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TAPIRATIBA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007-2010 

R$ 15.851.900,00 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de leite: 
 

• distribuídos 332.046 litros de leite, no período de Jan/2007 a Fev/2010 – Custo: R$ 
417 mil, beneficiando 594 famílias carentes, no mês. 

 
CATI: 
 

• adequação de 3,2 km de estradas rurais - Microbacia do Ribeirão da Soledade – 
Custo: R$ 116 mil. Obra concluída em 30/10/2007. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• foram recuperados 6,03 km da estrada rural TP-012 (1ª Fase) – Custo: R$ 447 mil. 
Obra concluída em 26/08/2008. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 2 convênios com a Prefeitura para atendimento a 2.060 famílias – Custo: 
R$ 34 mil. 

 
• Programa Renda Cidadã – 79 famílias/mês em 2007 - R$ 56 mil; 90 famílias/mês em 

2008 - R$ 64 mil; 90 famílias/mês em 2009 - R$ 64 mil; e estão sendo atendidas 90 
famílias/mês em 2010 - R$ 64 mil, repassados R$ 33 mil de Jan a Mai. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 100 bolsistas/mês em 2007 – R$ 72 mil; 

100 bolsistas/mês em 2008 – R$ 72 mil; 100 bolsistas/mês em 2009 - R$ 72 mil; e 
estão sendo atendidas 100 bolsistas/mês em 2010 –R$ 72 mil, repassados R$ 30 mil de 
Jan a Mai. 

 
Repasse de recursos – R$ 730 mil: 
 

• Casa da Criança – repasse de R$ 20 mil, pagos em Fev/2008, para aquisição de 
equipamentos; 
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• Associação de Pais e Amigos dos excepcionais APAE – repassados R$ 60 mi, pagos 

em Dez/2008, para aquisição de equipamentos e materiais.  
 

Lar Assistencial Osório Maciel de Faria 
 

• repasse de R$ 60 mil pagos em Abr/2008, para construção de salão de recreação e 
eventos.  

 
• serão repassados R$ 60 mil, para atendimento a 60 idosos.  
 
• repasse de R$ 500 mil, pagos em Abr/2009, para aquisição de equipamentos e 

materiais.  
 

• serão repassados R$ 30 mil, para aquisição de equipamentos e materiais.  
 
 
CULTURA: 
 
 
Polo do Projeto Guri: 1 
O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando a 
música como agente transformador. 
 

• Polo – Praça Dona Esmeria Ribeiro do Vale Figueiredo, nº 171 - em andamento 7 
cursos, para 186 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 161 mil para 
pagamento de despesas de manutenção do Polo, recursos humanos, visitas de 
supervisão, etc. (já pagos R$ 149 mil de Ago/2006 a Fev/2009). O polo iniciou suas 
atividades em 13/09/2006. 

 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP – R$ 1.052 mil:  
 

• construção de uma aduela e uma passarela na Avenida Ernesto Luiz Tranquili – 
Custo: R$ 150 mil, repassados em Nov/2006 e Out/2007. Obra concluída em 
19/12/2007. 
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• Obras de substituição da rede de águas pluviais, na Rua Sebastião Oseias da Silva – 
Custo: R$ 100 mil, repassados em Jul/2008.  

 
• 8.568,63 m² de recapeamento asfáltico tipo CBUQ, com 3 cm de espessura e camada 

de binder com 2 cm de espessura, na  Rua Ernesto Tranquillini, no trecho entre a Rua 
João Miguel Farah e Av. Pe. João Luiz Du Prado – Custo: R$ 204 mil, repassados em 
Jul/2008. Obra concluída em 18/09/2008. 

 
• 3.309 m² de pavimentação asfáltica – Custo: R$ 99 mil, repassados em Jul/2008 e 

concluído em 19/02/2009.  
 

• Reforma do Centro de Lazer do Trabalhador – Custo: R$ 100 mil em Ago/2008. Obra 
com 85% executados. 

 
• Implantação de 1200 m de rede primária de energia elétrica no Distrito Industrial – 

Custo: R$ 200 mil, repassados em Jul/2009.  
 

• Aquisição de máquina retroescavadeira – Custo: R$ 199 mil, repassados em Abr/2010.  
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 1.362 mil 
 
Escola concluída: 1 (840 novas vagas): R$ 536 mil 
 

• Terreno Jardim Renascer / Jardim Urbano Brocchi II – 8 salas (840 novas vagas) – 
Custo: R$ 536 mil. Obra concluída em 30/06/2008. 

 
Reformas de Escolas concluídas: 3 – R$ 89 mil  
 

• EE Profº Moyses Horta de Macedo – Custo: R$ 65 mil, obra concluída em 15/07/2009. 
 

• EE Profº Moyses Horta de Macedo – Custo: R$ 3 mil, obra concluída em 20/10/2009. 
 

• EE Profº Moyses Horta de Macedo – Custo: R$ 21 mil, obra concluída em 13/01/2010. 
 
Escola de escola em execução: 1 – R$ 737 mil 
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• EE Profº Moyses Horta de Macedo – Custo: R$ 737 mil, obra com 74,55% executados 
e término previsto para 30/06/2010. 

 
Escola de escola em licitação: 1 – R$ 17 mil 
 

• EE Profº Moyses Horta de Macedo – Custo: R$ 17 mil. 
 
Escola de escola programada: 1  
 

• EE Profº Moyses Horta de Macedo – Custo não orçado. 
 
Transporte Escolar: 

 
• Foram entregues 2 micro-ônibus, para transporte de estudantes, no valor de R$ 291 

mil. 
 
Repasses para APAE: 
 

• De 2007 a 2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 279 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 159 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2007 a 2010 foram gastos R$ 122 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE Profª Moyses Horta de Macedo. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• Sendo repassados R$ 120 mil para reforma e reforço da estrutura do Ginásio de 
Esportes Montourão.  

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 60 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto - Custo: R$ R$ 1.041 mil 

• Conjunto Tapiratiba C2 - 60 unidades, beneficiando 300 pessoas, na Avenida Ernesto 
Tranquilin em construção pelo Programa Reassentamento Habitacional – Custo: R$ 
1.041 mil. Unidades comercializadas em 11/04/2008. 
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CDHU: 161 unidades habitacionais em execução / 2 conjuntos - Custo: R$ R$ 5.035 mil 

• Conjunto Tapiratiba C1 - 101 unidades, beneficiando 505 pessoas, na estrada antiga 
para Caconde em construção pelo Programa Parceria com o Município – Custo: R$ 
2.717 mil. A obra está com 57,82% executados e término previsto para 30/01/2011; 

• Conjunto Tapiratiba C3 - 60 unidades, beneficiando 300 pessoas, na estrada antiga 
para Caconde em construção pelo Programa Parceria com o Município – Custo: R$ 
2.318 mil. A obra está com 88,09% executados e término previsto para 30/06/2010. 

 
Fundo Estadual da Habitação 
 

• Obras de infraestrutura muro de arrimo na C.H. Tabaritiba "B" – Custo: R$ 45 mil, 
concluída em 27/11/2009. 

 
Programa Melhoria Habitacional 
 

• Obras de infraestrutura, pavimentação asfáltica na CH. Tapiratiba "C2" – Custo: R$ 
171 mil, concluída em 05/05/2009. 

 
• obra de equipamento comunitário - Construção de Praça da Geografia na CH. 

Tapiratiba "B" – Custo: R$ 75 mil, concluída em 14/07/2009. 
 

• Programada obra de equipamento social e comunitário (praça) CH Tapiratiba "C2" – 
Custo: R$ 160 mil. 

 
 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
FECOP: 
 

• Foram repassados recursos do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição, 
no valor de R$ 250 mil, para aquisição de uma Pá carregadeira. 

 
FEHIDRO: 
 

• contrato com a Prefeitura, para projeto da estação de tratamento de esgotos – Custo: 
R$ 75 mil. Concluído em 27/11/2008; 
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• contrato com a Prefeitura, para termino das obras na estação de tratamento de 
esgotos no Córrego da Conceição – Custo: R$ 181 mil. Concluída em 26/01/2009. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 

• construção de emissário e estação de tratamento de esgotos – Custo: R$ 1.631 mil. 
Obra concluída em 20/04/2010. 

 

• construção de emissário e interceptores de esgotos – Custo: R$ 250 mil. Obra com 
termino previsto para 30/06/2010. 

 
SANEBASE: 

• instalação de 1.200 hidrômetros em reservatório metálico na Sede e Jardim Renascer 
– Custo: R$ 123 mil. Obra concluída em 10/01/2007; 

• reforma e captação de água bruta, construção estação de tratamento de água, casa de 
química e reservatório metálico de 100 m³ – Custo: R$ 400 mil. Obra concluída em 
22/04/2008. 

• Execução de adutora de água tratada de 840 metros de PVC rígido DEFOFO de 200 
mm – Custo: R$ 100 mil. Obra com 82,78% executados. 

• Execução de emissário de esgoto sanitário em tubos de PVC Rígido, extensão de 2.035 
metros de diâmetro de 150 milímetros, incluindo 30 poços de visita, iniciando na Vila 
Fraternidade e terminando no PV existente do emissário principal que leva à ETE do 
Ribeirão Soledade – Custo: R$ 339 mil. Obra concluída em 04/09/2009. 

 
 
SAÚDE: 
 
 
Programa Dose Certa: 
 

• De 2007 a 2008, foram gastos R$ 71 mil em medicamentos. 
 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 14 mil, repassados de Jul/2006 a Abr/2007. 
 
Repasses concluídos para entidade hospitalar – custeio – R$ 45 mil: 
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• Santa Casa - R$ 15 mil, repassados em Jun/2007. 

• APAE - R$ 30 mil, repassados em 2008 e 2009. 
 
Repasses concluídos para entidade hospitalar – obras e equipamentos – R$ 160 mil: 

• Santa Casa - R$ 20 mil, repassados em Nov/2007 para aquisição de equipamentos 
médicos; 

• APAE - R$ 20 mil, repassados em Dez/2007 para aquisição de equipamentos. 

• Prefeitura - R$ 50 mil, repassados em Ago/2009, para reforma. 
 

• Prefeitura - R$ 20 mil, repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos. 

• Prefeitura - R$ 50 mil, repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos. 
 
Repasses programados para entidade hospitalar - custeio: 

• APAE - R$ 15 mil, para eventos das Santas Casas. 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Foram entregues 2 viaturas, sendo: 1 para a Polícia Militar e 1 para a Policia Civil, 
no valor de R$ 77 mil. 

 
• Reforma geral no prédio da Delegacia de Polícia, no valor de R$ 15 mil, concluída em 

19/11/2007. 
 

OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 8.100.000,00 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• Distribuídos 1.032.341 litros de leite, no período de 1.995 a 2.006 – Custo: R$ 698 
mil, beneficiando 594 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Casa da Agricultura: 
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• Foram celebrados 7 convênios relativos a municipalização, atendendo a pequenos e 
médios agricultores - Custo: R$ 275 mil. 

 
Programa de Ponte Metálica: 8 
 

• implantadas 8 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 70 metros 
lineares – Custo: R$ 409 mil. 

 
• B. Limeira - Afl. do Rib. Soledade – vão de 6 metros. Instalada em 04/10/2001. 

 
• B. Divisa - Cór. Afl. do Rib. Soledade – vão de 6 metros. Instalada em 04/10/2001. 

 
• B. Barreiro - Afl. do Rio Pardo – vão de 8 metros. Instalada em 04/10/2001. 

 
• Bairro Can Can - Cór. Afluente do Ribeirão Conceição – vão de 8 metros. Instalada 

em 04/10/2001. 
 

• Bairro Ouro Verde - Rib. Conceição – vão de 12 metros. Instalada em 07/12/2002. 
 

• Estr. sentido cidade - B. São Pedro - Rib. Guaxupé - Trecho 1 – vão de 6 metros. 
Instalada em 23/12/2004. 

 
• Bairro São Pedro - Rib. Guaxupé - Trecho 2 – vão de 12 metros. Instalada em 

07/12/2002. 

 
• Rio Guaxupé - Faz. Itaiquara – vão de 12 metros. Instalada em 30/08/2000. 

 

 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 13 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 170 
crianças e adolescentes, 81 portadores de deficiência e 101 famílias – R$ 148 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 100 bolsistas/mês em 2005, 250 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 72 mil em 2005, R$ 180 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 
freqüentar a escola na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o retorno 
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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 – 52 mil; 30 famílias/mês /2004 – R$ 

21 mil; 60 famílias/mês/2005 – R$ 43 mil e 79 famílias em 2006 – R$ 56 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: 
 

• foram repassados para APAE, recursos no valor de R$ 37 mil, para atendimento a 156 
portadores de deficiência. 

 

• foram repassados para Prefeitura, recursos no valor de R$ 25 mil, para construção da 
sede da 3ª idade. 

 

• foram repassados para Lar Assistencial Osório Maciel de Faria, recursos no valor de 
R$ 50 mil, para conclusão das obras da enfermaria. 

 

• programado repasse para Lar Assistencial Osório Maciel de Faria, recursos no valor 
de R$ 110 mil, para atendimento a idoso acima de 60 anos e idosos carentes. 

 

• programado repasse para APAE, recursos no valor de R$ 60 mil, para atendimento a 
pessoa portadora de deficiência. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: (repasse de recursos): R$ 448 mil; 
 

� repasse de recursos no valor de R$ 448 mil; no período de 1995 a 2006 para 
conclusão das obras da sede guarda mirim, pavimentação asfaltica, reforma e 
ampliação do Lar Ass. Osório Macel Faria, aquisição de 1 veículo para o Conselho 
Tutelar dos Direitos da Criança, aquisição de 1 veículo para a APAE e aquisição 
de 1 veículo para o Fundo Social de Solidariedade. 
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EDUCAÇÃO: 
 
 
Ampliações de escolas: 2 (525 novas vagas) - R$ 100 mil. 
 
 

• EE Profº Moyses Horta de Macedo – 2 sala (210 novas vagas) – Custo: R$ 20 mil. 
Obra concluída em 10/05/2001; 

• EMEIF Dona Yolanda Pereira De Faria – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 80 
mil. Obra concluída em 05/08/1999; 

 
 
 
Reformas em Escolas: 5 – Custo: R$ 51 mil. 
 

• EE Profº Moyses Horta de Macedo – Custo: R$ 16 mil, concluída em 11/07/2000. 
 

• Eepsg ProfºMoyses Horta de Macedo – Custo: R$ 8 mil, concluído em 03/11/1996. 
 

• Emeif Dona Yolanda Pereira de Faria – Custo: R$ 13 mil, concluído em 08/04/1997. 
 

• EE Profº Carlos Tancler – Custo: R$ 6 mil, concluído em 15/07/2005. 
 

• EE Sen Filinto Muller – Custo: R$ 6 mil, concluído em 06/04/2005. 
 
Cobertura de quadra de esportes em escola:  
 

• EE Profº Moyses Horta de Macedo – Custo: R$ 40 mil, concluído em 23/03/2001. 
 
Transporte escolar: 
 

• Foram gastos R$ 106 mil em 2 veículos para o transporte escolar no Município. 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município. 
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Repasses para APAE: 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 251 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 76 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 
 

• Em 02/06/2006 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Praça. Dona Esméria 
Ribeiro do Vale Figueiredo, nº 41 – Custo: R$ 45 mil para atender o crédito produtivo 
popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• repasse de R$ 150 mil para construção do Ginásio de Esportes no Município.  
 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 119 unidades habitacionais / 1 conjunto – Custo: R$ 592 mil. 
 

• Conjunto Habitacional Tapiratiba B – 119 unidades, beneficiando 595 pessoas, 
construídas pelo sistema Pró-Lar  Autoconstrução - Custo: R$ 592 mil. A obra foi 
concluída em 28/02/2003. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 

� repasse de recursos no valor de R$ 418 mil para obras de infra-estrutura e 
iluminação pública. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 90 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 2 caminhões coletores compactadores de lixo e 1 triturador de galhos. 
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FEHIDRO: 
 

• formalizou contratos com a Prefeitura Municipal, para adequação de estrada MPR-
050 para controle de erosão rural, no valor de R$ 331 mil. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE (repasse de recursos): 

• aquisição de tubos para galeria de águas pluviais Jardim Urbano Brocchi ll – Custo: 
R$ 45 mil. A obra foi concluída em 22/02/2000. 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 
Foram gastos R$ 544 mil no período de 28/02/2001 a Dez/2006 em medicamentos 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 

• Irmandade de Misericórdia – R$ 120 mil. 

• Prefeitura – R$ 60 mil. 

• Santa Casa – R$ 370 mil. 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras / equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 45 mil em Nov/2005 para equipamento odontológicos; 

• Prefeitura – R$ 3 mil em Mai/1996 para investimentos; 

• Prefeitura – R$ 80 mil em Dez/1998 para conclusão do Hospital São Lucas; 

 
Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura - R$ 11 mil em 2005; 
 
Entrega de Ambulância: 2 
 

• Prefeitura – (entregues em: 2002 e 1998) 
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SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 6 viaturas, sendo: 3 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 143 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• melhoramentos e pavimentação da vicinal de ligação entre a SP 253 e SP-350 ligando 
a Usina Itaiquara de Açúcar e Álcool S/A, numa extensão de 3,8 km – Custo: R$ 778 
mil. Obra concluída em 02/06/2001; 

 
• implantação e pavimentação do dispositivo em nível no km 288 - trevo de entrada do 

município na SP-350 – Custo: R$ 420 mil. Obra concluída em 20/04/2003. 

 


