa Fé do Sul: 
 

• 2.300 mil, repassados de Mar/2008 a Jul/2008, para implantação do AME. 
Inauguração em 19/09/2008. 

 
• R$ 2.343 mil, repassados de Mar/2008 a Dez/2008, para custeio. 

 
• R$ 6.329 mil, repassados de Jan/2009 a Dez/2009, para custeio. 
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• R$ 6.129 mil, já repassados R$ 3.047 mil de Jan/2010 a Jun/2010 para custeio. 

 
• R$ 50 mil, pagos em Set/2009, para aquisição de equipamento para Exame de Pressão 

- MAPA. 
 
Repasse concluído para Prefeitura (2007-2009) – obras e equipamentos (Total: R$ 176 
mil): 
 
Prefeitura – R$ 176 mil, sendo: 
 

• R$ 126 mil, repassados em Dez/2007 para reforma e ampliação do ambulatório de 
especialidades (concluída em 31/03/2008). 

 
• R$ 50 mil, repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos. 

 
Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007-2009) – custeio (Total: R$ 1.090 
mil): 
 

• Consorcio Intermunicipal de Saúde Alta Araraquarense – R$ 28 mil; 
 
• Santa Casa – R$ 1.034 mil (sendo: R$ 252 mil para o Programa Pró Santa Casa); 

 
• Lar São Francisco de Assis e Lar Madre Paulina – R$ 28 mil. 

 
Repasses em execução para entidades hospitalares – custeio: 
 

• Santa Casa – R$ 252 mil repassados R$ 21 mil em Mar/2010 (Programa Pró Santa 
Casa). 

 
Repasse programado para entidades hospitalares – custeio: 
 

• Santa Casa – R$ 145 mil (Programa Pró Santa Casa). 
 
 

Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura – R$ 70 mil, repassados de Jul/2006 a Abr/2007. 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
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• Foram entregues 4 viaturas, sendo 2 para Policia Militar e 1 para a Polícia Civil – 

Custo: R$ 131 mil. 
 
• reforma e adaptação de salas na carceragem e reforma cadeia pública – Custo: R$ 52 

mil. Obra concluída em 08/12/2007. 
 
Corpo de Bombeiro: 
 

• aquisição de 01 Unidade de Resgate – Custo: R$ 100 mil. Entregue em 30/05/2008. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• recapeamento dos acessos da SPA-626/320, SPA-627/320, SPA-631/320 e SPA-
617/320 – Custo: R$ 7.007 mil. A obra foi concluída em 30/04/2009; 

 
• construção de galerias de águas pluviais no Córrego da Mula na Rodovia Euclides da 

Cunha – Custo: R$ 593 mil. Obra concluída em 24/05/2008. 
 
PROGRAMA – PRÓ-VICINAIS III: 
 

• recuperação de 6,50 km da Vicinal Santa Clara D´Oeste - SP-320 - Custo: R$ 1.953 
mil. Obra concluída em 14/06/2010. (SCO) 

 

OBRAS E AÇÕES - Gestões 1995-2006 
 

R$ 526.600.000,00 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 1.311.448 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 
963 mil beneficiando 786 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 
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• recuperados 4,60 km de estrada rural SFS-110/040– 1ª e 2ª  Fase – Custo: R$ 110 mil. 
A obra foi concluída em 09/08/1999. 

 
CATI - Programa Microbacias: 
 

• recuperados 3,97 km de estrada rural córrego do bonito – Custo: R$ 163 mil. A obra 
foi concluída em 22/12/2006. 

 
• recuperados 4,43 km de estrada rural córrego da cabeceira comprida – Custo: R$ 130 

mil. A obra foi concluída em 08/03/2006. 
 
Galpão de Agronegócios: 
 

• implantado 1 Galpão para Agronegócios – Custo: R$ 269 mil. A obra foi concluída em 
20/12/2005. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 50 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.571 crianças e adolescentes, 446 idosos, 172 portadores de deficiência, 544 famílias, 
2.210 migrantes e 40 pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 1.600 
mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 70 bolsistas/mês em 2005 e 70 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 50 mil em 2005 e R$ 50 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 de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 154 mil; 90 

famílias/mês em 2004 – R$ 65 mil; 90 famílias em 2005 – R$ 64 mil e 463 famílias em 
2006 – R$ 333 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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Repasse concluído para Prefeitura: 
 

• Prefeitura – repasse de R$ 25 mil, pagos em Abr/2002, para construção do Centro de 
Convivência do Idoso. 

 
• Prefeitura – repasse de R$ 21 mil, pagos em Dez/1995, para manutenção de 

equipamentos sociais. 
 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos:  
 

• construção de galeria com extensão de 270 ML no córrego do mangara – Custo: R$ 
44 mil. Obra concluída em 03/08/1998. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 
 

• obras de infra-estrutura na Av. Waldemar Lopes Ferraz – Custo: R$ 300 mil. A obra 
foi concluída em 25/09/1998. 

 
• obras de infra-estrutura urbana – Custo: R$ 549 mil. A obra foi concluída em 

10/10/2001. 
 
• pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Conjunto Habitacional Fora Araújo – 

Custo: R$ 150 mil. A obra foi concluída em 25/12/2000. 
 
• pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em Vias urbanas do município – Custo: R$ 45 

mil. A obra foi concluída em 24/03/1997. 
 
DADE: 

• construção do portal de acesso pela SP 595 – Custo: R$ 65 mil. A obra foi realizada 
pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2006 e concluída em 08/12/2006; 

 
• monumento da praça central – Custo: R$ 135 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura, 

com recursos do Plano DADE/2006 e concluída em 08/12/2006; 
 
• monumento da rotatória da Av. Navarro de Andrade com a Av. Waldemar Lopes 
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Ferraz – Custo: R$ 75 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2006 e concluída em 08/12/2006; 

 
• monumento do trevo da SP 595 (Rodovia dos Barrageiros) – Custo: R$ 85 mil. A obra 

foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2006 e concluída em 
08/12/2006; 

 
• obra de infra-estrutura nas ruas do bairro beira rio mula – Custo: R$ 468 mil. A obra 

foi realizada pela Prefeitura, com recursos do DADE/2004 e concluída em 
18/01/2006; 

 
• pavimentação asfáltica da estrada do bonito – Custo: R$ 579 mil. A obra foi realizada 

pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2005 e concluída em 08/12/2006; 
 
• portal de acesso na SP 320 – Custo: R$ 65 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura, 

com recursos do Plano DADE 2006 e concluída em 08/12/2006; 
 
• reforma do piso da quadra do Ginásio de esportes Antonio Ramal do Amaral – Custo: 

R$ 110 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2004 e 
concluída em 26/06/2006; 

 
• reforma da praça Sales Filho – Custo: R$ 120 mil. A obra foi realizada pela 

Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2006 e concluída em 08/12/2006; 
 
• reforma da praça Stélio Machado – Custo: R$ 230 mil. A obra foi realizada pela 

Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2006 e concluída em 08/12/2006; 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 1.661 mil 
 
Escolas construídas: 1 (840 novas vagas) – R$ 400 mil 
 

• EMEF Prof Benedito de Lima – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 400 mil. Obra 
concluída em 19/12/2003. 

 
Escolas ampliadas: 2 (315 novas vagas) – R$ 123 mil 
 

• EMEF Rosimares Camargo Benitez – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 58 mil. 
Obra concluída em 28/07/2003. 
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• EMEF Profa Elisabeth Maria Cavaretto De Almeida – 1 sala (105 novas vagas) – 

Custo: R$ 65 mil. Obra concluída em 30/07/2003. 
 
Reformas em Escolas: 20 – R$ 1.019 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 3 – R$ 119 mil 
 

• EE Profa Agnes Rondon Ribeiro – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 
07/08/2001; 

 
• EE Profa Thereza Siqueira Mendes – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 

29/01/2002. 
 

• EMEF Profa Marina de Oliveira – Custo: R$ 39 mil. A obra foi concluída em 
05/09/2001. 

 
Repasses para APAE: 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 1.438 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 1.491 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 332 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 
 

• Em 22/06/02 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua 18, nº 524 – Custo: R$ 
1.080 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER:  
 

• repasse de R$ 207 mil, pago em Jul/2004 para a realização do 48º jogos regionais. 
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Evento realizado no período de 19 a 31 de julho de 2004; 
 
• repasse de R$ 26 mil, pagos em Jun/2005 para a realização da 7ª copa de futsal do 

estado de São Paulo. Período de realização 30 de maio a 4 de junho de 2005; 
 
• repasse de R$ 83 mil, pagos em Set/2005 para realização do IX JORI - jogos regionais 

do idoso. Evento realizado no período de 6 a 9 de outubro/2005; 
 
• repasse de R$ 40 mil, pagos em Ago/2003 para realização dos jogos regionais do 

idoso. 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 390 unidades habitacionais / 1 conjunto - R$ 667 mil 
 

• conjunto Habitacional Santa Fé do Sul – F – 78 unidades, beneficiando 390 pessoas, 
construídas pelo sistema empreitada global convencional, na Rua das Margaridas SNº 
– Custo: R$ 667 mil. Obra concluída em 12/05/1997. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• obras de pavimentação de guias e sarjetas no Parque Residencial  Ana Lúcia – Custo: 
R$ 400 mil. Obra concluída em 31/12/2002. 

 
 
JUSTIÇA: 
 
FEBEM: 
 

• convênio com a Prefeitura, para atendimento a 30 adolescentes em medidas sócio-
educativa em liberdade assistida – Custo: R$ 79 mil, pagos de 12/1999 a 12/2002. 
Vigência: 29/12/2001 a 28/12/2002. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 210 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de um caminhão compactador para coleta de lixo e uma pá carregadeira. 
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FEHIDRO: 
 

• contrato com a Prefeitura, para aterro sanitário controlado – Custo: R$ 43 mil. 
Concluído em 07/01/2004; 

 
• contrato com a Prefeitura, para canalização de trecho de 286,50 m do córrego São 

Francisco – Custo: R$ 100 mil. Concluído em 16/11/1999; 
 
• contrato com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sta, para construção de poços 

de visita e travessias do emissário de esgotos do córrego mula – Custo: R$ 99 mil. 
Concluído em 18/09/2000; 

 
• contrato com a Prefeitura, para elaboração do plano diretor ambiental do município 

de Santa Fé do Sul – Custo: R$ 68 mil. Paralisada; 
 
• contrato com a Prefeitura, para Obras de adequação de estradas rurais – Custo: R$ 

29 mil. Concluído em 08/12/2005; 
 
• contrato com a Prefeitura, para produção e distribuição de 250.000 mudas, em dois 

anos, para reposição florestal – Custo: R$ 19 mil. Concluído em 28/11/2005; 
 
• contrato com a Associação de Desenvolvimento do Turismo RE, para programa de 

divulgação dos objetivos e diretrizes do comitê da bacia hidrográfica do São Jose dos 
Dourados – Custo: R$ 30 mil. Concluído em 08/03/2000; 

 
• contrato com o Sindicato Rural De Santa Fé do Sul, para piscicultura - produção de 

alevinos, tanques, rede e povoamento da represa da barragem de ilha solteira – Custo: 
R$ 119 mil. Concluído em 22/06/2004; 

 
• contrato com a Prefeitura, para recuperação e conservação dos recursos naturais na 

micro bacia córrego cabeceira comprida – Custo: R$ 31 mil. Concluído em 
29/08/2005; 

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

• Prefeitura – R$ 143 mil. 
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• Santa Casa – R$ 1.594 mil. 
 
• Lar São Francisco de Assis e Lar Madre Paulina – R$ 40 mil. 

 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Santa Casa – R$ 86 mil, repassados em Dez/2001 para reforma e adequação; 
 
• Santa Casa – R$ 60 mil, repassados em Jul/2002 para reforma e aquisição de 

materiais hospitalares; 
 
• Santa Casa – R$ 60 mil, repassados em Mar/2004 para aquisição de equipamentos 

para unidade de terapia intensiva; 
 
• Santa Casa – R$ 50 mil, repassados em Dez/1998, para aquisição de equipamentos; 
 
• Prefeitura – R$ 14 mil, repassados em Dez/1998, para aquisição de um veículo para 

combate a dengue; 
 
• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em Dez/1998, para reforma pronto socorro 

municipal; 
 
• Prefeitura – R$ 10 mil, repassados em Jan/2004 para aquisição de 1 incubadora neo-

natal móvel; 
 
• Prefeitura – R$ 160 mil, repassados em Mai/2005, para aquisição de 01 aparelho de 

ultra-sonografia com monitor colorido; 
 
• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em Dez/2006, para aquisição de uma ambulância. 

 
Entrega de ambulância: 3 
 

• Prefeitura – 2 (entregue em 1998 e 2002); 
 
• Santa Casa – 1 UTI (entregue em 2000). 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 23 viaturas, sendo: 15 para a Polícia Militar e 8 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 498 mil. 
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• reforma no prédio da Delegacia de Polícia – Custo: R$ 19 mil. Obra concluída em 

30/11/1996.  
 
 
TRANSPORTES: 
 
FEPASA: 
 

• construção da Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Paraná na estrada RBN - 345 - 
Córrego do Sapé e seus acessos ferroviários e rodoviários, numa extensão de 2,6 km – 
Custo: R$ 477.264 mil. Obra concluída em 31/07/1998. 

 
DER: 
 

• obras a duplicação da SP-320 - Rodovia Euclides da Cunha, numa extensão de 10,7 
km - Custo: R$ 26.268 mil. Obras concluídas em 09/07/2005; 

 
• serviços de melhoramentos e pavimentação da vicinal SFS-321 (Corredor Almeida 

Prado) e SFS-255, numa extensão de 7,4 km – Custo: R$ 688 mil. A obra foi concluída 
em 09/08/2001; 

 
• regularização e recapeamento da estrada vicinal SFS-455 - Bairro do Retiro, numa 

extensão de 7 km – Custo: R$ 254 mil. Obra concluída em 07/08/2000; 
 
• recapeamento da vicinal SFS-455, numa extensão de 4 km – Custo: R$ 200 mil. Obra 

concluída em 07/08/2000; 
 
• regularização e recapeamento da estrada vicinal SFS-255 - Bairro Frigorífico, numa 

extensão de 4 km – Custo: R$ 133 mil. A obra foi concluída em 12/08/2000. 
 
 


