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SEVERÍNIA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007 - 2010 

 
R$ 9.556.000,00 – em 43 obras e ações 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 61.190 litros de leite, no período Jan/2007 a Fev/2010 - Custo: R$ 76 mil, 
beneficiando 394 famílias carentes, no último mês. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrado 1 convênio, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 26 mil. 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 5,90 km de estrada Municipal SV 012/006, Bairro Lindóia – 2ª Fase – 
Custo: R$ 470  mil. A obra foi concluída em 26/09/2008. 

 
• recuperados 5,70 km de estrada Municipal SV-11, Bairro Córrego Bambu; SV-05, 

Bairro Fazenda São José, BH Turvo Grand – 3ª Fase – Custo: R$ 427  mil. A obra foi 
concluída em 18/11/2009. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 15 convênios com a Prefeitura para atendimento a 402 crianças e 
adolescentes, 295 idosos e 435 famílias – R$ 328 mil. 

 
• Programa Renda Cidadã – atendeu 173 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 124 mil; 

150 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 108 mil; 150 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
108 mil e está atendendo mais 150 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 108 mil 
repassados R$ 45 mil de Jan/2010 a Mai/2010. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 21 mil; 25 

bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 18 mil; 25 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 18 
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mil e está atendendo mais 25 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 18 mil repassados R$ 
7 mil de Jan/2010 a Mai/2010. 

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

• Pólo de Severínia – Avenida Drº Salomão Galib Tannuri, s/nº - Cohab IV - em 
andamento 3 cursos (violão, percussão e canto coral), para 117 crianças e 
adolescentes. Foram repassados R$ 147 mil pagos de Jul/2006 a Dez/2009, para 
pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de 
supervisão, etc. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: R$ 2.599 mil 
 

• iluminação pública em vias urbanas, na praça de esporte e no velório – Custo: R$ 100 
mil, repassados em Nov/2006 e Jun/2007. A obra foi concluída em 20/05/2007. 

 
• 11.403,50m² de obras de infra-estrutura urbana – Custo: R$ 130 mil repassados em 

Ago/2008 e Dez/2007. A obra foi concluída em 31/08/2008. 
 

• 5.320,00 m² de pavimentação asfáltica, em vias do município – Custo: R$ 100 mil 
repassados em Jan/2008. A obra foi concluída em 14/09/2008. 

 
• 1.050,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, beneficiando vias do 

município – Custo: R$ 30 mil repassados em Fev/2008. A obra foi concluída em 
24/09/2008. 

 
• 6.502,40m² de pavimentação asfaltica; guias e sarjetas – Custo: R$ 150 mil 

repassados em Jun/2008; 
 

• 10.974,18m² de recapeamento asfaltico em diversas ruas – Custo: R$ 150 mil 
repassados em Jun/2008. A obra foi concluída em 24/06/2009. 
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• 8.000 m² de recapeamento asfaltico em ruas e avenidas da cidade – Custo: R$ 100 mil 
repassados em Dez/2007 e Out/2009. A obra foi concluída em 25/11/2009; 

 
• 21.341,46 m² de recapeamento asfaltico em diversas ruas – Custo: R$ 350 mil 

repassados em Set/2008 e Mai/2010; 
 

• construção de praça de esportes – Custo: R$ 150 mil repassados em Jul/2009; 
 

• 6.510,02m² de recapeamento asfáltico, em vias do Município – Custo: R$ 126 mil 
repassados em Jun/2009. A obra foi concluída em 25/11/2009; 

 
• 7.410,70 m² de recapeamento asfáltico, em diversas vias do Município – Custo: R$ 

135 mil repassados em Ago/2009. A obra foi concluída em 25/11/2009; 
 

• construção da Praça da Bíblia – Custo: R$ 150 mil repassados em Abr/2010; 
 

• 3.547,04 m² de pavimentação asfaltica, 1.576,86 m² de recapeamento asfaltico e 
1.301,16 ml de guias e sarjetas, em vias urbanas do Município – Custo: R$ 150 mil 
repassados em Mar/2010; 

 
• 4.924,20 m² de recapeamento asfaltico, em vias urbanas Município – Custo: R$ 98 mil 

repassados em Fev/2010; 
 

• 3.297,43m² de pavimentação asfaltica e 1.216,48ml de guias e sarjetas, no 
prolongamento da Avenida Cap. Deolindo Joaquim de Souza – Custo: R$ 80 mil 
repassados em Dez/2009; 

 
• 7.864,20 m² de recapeamento asfaltico em vias urbanas Município – Custo: R$ 150 

mil repassados em Abr/2010; 
 

• 7.570,97 m² de recapeamento asfaltico em vias urbanas Município – Custo: R$ 150 
mil repassados em Abr/2010; 

 
• 7.801,13 m² de recapeamento asfaltico em vias urbanas Município – Custo: R$ 150 

mil repassados em Mar/2010; 
 

• 7.505,95 m² de recapeamento asfaltico em vias urbanas Município – Custo: R$ 150 
mil repassados em Abr/2010; 

 
 
EDUCAÇÃO: 
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Reforma de escola concluída: 1 – R$ 61 mil 
 

• EE/EMEF Jose Marcelino de Almeida/Oswald – Custo: R$ 51 mil. A obra foi 
concluída em 30/07/2009. 

 
• EE/EMEF Jose Marcelino de Almeida/Oswald – Custo: R$ 10 mil. A obra foi 

concluída em 12/01/2010. 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2007 a Mar/2010 foram gastos R$ 122 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana na escola EE Jose Marcelino de Almeida. 

 
Transporte Escolar: 
 

• Em 11/01/2010 foi entregue 1 microônibus para o transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasses de recursos: 
 

• implantação de um Centro Esportivo da Juventude – Custo: R$ 50 mil, já repassados 
R$ 42 mil em Nov/2006 e Jul/2008.. 

 
• construção de pista de skate – Custo: R$ 60 mil. A obra está programada. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
Programa Melhoria Habitacional: 
 

• construção de galeria de águas pluviais  no Conjunto habitacional  Severínia - Custo: 
R$ 40 mil, repassados de Jul/2008 a Set/2009. A obra foi concluída em 11/09/2009. 

 
• 8.030,00m² de recapeamento asfaltico no Conjunto Habitacional Uebe Rezeck - 

Severinea ACDHU - Custo: R$ 160 mil. A obra está programada. 
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MEIO AMBIENTE: 
 
FEHIDRO: 
 

• contrato com a Prefeitura, para estudo e projeto da estação de tratamento de esgotos - 
Custo: R$ 33 mil. Concluído em 18/07/2008. 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 

• De 2007 a Dez/2009 foram repassados para o município R$ 281 mil em medicamentos. 
 
Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2009) –equipamentos (Total: R$ 200 mil): 
 
Prefeitura – R$ 200 mil, sendo: 
 

• R$ 50 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de 1 ambulância; 
 

• R$ 50 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos; 
 

• R$ 100 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de 1 ambulância e 1 veiculo 
transporte convencional; 

 
Repasse concluído para Prefeitura (2007-2009) – custeio: 

 
• Prefeitura – R$ 50 mil. 

 
Repasse programado para Prefeitura –equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 22 mil, para aquisição de equipamentos; 
 
 
Programa de Controle da Glicemia: 
 

• Prefeitura – R$ 31 mil, repassados de Jul/2006 a Abr/2007 para custeio. 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
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• Entrega de 2 viaturas, sendo: 1 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 79 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• reforma e ampliação terminal rodoviário – Custo: R$ 330 mil. A obra está com 70% 
executados e previsão de término em 01/07/2011. 

 
PROGRAMA – PRÓ-VICINAIS II: 
 

• recuperação de 15,00 km da Vicinal de ligação entre a SP-425 - Usina Guarani / 
Olímpia / Severínia - Custo: R$ 3.728 mil. Obra concluída em 30/06/2009. (OLP) 

 
OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 

 
R$ 7.300.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 277.100 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 188 mil, 
beneficiando 394 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4,3 km de estradas municipais (1ª fase) - Custo: R$ 81 mil. Obra 
concluída em 05/11/2001. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 
 

• implantadas 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 16 metros 
lineares – Custo: R$ 102 mil: 

 
1. na estrada SVR-251, sobre o Riacho Lindóia - vão de 8 metros. Instalada em 

22/11/2006; 
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2. na estrada SVR-404, sobre o Riacho Olhos D’Água - vão de 8 metros. Instalada em 

22/11/2006. 
 
Galpão de Agronegócios: 
 

• implantado um Galpão de Agronegócios - Custo: R$ 269 mil. Obra concluída em 
12/04/05. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 51 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.066 crianças e adolescentes, 442 idosos, 117 portadores de deficiência, 788 famílias, 
20 migrantes e 20 pessoas de outros segmentos da população – R$ 866 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 290 famílias em 
2006 – R$ 208 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: 
 
Escolas Construídas: 2 (1.470 novas vagas) – R$ 1.358 mil 
 

• EMEF Esmeralda Duarte da Silva – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 748 mil. 
Obra concluída em 01/10/1996; 
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• EMEF Profª Sophia Lujan Camacho – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 609 mil. 
Obra concluída em 16/12/2003. 

 
Ampliação de escola: 1 (210 novas vagas) - R$ 82 mil 
 

• EE/EMEF Jose Marcelino de Almeida / Oswaldo A. Antunes – 2 salas (210 novas 
vagas) – Custo: R$ 82 mil. Obra concluída em 06/04/2001. 

 
Reformas em Escolas: 4 – R$ 275 mil 
 

• EMEF João Camacho – Custo: R$ 82 mil. Obra concluída em 31/08/1995; 
 
• EMEF Esmeralda Duarte da Silva – Custo: R$ 54 mil. Obra concluída em 14/07/2003; 

 
• EE Francisco Cristiano Lima de Freitas – Custo: R$ 10 mil. Obra concluída em 

07/04/2005; 
 

• EE/EMEF Jose Marcelino de Almeida / Oswaldo A. Antunes – Custo: R$ 127 mil. 
Obra concluída em 15/05/2006. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 96 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE Jose Marcelino de Almeida. 

 
Entrega de veículos: 
 

• Foram entregues 3 veículos para transporte escolar – Custo R$ 193 mil. 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• 12.838,88 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Bairro Cohab IV e Centro 
- Custo R$ 175 mil, repassados em Mar e Jun/2003. Obra concluída em 30/09/2003; 

 
• 4.000 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas - Custo R$ 50 

mil, repassados em Jan/2003. Obra concluída em 31/12/2003; 
 



 

9 

• 3.114,56 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas - Custo R$ 50 
mil, repassados em Jan/2005. Obra concluída em 26/02/2005; 

 
• 4.989,12 m² de pavimentação asfáltica nas Ruas Pedro Almodavar, Erothides de A. 

Vellosos e Rodrigo da Silva - Custo R$ 90 mil, repassados em Nov/2005. Obra 
concluída em 22/12/2005. 

 
Programa Melhorias Habitacionais: 
 

• 2.416 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em diversas ruas do Bairro 
Jardim Cidade de Deus – Custo: R$ 100 mil, repassados Jun, Nov/2006 e Jan/2007. 
Obra concluída em 25/09/2006; 

 
• 9.365,12 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em ruas do Bairro Camacho II 

– Custo: R$ 197 mil, repassados em Jul, Nov e Dez/2006. Obra concluída em 
25/09/2006. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

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

 
• repasse de R$ 65 mil em Jun/2006, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 

Poluição, para aquisição de 1 triturador de galhos. 
 
FEHIDRO: 
 

• contrato com a Prefeitura – construção de galerias de águas pluviais – Custo: R$ 118 
mil. Obra concluída em 19/12/2002; 

 
• contrato com a Prefeitura - estudo de macrodrenagem – Custo: R$ 38 mil. Estudo 

concluído em 10/02/2004; 
 

• contrato com a Prefeitura - implantação de galerias de águas pluviais, trecho 90 ao 93 
e 111 da sub-bacia 28 – Custo: R$ 116 mil. Obra concluída em 08/06/2005; 

 
• contrato com a Prefeitura - galerias de águas pluviais – drenagem pluvial, trecho 84 

ao 87 da sub-bacia 28 – Custo: R$ 126 mil. Obra concluída em 01/09/2006. 
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SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SANEBASE: 
 

• construção de reservatório metálico apoiado de 120 m³ no Jardim Karina – Custo: R$ 
25 mil. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 6 mil 
e concluída em 19/10/2004. 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 

• De 1995 a 2006, foram gastos R$ 490 mil em medicamentos. 
 
Repasses para Prefeituras (1995-2006) - obras e equipamentos: 
 

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

 
• Prefeitura – R$ 25 mil em Dez/1998 para aquisição de equipamentos para o Centro de 

Saúde III; 
 

• Prefeitura – R$ 53 mil em Dez/1998 para aquisição de equipamentos para o setor de 
internações do Hospital Municipal; 

 
• Prefeitura – R$ 13 mil em Out/2004 para aquisição de duas bombas dosadoras de 

fluoretação das águas; 
 

• Prefeitura – R$ 110 mil em Nov/2004 para reforma e ampliação do Hospital 
Francisco Ribeira; 

 
• Prefeitura – R$ 40 mil em Dez/2004 para aquisição de equipamentos de Fisioterapia; 

 
• Prefeitura – R$ 100 mil em Jul/2005 para reforma e ampliação do Centro de Saúde III 

e Unidade Básica de Saúde Rafael Cazarini; 
 

• Prefeitura – R$ 100 mil em Ago/2006 para aquisição de raio x e processadora de para 
filmes de raio x. 
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Repasses para Prefeitura (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 53 mil. 
 
Programa Sorria São Paulo: 
 

• Prefeitura – R$ 36 mil em Set/2006, para custeio. 
 
Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura - R$ 23 mil em Ago/2005; 
 
Entrega de Ambulâncias: 3 
 

• Prefeitura – 3 (entregue em 1998, 2002 e 2005). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Foram entregues 5 viaturas na região: 2 para a Polícia Civil e 3 para a Polícia 
Militar – Custo R$ 119 mil. 
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