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TORRINHA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007 - 2010 
R$ 13.238.400,00 – em 40 obras e ações 

 
 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 78.648 litros de leite, no período de Jan/2007 a Jul/2009 - Custo: R$ 100 
mil, beneficiando 174 famílias carentes, no último mês. 

 
CATI: 
 
Programa de Microbacias: 
 

• serviços de adequação de estradas rurais da Microbacia Ribeirão do Pinheirinho, 
numa extensão de 2,22 km - Custo: R$ 207 mil. A obra foi concluída em 25/11/2007. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 15convênios com a Prefeitura para atendimento a 265rianças e 
adolescentes, 60 idosos, 240 portadores de deficiência e 150 famílias – R$ 247 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 22 mil, 30 

bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 22 mil, 30 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 22 
mil e estão sendo atendidos 30 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 22 mil, já 
repassados R$ 3 mil em Jan e Fev/2010.  

 
• Programa Renda Cidadã – atendeu 50 famílias em 2007 – Custo: R$ 36 mil, 80 

famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 43 mil, 80 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 57 mil 
e estão sendo atendidos 80 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 57 mil, já repassados R$ 
9 mil em Jan e Fev/2010.  

 
Repasse de recursos: R$ 100 mil 
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• Lar de Velhice e Mendicidade – R$ 30 mil, repassados em Dez/2008, para aquisição 
de equipamento e material de natureza permanente; 

 
• Casa da Criança  - R$ 30 mil, repassados em Nov/2008, para aquisição de materiais, 

equipamentos de natureza permanente; 
 
• APAE – R$ 30 mil, repassados em Set/2008, para aquisição de equipamentos e 

materiais de natureza permanente; 
 
• APAE – R$ 10 mil repassados em Jan/2007, Abr/2007 e Mai/2007, para custeio. 

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

• Pólo de Torrinha – Rua Nabor Marques, s/nº – Estação Ferroviária - em andamento 3 
cursos (violão, canto coral e percussão), para 117 crianças e adolescentes. Estão 
sendo gastos R$ 125 mil, para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, 
recursos humanos, visitas de supervisão, etc (já pagos R$ 113 mil de Ago/2006 a 
Mar/2009). O Pólo iniciou as atividades em 15/08/2006. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: R$ 960 mil 
 

• 280,47 m² para ampliação de creche no Bairro Santa Eliza – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Jan/2010; 

 
• 6.181,54 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 120 mil, 

repassados em Jan/2010; 
 
• 492,67 m² para construção de um centro de lazer para a 3ª idade – Custo: R$ 150 mil, 

repassados em Dez/2009; 
 
• 2.918,40 m² para obras de pavimentação asfáltica na Avenida Ângelo Redondo – 

Bairro Santa Eliza – Custo; R$ 40 mil, repassados em Jul/2008. A obra está com 
98,02% executados. 
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• 1.100,00 m² para reforma do terminal rodoviário – Custo: R$ 180 mil, já repassados 

R$ 108 mil em Fev/2008. A obra está com 69,40% executados; 
 
• 7.660,18 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 100 mil, já 

repassados R$ 64 mil em Fev/2007. A obra está com 90% executados; 
 
• 3.650,28 m² de obras de infra-estrutura urbana – Custo: R$ 50 mil, já repassados R$ 

20 mil em Out/2008. A obra foi concluída em 25/11/2008. Aguardando a prestação de 
contas, para liberar a parcelas restantes; 

 
• 7.976,95 m² para obras de pavimentação asfáltica no conjunto habitacional Santa 

Elisa – Custo: R$ 120 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 01/09/2008; 
 
• 3.119,80 m² de obras de infra-estrutura urbana na Av. Celso Roberto Redeschi – 

Custo: R$ 50 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 01/09/2008. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 766 mil 
 
Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 515 mil 
 

• EE Lázaro Franco de Moraes – Custo: R$ 397 mil. Concluída em 30/11/2009; 
 
• EE Lázaro Franco de Moraes – Custo: R$ 16 mil. Concluída em 30/10/2009; 
 
• EE Coronel Antônio Luciano da Fonseca – Custo: R$ 102 mil. A obra foi concluída em 

15/11/2008. 
 
Cobertura de quadra de esportes em escola concluída: 1 – R$ 251 mil 
 

• EE Coronel Luciano da Fonseca – Custo: R$ 251 mil. Concluída em 16/10/2008. 
 
Repasses para APAE: R$ 301 mil 
 

• De Jan/2007 a Set/2009, foram repassados para a APAE – Associação de Pais e 
Excepcionais, recursos no valor de R$ 301 mil, destinados aos pagamentos de 
professores que atuam na área de Educação Especial, para atendimento a 141 alunos 
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com deficiências que impossibilitam freqüentar classes regulares de ensino 
fundamental. 

 
Transporte escolar: 1 veículo – R$ 145 mil 
 

• Entregue em 08/02/2010 – 1 veículo micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 
145 mil. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De Jan/2007 a  Set/2009, foram gastos R$ 108 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na escola Lázaro Franco de Moraes. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
 
Pró-Lar - Convênio Melhorias Habitacionais e Urbanas: 
 
Obras concluídas:  R$ 558 mil 
 

• 1.174,50 m² de obras de infra-estrutura, construção de sarjetas, calçadas, 
pavimentação e iluminação e guias em vias do conjunto habitacional Torrinha E – 
Custo: R$ 207 mil, repassados em Dez/2008, Ago/2009 e Out/2009. A obra foi 
concluída em 23/10/2009; 

 
• construção de praça no conjunto habitacional Santa Elisa – Custo: R$ 67 mil, já 

repassados em Mai/2008, Jan/2009 e Mar/2009. A obra foi concluída em 19/11/2008; 
 
• obras de infra-estrutura no conjunto habitacional Torrinha A, B, D e E, numa extensão 

de 18.286,97 m² – Custo: R$ 239 mil, já repassados em Jul/2008, Nov/2008 e 
Mar/2009. A obra foi concluída em 02/08/2008; 

 
• rede de iluminação pública no conjunto habitacional Torrinha – Estrada Santa Elisa – 

Custo: R$ 45 mil, repassados em Nov/2006 e Abr e Ago/2007. A obra foi concluída em 
19/12/2007.  

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SANEBASE: 
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Obras concluídas: R$ 173 mil 

• execução de adutora de água tratada, a partir da Estação de Tratamento de Água até 
o reservatório de 500 m³ existente, extensão de 961 metros, tubos de PVC Defofo, 
diâmetro de 200 milímetros e execução de adutora de água tratada, a partir da ETA 
existente até o reservatório de 200 m³, adquiridos pela Prefeitura Municipal, extensão 
de 574 metros, tubos de PVC Defofo, diâmetro 100 milímetros A obra foi realizada em 
parceria com a Prefeitura, a quem coube R$ 18 mil. Custo: R$ 110 mil, já repassados 
em Mai/2008 e em Dez/2008. A obra foi concluída em 31/12/2008; 

• reforma e ampliação da estação de tratamento de água – Custo: R$ 255 mil, 
repassados em Nov/2006, Fev/2007 e Abr/2007. A obra realizada em parceria com a 
Prefeitura, a quem coube R$ 63 mil. Concluída em 02/04/2007. 

 

SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2009, foram repassados R$ 201 mil em medicamentos. Mais R$ 69 mil 
estão sendo repassados em 2010. 

 
Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares – custeio: 
 

Hospital de Caridade Padre Nicanor Merino – R$ 85 mil 
 
Controle de Glicemia (custeio) : 
 

• Prefeitura - R$ 28 mil, repassados de Jul/2006 a Abr/2007. 
 
Repasses programados para Prefeitura / entidades hospitalares – custeio: 
 

• Hospital de Caridade Padre Nicanor Merino – R$ 215 mil, para custeio. 
 
Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares – investimentos: 
 

• Hospital de Caridade Padre Nicanor Merino – R$ 170 mil em Jan/2008, para reforma 
e ampliação; 

 
• Hospital de Caridade Padre Nicanor Merino – R$ 30 mil em Dez/2008, para aquisição 

de equipamentos. 
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Repasses programados para Prefeitura / entidades hospitalares – investimentos: 
 
• Hospital de Caridade Padre Nicanor Merino – R$ 65 mil, para reforma e ampliação 

da entidade. 
 
Programa Água Limpa: 
 

• Prefeitura - R$ 1.019 mil, para construção da estação de tratamento de esgoto. 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Foram entregues 3 viaturas, sendo: 2  para Polícia Militar e 1 para Policía Civil – 
Custo: R$ 109 mil. Entregues em 01/11/2007 e 24/07/2009. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
 
DER: 
 
 
Programa Pró-Vicinal  III - Obra em andamento: 

• sendo recuperada 18,00 km de estradas vicinais com divisa de São Pedro– Custo: R$ 
7.223. Obra com 18% executados e previsão de término em 16/05/2010. 

OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 7.000.000,00 
 
AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 311.082 litros de leite, no período de Jul/1995 a Dez/2006 - Custo: R$ 231 
mil, beneficiando 174 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 
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• recuperados 4,2 km da estrada rural TRR-155 – Custo: R$ 83 mil. Obra concluída em 
05/06/2000.   

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 35 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 705 
crianças e adolescentes, 185 idosos, 196 portadores de deficiência e 163 famílias – R$ 
481 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 30 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 22 mil em 2005 e R$ 22 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 
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 – atendeu 30 famílias/mês em 2003 – R$ 52 mil; 30 

famílias/mês em 2004 – R$ 21 mil; 30 famílias em 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 
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. 

 
Repasse de recursos: 
 

• repassados R$ 3 mil em Jan/2005, para aquisição de equipamentos para a APAE.   
 
APAE: 
 

• De 1995 a 2006, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 171 mil 
para atendimento a 532 portadores de deficiência. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasse de verba):  
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• 19.856 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Núcleo Habitacional CDHU 
– Santa Elisa – Custo: R$ 280 mil repassados em Jul e Ago/2000. A obra foi concluída 
em 09/03/2001; 

 
• 8.333 m² de recapeamento asfáltico – Custo: R$ 50 mil repassados em Mar/1999. A 

obra foi concluída em 27/03/1999. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 202 mil 
 
Reformas em Escolas: 5  - R$ 162 mil 
 

• EE Coronel Antônio Luciano da Fonseca (3) – R$ 60 mil. Obras concluídas entre 
22/04/2003 e 10/09/2005; 

 
• EE Lázaro Franco de Moraes (2) – Custo: R$ 102 mil. Obras concluídas em 

26/01/1995 e 15/08/2003. 
 
 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 – R$ 40 mil 
 

• EE Lázaro Franco de Moraes – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 17/04/2002. 
 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006, foram gastos R$ 210 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 2 escolas do município. 

 
Repasses para APAE/entidades:  
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 404 mil, 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 372 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
 
HABITAÇÃO: 
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CDHU: 222 unidades habitacionais / 1 conjunto - R$ 2.115 mil 
 

• Conjunto Habitacional Torrinha E – 222 unidades, beneficiando 1.110 pessoas, 
construídas pelo Programa Empreitada Global na rua Fernandino Spigolão, s/nº - 
Bairro Nova Torrinha - Custo: R$ 2.115 mil. A obra foi concluída em 31/08/1996. 

 
 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• 6.150,10 m² de pavimentação asfáltica – Custo: R$ 79 mil repassados em Nov/2002. A 
obra foi concluída em 30/11/2002; 

 
• 6.199,83 m² de pavimentação asfáltica – Custo: R$ 149 mil repassados em Nov/2002. 

A obra foi concluída em 31/12/2003. 
 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, no valor de R$ 130 
mil em Out/2004, para aquisição de 1 retroescavadeira. 

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

• Hospital de Caridade Padre Nicanor Merino – R$ 172 mil. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares –obras e equipamentos (1995-2006): 

• Prefeitura - R$ 60 mil, repassados em Dez/1998, para término das obras do 
laboratório; 

• Prefeitura - R$ 10 mil, repassados em Nov/2005, para aquisição de equipamentos; 

• Prefeitura – R$ 7 mil, repassados em Dez/1996, para aquisição de aparelho de 
anestesia para o Pronto Socorro; 

• Prefeitura – R$ 20 mil, repassados em Dez/1998, para término do Pronto Socorro; 
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• Prefeitura – R$ 14 mil, repassados em Dez/1998, para aquisição de veículo Sucen. 
 
 
Entrega de Ambulâncias: 2  
 

• Prefeitura – R$ 64 mil (entregues em 1998 e 2004). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entregues 8 viaturas, sendo: 6 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 178 mil. 

 


