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SANTO ANTÔNIO DE POSSE 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007-2010 
R$ 55.991.300,00 - em 62 obras e ações 

 
 
AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de leite: 
 

• distribuídos 73.408 litros de leite de Jan/2007 a Mai/2010 – Custo: R$ 94 mil, 
beneficiando 124 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrado convênio, relativo a municipalização da Casa da Agricultura, para atender 
pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 13 mil, repassados em Ago e  Out/2008. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 7,35 km da estrada municipal Itaquere no Bairro Itaquere – Bacia 
Hidrográfica Piracicaba/Capivari/Jundiaí (2ª Fase) – Custo: R$ 558 mil. Obra 
concluída em 14/10/2008. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 13 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 393 
crianças e adolescentes, 830 idosos e 250 famílias – Custo: R$ 82 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 estão sendo atendidas 50 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 36 mil, já repassados R$ 
21 mil de Jan a Jul. 

 
• 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 
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mil e estão sendo atendidos 30 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 21 mil, já 
repassados R$ 12 mil de Jan a Jul. 

 
 
Repasse de recursos: R$ 512 mil 
 

• Lar São Vicente de Paula - R$ 19 mil, repassados em Jan/2008, para aquisição de 
máquina de secar roupas (industrial). 

 
• APAE - R$ 10 mil, repassados em Dez/2006 a Mar/2007, para custeio. 

 
• Prefeitura - R$ 300 mil, repassados em Mar/2008, para construção do Centro Múltiplo 

para Terceira Idade. Obra concluída em 26/12/2009. 
 

• APAE - R$ 40 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos. 
 

• Cooperativa dos Coletores de Materiais Recicláveis - R$ 38 mil, repassados em 
Set/2008, para aquisição de veículo. 

 
• Lar São Vicente de Paula - R$ 105 mil, repassados em Nov/2008, para aquisição de 

equipamentos e 2 veículos para a entidade. 
 
 
CULTURA: 
 
Pólo do Projeto Guri: 1 (em andamento) 
O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando a 
música como agente transformador. 

• Pólo de Santo Antônio de Posse – Rua Joaquim de Barros Aranha, nº 178 - Centro - 
em andamento 3 cursos (violino, violoncelo, viola, contrabaixo e canto coral), para 
245 crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 174 mil de Out/2006 a Dez/2009 para 
pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de 
supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 24/10/2006. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 

• construção de ponte 01 sobre o Córrego Matadouro - Rua Santo Antonio x Rua Atílio 
Bergo – Custo: R$ 250 mil, já repassados R$ 70 mil em Jan/2010. A obra está com 
25% executados e tem término previsto em 14/01/2011. 
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• construção de ponte 02 sobre o Córrego Matadouro - Rua Santo Antonio x Rua Atílio 
Bergo – Custo: R$ 255 mil, já repassados R$ 71 mil em Jan/2010. A obra está com 
20% executados e tem término previsto em 14/01/2011. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: R$ 2.444 mil 
 

• 5.625,00 m² de pavimentação asfáltica na Avenida Dr. Alberto Aranha Fortuna – 
Custo: R$ 125 mil, repassados em Mar/2008 e Nov/2009. Obra concluída em 
10/06/2009. 

• 11.475,28 m² de pavimentação asfáltica, guias sarjetas em ruas do Bairro São Judas 
Tadeu – Custo: R$ 250 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 10/06/2009. 

• 5.460,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas do município 
– Custo: R$ 150 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 10/06/2009. 

• 4.590,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no bairro São Judas Tadeu – 
Custo: R$ 140 mil, repassados em Set/2008. Obra concluída em 10/06/2009. 

• 4.954,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do município – Custo: 
R$ 150 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 10/06/2009. 

• 1.128,80 m² de alambrado, 6 portões de acesso e 3 campos de futebol nos bairros São 
Judas Tadeu e Jardim Maria Helena – Custo: R$ 50 mil, repassados em Mar/2008. 
Obras concluídas em 29/08/2008. 

• aquisição de veículo para transporte da Terceira Idade – Custo: R$ 60 mil, repassados 
em Abr/2008. Adquirida em 12/08/2008. 

• 1.226,80 metros lineares de sarjetão, galerias de águas pluviais e rede coletora de 
esgotos no bairro São Judas Tadeu – Custo: R$ 300 mil, repassados em Dez/2006 e 
Fev/2007. Obra concluída em 29/06/2008. 

• implantação de galerias de águas pluviais no Bairro Bela Vista – Custo: R$ 99 mil, 
repassados em Dez/2006 e Fev/2007. Obra concluída em 20/05/2008. 

• 1.962,00 metros lineares de sarjetão, galerias de águas pluviais e rede coletora de 
esgotos no bairro Portal das Pérolas – Custo: R$ 200 mil, repassados em Dez/2006 e 
Fev/2007. Obra concluída em 06/03/2008. 

• 6.152,80 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do município – Custo: 
R$ 150 mil, repassados em Jun/2008. A obra está com 92,17% executados. 
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• aquisição de 1 micro-ônibus para a APAE – Custo: R$ 50 mil, repassados em 
Dez/2006. 

• construção de Ginásio de Esportes no Bairro Vila Esperança – Custo: R$ 300 mil, já 
repassados R$ 250 mil em Out/2009. 

• execução de captação de águas pluviais (Fase I), situado na Rua João Dalmolin e na 
Estrada Bairro dos Martins - Custo: R$ 100 mil, repassados em Out/2009. 

• 6.035,05 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas diversas vias do bairro Bela 
Vista (Fase II) – Custo: R$ 250 mil, repassados em Dez/2009. 

• aquisição de veiculo com capacidade para 05 pessoas – Custo: R$ 30 mil, repassados 
em Nov/2009. 

• aquisição de equipamentos para a “Praça Antonio Primo Caralaro” – Custo: R$ 40 
mil, repassados em Jan/2010. 

 
Repasse de recurso programado: R$ 270 mil 

• aquisição de retroescavadeira nova – Custo: R$ 150 mil. 

• construção de campo de bocha, malha e cobertura do ginásio, na Rua Benedicta 
Furigo, n° 251 – Custo: R$ 120 mil. 

 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 566 mil  
 
Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 273 mil 
 

• EE Santo Antônio – Custo: R$ 264 mil. Obra concluída em 06/10/2009. 
 

• EE Santo Antônio – Custo: R$ 9 mil. Obra concluída em 22/01/2010. 
 
 
Cobertura de quadra de esporte em execução: 1 – R$ 293 mil 
 

• EE Santo Antônio – Custo: R$ 293 mil. A obra está com 95% executados. 
 
Transporte escolar: 2 veículos – R$ 291 mil 
 

• Foram entregues 2 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 291 mil. 
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Repasses para a APAE: 
 

• De Mar/2007 a Mar/2010 foram repassados para as APAE, recursos no valor de R$ 
237 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 132 alunos. 

 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De Mar/2007 a Mar/2010 foram gastos R$ 123 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na escola EE Santo Antônio. 

 
 
Distribuição de Material Escolar: 
 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 1.974 alunos em 2007, 2.167 
alunos em 2008 e 1.900 alunos em 2009 - Custo: R$ 106 mil. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
 

• Projeto Esporte Social – Trata-se de Projeto de inclusão social, através do Esporte. O 
Projeto é voltado para o atendimento a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, idosos 
acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais que estejam em situação de 
risco. Os recursos no montante de R$ 39 mil, repassados em Abr/2007, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos.  

 
 
HABITAÇÃO: 
 
 
Programa Melhorias Habitacionais: 
 

• 9.041,26 m² de obras de infraestrutura no conjunto habitacional Jardim das Flores – 
Custo: R$ 269 mil, repassados em Jan/2008, Fev e Abr/2009. Obra concluída em 
09/04/2009. 
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• construção de praça, com 1.270,41 m² de área, no conjunto habitacional Jardim das 
Flores – Custo: R$ 108 mil, repassados em Abr, Nov/2008 e Mar/2009. Obra 
concluída em 12/12/2008. 

 
• construção de praça, com 721,94 m² de área, no conjunto habitacional Prefeito 

Augusto Lala – Custo: R$ 92 mil, repassados em Abr, Set e Dez/2008. Obra concluída 
em 19/06/2008. 

 
• construção de Centro Comunitário no conjunto habitacional Jardim das Flores, com 

327,75 m² de área – Custo: R$ 250 mil, já repassados R$ 74 mil em Jul/2010. 
 
 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• 2.864,49 m² de pavimentação de calçadas no conjunto habitacional Santo Antônio de 
Posse A2 – Custo: R$ 77 mil, repassados em Jul, Out e Dez/2008. Obra concluída em 
12/02/2009. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 

• construção de galerias de águas pluviais no bairro São Judas Tadeu – Custo: R$ 45 
mil, repassados em Nov e Dez/2007. Obra concluída em 28/08/2008. 

• construção de emissário, estação elevatória, linha de recalque e estação de tratamento 
de esgotos – Custo: R$ 2.300 mil, já repassados R$ 1.732 mil de Jun/2008 a Fev/2010. 
A obra está com 35% executados e tem término previsto para 31/12/2010.  

 
SANEBASE: 
 

• construção de estação de tratamento de água, constituída de um floculador, um 
decantador e três filtros no bairro Jardim Planalto - Custo: R$ 300 mil. A obra está 
com 90% executados e tem término previsto para 31/07/2010. 

• execução de 6.084,50 m rede coletora de esgoto, 460 ligações domiciliares de esgoto 
em ruas do centro do município – Custo: R$ 547 mil. A obra está com 33,47% 
executados e tem término previsto para 25/08/2010. 

 

SAÚDE: 
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Programa Dose Certa: 
 

• De Jan/2007 a Dez/2009, foram repassados para o município R$ 438 mil em 
medicamentos e mais R$ 133 mil estão sendo repassados em 2010. 

 
Programa de Controle de Glicemia: 
 

• Prefeitura – R$ 58 mil foram repassados de 2007 a 2009 e mais R$ 10 mil estão sendo 
repassados em 2010 para custeio. 

 
Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares – equipamentos: 
 

• Prefeitura - R$ 40 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de aparelho de Raio 
X. 

• Prefeitura - R$ 100 mil, repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos 
para implantação de Unidade Saúde da Família no bairro Ressaca. 

• Prefeitura - R$ 50 mil, repassados em Jan/2008, para aquisição de equipamentos para 
o Posto de Saúde do bairro Boa Vista. 

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em Jan/2008, para aquisição de equipamentos. 

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em Jun/2008, para reforma e ampliação. 

• Prefeitura – R$ 34 mil, repassados em Nov/2007, para aquisição de ambulância. 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Foram entregues 4 viaturas: 1 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 136 mil. 

 
 
Polícia Civil: 

• ampliação da Delegacia de Polícia, na Rua Joaquim de Barros Aranha, 142, Centro - 
Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 29/05/2009. 

 

Obra em execução: 

• reforma do prédio da Delegacia de Polícia, na Rua Joaquim de Barros Aranha, 142, 
Centro - Custo: R$ 142 mil. A obra esta em andamento e tem término previsto para 
30/07/2010. 
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TRANSPORTES: 
 
DER: 
 
Obra concluída: 

• serviços emergenciais de implantação de Ponte sobre o Córrego Santa Bárbara no km 
14,50 na SP-107 – Custo: R$ 1.281 mil. Obra concluída em 28/04/2010. 

 
Obra em andamento: 

• recuperação e melhoramentos da SP-107 (Rodovia Prefeito Aziz Lian), do km 18,47 ao 
45,87, numa extensão de 27,4 km – Custo: R$ 44.590 mil. A obra está com 76% 
executados e tem término previsto em 26/09/2010.  

OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 4.800.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 250.792 litros de leite, no período de Jul/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 
183 mil, beneficiando 124 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4,5 km da estrada rural SPS-357 - Custo: R$ 76 mil. A obra foi concluída 
em 08/01/2001. 

 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 20 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 432 
crianças e adolescentes, 748 idosos e 169 famílias – R$ 299 mil. 
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• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 30 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 mil em 2005, 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 2003 – R$ 52 mil; 30 famílias/mês /2004 – 

R$ 22 mil; 30 famílias/mês/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 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. 

 
EDUCAÇÃO: 
 
Reformas em Escolas: 8 – Custo: R$ 367 mil 
 
 
Repasses para a APAE: 
 

• De 2003 a 2006 foram repassados para as APAE, recursos no valor de R$ 218 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 66 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 263 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 2 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 
 



10   

• Em 30/06/2006, foi implantado o Banco do Povo Paulista na Praça Chafia Chaib 
Baracat, nº 351, com recursos de R$ 72 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 100 unidades habitacionais / 1 conjunto 
 

• conjunto habitacional Santo Antônio de Posse A2 – 100 unidades, beneficiando 500 
pessoas, construídas pelo sistema Pró-lar Empreitada Global Convencional. A obra, 
realizada na gestão Fleury, foi entregue na gestão Covas em 28/10/1996. 

 
 
Fundo Estadual da Habitação: 

• 9.437,26 m² de pavimentação asfáltica no bairro Portal das Pérolas – Custo: R$ 150 
mil repassados em Out/2002 e Jan/2005. A obra foi concluída em 27/02/2005. 

 
 
Programa de Melhorias Habitacionais: 

• 5.681,82 m² de pavimentação asfáltica no conjunto habitacional Augusto Lala – 
Custo: R$ 100 mil repassados em Fev e Ago/2004. A obra foi concluída em 
24/12/2004. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 90 mil em Nov/2002 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

 
 
FEHIDRO: 
 

• contrato com a Prefeitura, para elaboração de projetos executivos de rede coletora, 
interceptores, emissário e estação elevatória – Custo: R$ 41 mil. Concluído em 
26/04/05. 

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

• Prefeitura – R$ 67 mil. 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras / equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 100 mil em Set/2005, para construção do Posto de Saúde Monte 
Santo; 

• Prefeitura – R$ 30 mil em Dez/2001, para obras de reforma do Posto de Saúde; 

 
Entrega de Ambulâncias: 3 – R$ 105 mil 
 

• Prefeitura – 3 (entregues em 1996, 2002 e 2004). 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 7 viaturas, sendo: 5 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 154 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• restauração de buracos na SP-107, numa extensão de 5 km – Custo: R$ 107 mil. A 
obra foi concluída em 31/12/1997. 

 
CONCESSIONÁRIA RENOVIAS: OBRA CONCLUÍDA 
 
 

1. implantação de dispositivo de retorno no km 143,5 da SP-340 – Fazenda Bradesco – 
Custo: R$ 813 mil. A obra foi concluída em 15/12/2006.  
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