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SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2007-2010 

R$ 10.865.700,00 - em 46 obras e ações 
 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 198.032 litros de leite de Jan/2007 a Fev/2010 - Custo: R$ 244 mil, 
beneficiando 404 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrado convênio, relativo à municipalização da Casa da Agricultura, para 
atendimento a pequenos e médios agricultores - Custo: R$ 47 mil, já repassados em 
Nov/2007, Jul e Out/2008. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 4 

• implantadas 3 pontes metálicas e mais 1 em andamento, 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$ 204 mil: 

1. na estrada SAA-050, sobre o Córrego Pimenta – vão de 8 metros. Instalada 
27/12/2007. 

2. na estrada SAA-278, sobre o Córrego Antinha – vão de 8 metros. Instalada em 
27/12/2007. 

3. na estrada SAA-420, sobre o Córrego da Rocinha – vão de 10 metros. Instalada em 
27/12/2007. 

4. na estrada SAA-435, sobre o Córrego Coutinhos – vão de 6 metros. Em andamento. 
 
Programa de Microbacias: 
 
CATI: 

• adequação de 5,29 km da estrada rural - Microbacia Córrego Antinha – Custo R$ 268 
mil. Obra concluída em 28/02/2007. 

 
 
Programa Melhor Caminho – 3ª Fase: 



2 

 

• recuperados 6,20 km da estrada SAA-050, no Bairro Córrego da Lajinha – Bacia 
Hidrográfica do Sapucaí/Grande – Custo: R$ 464 mil. Obra concluída em 19/08/2009. 

 
Repasse de recursos: 

• Prefeitura – R$ 40 mil repassados em Dez/2009, para aquisição de tanque de 
resfriamento de leite. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES.SOCIAL: 

• celebrados 7 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 437 
crianças e adolescentes e 270 famílias – Custo: R$ 133 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 90 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 64 mil, 90 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 64 mil, 90 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 64 mil 
e estão sendo atendidas 90 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 64 mil, já repassados R$ 
27 mil de Jan a Mai. 

• 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 estão sendo atendidos 30 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 21 mil, já 
repassados R$ 9 mil de Jan a Mai. 

 
 
Repasses concluídos: R$ 135 mil 

• Lar dos Velhinhos da Sociedade de São Vicente – R$ 25 mil repassados em 
Mai/2009, para aquisição de equipamentos. 

• Sociedade Espírita Cristã Irmão Vicente – R$ 10 mil repassados em Fev e Mai/2007, 
para custeio. 

• Prefeitura – R$ 100 mil repassados em Mar/2007, para reforma e ampliação da 
creche municipal, localizado na Rua Francisco Antonio Mafra nº 1393. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: R$ 1.323 mil 

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

• aquisição de perua utilitária 0 km – Custo: R$ 43 mil, repassados em Dez/2009. 
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• construção de galpão para incubadora de empresa, com 259,18 m² de área (2ª etapa), 
localizado na Rua 01 s/nº - lotes 38 e 37 – Custo: R$ 200 mil, repassados em 
Dez/2009. A obra está com 12% executados e tem término previsto em 02/12/2010. 

• construção de um galpão para incubadora de empresas, com 271,82 m² de área (1º 
módulo – apoio), localizado na Rua 01 s/nº - lotes 1 e 39 – Custo: R$ 180 mil, 
repassados em Set/2009. A obra está com 3% executados e tem término previsto em 
22/08/2010. 

• 7.668,05 m² de recapeamento asfáltico na Rua Nove de Julho, Rua Floriano Peixoto e 
Rua dos Alecrim – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 
09/12/2008. 

• obras de infra-estrutura urbana no Parque Ecológico – Custo: R$ 450 mil, repassados 
em Jan, Fev, Set e Dez/2008 e Abr/2010. Obra concluída em 03/02/2010. 

• construção de calçamento na entrada e estacionamento do Parque Ecológico 
Municipal – Custo: R$ 100 mil, repassados em Dez/2008. 

• 2.500,00 metros lineares de guias e sarjetas em vias do município – Custo: R$ 50 mil, 
já repassados R$ 30 mil em Fev/2007. 

 

Repasses de recursos programados: R$ 150 mil 

• 6.818,20 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 150 
mil. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 1.181 mil 
 
Reformas de escolas concluídas: 4 – R$ 800 mil 

• EE Cônego Macário de Almeida – Custo: R$ 102 mil. Obra concluída 08/03/2010. 

• EE Cônego Macário de Almeida – Custo: R$ 4 mil. Obra concluída 30/01/2010. 

• EE Cônego Macário de Almeida – Custo: R$ 10 mil. Obra concluída 24/11/2009. 

• EMEF Manoel Augusto Rodrigues Alecrim – Custo: R$ 684 mil. Obra concluída em 
05/06/2007. 

 
Reforma de escola em execução: 1 – R$ 381 mil 

• EE Cônego Macário de Almeida – Custo: R$ 381 mil. A obra está com 25% 
executados e tem término previsto em 31/05/2010. 
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Distribuição de Material Escolar: 
 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 784 alunos em 2007, 708 
alunos em 2008 e 1.416 alunos em 2009 – Custos: R$ 48 mil. 

 
Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Mar/2010, foram gastos R$ 123 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 1 escola do município: EE Cônego Macário de Almeida. 

 
Transporte escolar: 2 veículos – R$ 291 mil 
 

• Foram entregues 2 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 291 mil. 
 
 
ESPORTE E LAZER: 

• construção de quadra de esporte descoberta na Rua 9 de Julho, 1100 – Custo: R$ 70 
mil, repassados em Dez/2008 e Out/2009. A obra está em execução. 

 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 1 unidade habitacional entregue pelo Sistema de Carta de Crédito – R$ 35 mil. 
 
CDHU: 50 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – Custo: R$ 739 mil 

• Conjunto Habitacional Santo Antônio da Alegria - 50 unidades, beneficiando 250 
pessoas, construída pelo Programa Parceria com Municípios - Custo: R$ 739 mil. 
Foram entregues 45 em Set/2007 e 5 unidades em 23/06/2008. 

 
CDHU: 80 unidades habitacionais programadas / 1 conjunto – Custo: R$ 4.800 mil 

• Conjunto Habitacional Santo Antônio da Alegria IV - 80 unidades, beneficiando 400 
pessoas, a serem construídas pelo Programa Parceria com Municípios - Custo: R$ 
4.800 mil. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
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• obras de infra-estrutura, iluminação pública e galerias no conjunto habitacional José 
Antônio Miziara e Bairros Alecrim e São Benedito – Custo: R$ 50 mil, repassados em 
Dez/2004, Abr/2006 e Mai/2008. Obra concluída em 20/02/2008. 

• construção de 11 unidades habitacionais na Rua Floriano Peixoto na Vila Canequinha 
– Custo: R$ 216 mil, repassados em Set a Dez/2008 e Jun/2009. Obra concluída em 
19/12/2008. 

 
Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• 18.036,30 m² de pavimentação asfáltica e galerias de águas pluviais no conjunto 
habitacional Santo Antônio da Alegria A e B – Custo: R$ 317 mil, repassados em 
Jul/2008 e Jan e Dez/2009. Obra concluída em 03/12/2009. 

• construção de praça no conjunto habitacional Manoel Pereira da Silva B – Custo: R$ 
80 mil, repassados em Jul e Out/2008 e Mar/2010. A obra está com 60% executados e 
tem término previsto para 05/06/2010. 

 

Repasse programado: 

• galerias de águas pluviais no conjunto habitacional Jardim Morumbi – Custo: R$ 180 
mil. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repassados R$ 224 mil em Jul/2008, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de equipamento para coleta seletiva. 

• serão repassados R$ 110 mil, recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, 
para aquisição de caminhão para coleta seletiva de lixo. Aguarda documentos da 
licitação. 

 
FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para desassoreamento e piscicultura – Custo: R$ 119 mil. 
Obra concluída em 18/11/2009. 

• contrato com a Prefeitura, para substituição e redimensionamento da rede de água 
potável – Custo: R$ 513 mil. Obra concluída em 19/06/2008. 

 
 
SAÚDE: 
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Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares – custeio: 
 
 
Repasses programados para Prefeitura / entidades hospitalares – equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 17 mil para aquisição de bombas dosadoras de flúor. 

• Prefeitura – R$ 50 mil para aquisição de gerador de energia elétrica. 

• Prefeitura – R$ 80 mil para reforma da Unidade Mista de Saúde na Av. Francisco 
Antonio Maffra, 1004. 

 
 
Programa de Saúde da Família: 

• Prefeitura – R$ 20 mil, repassados em Fev/2007 para aquisição de equipamentos. 
 
 
Programa Dose Certa: 

• Em Jan/2007 a Dez/2009, foram repassados para o município R$ 147 mil em 
medicamentos e mais R$ 47 mil estão sendo repassados em 2010. 

 
Programa Controle de Glicemia: 

• Prefeitura – R$ 15 mil foram repassados de 2007 a 2009 e mais R$ 3 mil estão sendo 
repassados em 2010 para custeio. 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Em 24/07/2009 foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 
 
PROGRAMA PRÓ-VICINAL II: 
 

• recuperação da vicinal de ligação entre Cássia dos Coqueiros e Santo Antonio da 
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Alegria, numa extensão de 11,60 km – Custo no município: R$ 3.055 mil. Obra 
concluída em 30/05/2009 (SAA). 

 
OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 

R$ 27.800.000,00 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 792.592 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 550 mil, 
beneficiando 404 famílias carentes no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 12 km da estrada rural SAA-060 (2ª Fase) – Custo: R$ 373 mil. Obra 
concluída em 16/06/2004; 

• recuperados 4,8 km da estrada rural SAA-020 (1ª Fase) - Custo: R$ 78 mil. Obra 
concluída em 04/09/2000. 

 
Programa de Ponte Metálica: 7 

• implantadas 7 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção de cabeceira. O Estado doou a superestrutura, num total de 54 metros 
lineares –Custo: R$ 345 mil: 

1. na estrada SAA-278, sobre o Córrego Antinha – vão de 8 metros. Instalada em 
17/02/2006; 

2. na estrada SAA-477, sobre o Córrego Bauzinho – vão de 8 metros. Instalada em 
08/12/2001; 

3. na estrada SAA-278, sobre o Córrego Antinha – vão de 6 metros. Instalada em 
08/12/2001; 

4. na estrada SAA-278, sobre o Córrego Pimenta - vão de 8 metros. Instalada em 
08/12/2001; 

5. na estrada SAA-313, sobre o Córrego Fundo – vão de 6 metros. Instalada em 
25/06/2002; 

6. na estrada SAA-373, sobre o Córrego Torres – vão de 10 metros. Instalada em 
17/02/2006; 

7. na estrada SAA-420, sobre o Córrego Rocinha – vão de 8 metros. Instalada em 
17/02/2006. 
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ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 18 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 980 
crianças e adolescentes e 285 famílias – Custo: R$ 437 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 2001/2003 – R$ 52 mil; 30 famílias/mês 
em 2004 – R$ 22 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 21 mil e 90 famílias em 2006 – R$ 64 
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. 

 
Repasses de recursos: 

• Prefeitura – repasse de R$ 153 mil, pagos de Fev/1998, para obras do Centro 
Comunitário. Obra concluída em 31/12/1998; 

• Prefeitura – repasse de R$ 30 mil, pagos de Ago/2004, para ampliação do Centro de 
Convivência do Idoso. Obra concluída em 31/12/2005. 

 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• construção de galerias pluviais na Avenida Francisco Antônio Mafra – Custo: R$ 100 
mil. Obra concluída em 30/06/2006; 

• obras de infra-estrutura urbana – Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 25/11/2002; 

• construção de velório – Custo: R$ 80 mil. Obra concluída em 19/03/2002; 

• 13.636,00 m² de pavimentação em vias urbanas – Custo: R$ 150 mil. Obra concluída 
em 26/05/2000; 
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• obras de infra-estrutura urbana no conjunto habitacional Manoel Pereira da Silva – 
Custo: R$ 60 mil. Obra concluída em 26/12/2000; 

• 5.000,00 m de guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 
19/08/1998; 

• reforma e ampliação de cemitério – Custo: R$ 20 mil. Obra concluída em 10/03/1997. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 778 mil 
 
Escola construída: 1 (630 novas vagas) – R$ 703 mil 

• EMEF Manoel Augusto Rodrigues Alecrim – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 
703 mil. Obra concluída em 30/11/2005. 

 
Coberturas de quadras de esportes em escola: 2 – R$ 75 mil 

• 2 na EE Cônego Macário de Almeida – R$ 75 mil. Obras concluídas em 31/10/2001 e 
06/11/2000. 

 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana na escola EE/EMEF Cônego Macário de Almeida. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 

• Em 29/06/2006 foi implantado o Banco do Povo Paulista, na Rua Coronel Antônio de 
Souza Vieira, nº 490 – Custo: R$ 45 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• conclusão da quadra poliesportiva coberta – Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 
Mar/2000. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
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• Programa Acessa São Paulo - implantado 1 Infocentro na Rua Coronel Antônio de 
Souza Vieira, nº 510 – Custo: R$ 21 mil. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o 
Estado 7 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à internet. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 150 unidades habitacionais / 1 conjunto – R$ 1.452 mil 

• Conjunto Habitacional Santo Antônio da Alegria B – 150 unidades, beneficiando 750 
pessoas, na Rua Amélia Alfredo Cury, s/nº construída pelo Sistema Empreitada 
Global, em parceria com a Prefeitura – Custo: R$ 1.452 mil. Unidades 
comercializadas em 31/07/1997. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 

• 10.500 m² de pavimentação asfáltica em diversas ruas do município – Custo: R$ 50 
mil. Obra concluída em 31/12/2002. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 90 mil em Ago/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de um caminhão coletor compactador de lixo; 

• repasse de R$ 190 mil em Jun/2006, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de uma pá carregadeira. 

 
FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para elaboração de projeto para substituição da rede de 
água – Custo: R$ 17 mil. Obra Concluída em 01/09/2006; 

• contrato com a Prefeitura, para elaboração de projeto para substituição da rede de 
esgoto – Custo: R$ 17 mil. Obra concluída em 04/03/2006; 

• contrato com a Prefeitura, para construção de estação tratamento de esgoto em 
módulos – Custo: R$ 116 mil. Obra concluída em 13/07/2005; 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de aterro sanitário na Fazenda Vazante – 
Custo: R$ 103 mil. Obra concluída em 28/07/2003; 

• contrato com a Prefeitura, para elaboração de projeto da estação de tratamento de 
esgotos – Custo: R$ 24 mil. Projetos concluídos em 05/06/2003; 
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• contrato com a Prefeitura, para implantação de estação de tratamento de esgotos – 
Custo: R$ 139 mil. Obra Concluída em 18/04/2002; 

• contrato com a Prefeitura, para elaboração de projeto executivo para aterro sanitário 
– Custo: R$ 12 mil. Obra concluída em 10/05/2001; 

• contrato com a Prefeitura, para construção de um reservatório de água com 
capacidade de 100 m³ no Parque José Camilo de Souza – Custo: R$ 20 mil. Obra 
concluída em 12/12/2000. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasse para Prefeitura (1995-2006) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 1 mil, repassados em Out/2004. 
 
 
Repasses para a Prefeitura (1995–2006) – obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 14 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de 1 veículo para 
combate a dengue; 

• Prefeitura – R$ 25 mil, repassados em Dez/1998 para reforma e reparos na Unidade 
Mista de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 13 mil, repassados em Out/2004 para aquisição de bombas dosadoras. 
 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 10 mil, repassados em Ago/2005. 
 
Programa Sorria São Paulo (Custeio/Investimento): 

• Prefeitura – R$ 36 mil, repassados em Set/2006. 
 
Entrega de Ambulância: 2 

• Prefeitura – 2 (entregues em 1998 e 2004). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 4 viaturas, sendo: 2 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 84 mil. 
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TRANSPORTES: 
 
DER: 

• pavimentação da vicinal SAA-020, que liga o acesso Fioravante Belutti ao município 
de Itamogi (MG), numa extensão de 3,35 km – Custo: R$ 798 mil. Obra concluída em 
17/11/2006; 

• melhoramentos e pavimentação da vicinal Santo Antônio da Alegria – Cássia dos 
Coqueiros, numa extensão de 6,4 km – Custo: R$ 671 mil. Obra concluída em 
14/06/2001; 

• implantação e pavimentação de faixas adicionais e acostamentos na SP-351, do km 0 
ao 23,7, trecho Batatais divisa com Minas Gerais, numa extensão de 23,7 km – Custo: 
R$ 12.553 mil. Obra concluída em 23/06/1999; 

• melhoria de plataforma, cascalhamento e drenagem superficial, numa extensão de 
12,00 km – Custo: R$ 44 mil. Obra concluída em 09/01/1999. 

 
 


