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TUPI PAULISTA 

OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA:  

Obra concluída: 

• construção da Penitenciária Feminina, com 18.604,45 m² de área total de construção, 

com 718 vagas, sendo: (664 vagas para fechado e 54 para o semi-aberto), localizada 

na Rodovia de Acesso à Nova Guataporanga, km 0+200 m, altura do km 666 da 

Rodovia João Ribeiro de Barros (SP-294) - Custo: R$ 44.382 mil. A obra foi concluída 

em 12/08/2011 e sendo inaugurada nesta data. 

AGRICULTURA: 

• celebrado convênio, relativo a municipalização da Casa da Agricultura, atendendo a 

pequenos e médios agricultores. Vigência: 31/12/2011. 

Programa de Ponte Metálica: 2 

• serão implantadas 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem caberá a 

construção das cabeceiras. O Estado doará as superestruturas, num total de 12 metros 

lineares – Custo: R$ 76 mil. Aguardando execução das cabeceiras por parte da 

Prefeitura. 

1. estrada TPA-484 (km 0,8), sobre o Ribeirão Nova Palmeiras no Bairro Correntão - vão de 

6 metros – ponte 1. 

2. estrada TPA-484 (km 0,8), sobre o Ribeirão Nova Palmeiras no Bairro Correntão – vão de 

6 metros – ponte 2. 
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Repasse de recursos: 

• Prefeitura – R$ 52 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de trator e 

implementos (roçadeira, hidráulica, batedeira de cereais, grade niveladora de arrasto, 

arado, plantadeira, adubadeira de linhas). Adquiridos em Dez/2010 e Abr/2011. 

CULTURA: 

Pólos 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 Tupi Paulista – Rua México, 63 - Centro - em andamento 7 cursos (violino, 

viola, violoncelo, percussão, canto coral, violão e tuba), beneficiando 313 crianças e 

adolescentes. Estão sendo gastos R$ 676 mil de Jan/2003 a Set/2010 para pagamento 

de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O 

Pólo iniciou as atividades em 20/03/1998. 

DEFESA CIVIL:  

• construção de ponte no Córrego Jatobá – Custo: R$ 229 mil, repassados em Abr a 

Nov/2010. Obra concluída em 03/02/2011. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• celebrados 4 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 125 

crianças e adolescentes, 91 idosos, 115 portadores de deficiência e 70 migrantes – 

Custo: R$ 150 mil. 

• Programa Renda Cidadã - estão sendo atendidas 415 famílias/mês em 2011 – Custo: 

R$ 406 mil, já repassados R$ 240 mil de Jan a Jul/2011. 

• Projeto Ação Jovem - estão sendo atendidos 131 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 

124 mil, já repassados R$ 82 mil de Jan a Ago/2011. 
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Distribuição de leite: 

• distribuídos 64.200 litros de leite em Jan a Abr/2011 – Custo: R$ 85 mil, beneficiando 

1.070 famílias carentes, no último mês do período. 

Repasse concluído: R$ 50 mil 

• APAE – R$ 50 mil, repassados em Ago/2010, para construção de uma quadra 

multiuso. Concluída em 17/03/2011. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras: R$ 272 mil 

Reforma de escola concluída: 1 – R$ 272 mil 

• EM Profº Leônidas Ramos de Oliveira – Custo: R$ 272 mil. Obra concluída em 

10/03/2011. 

Repasses para a APAE: 

• Em Mar/2011, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 83 mil, 

destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 

para atendimento a 95 alunos. 

Programa Escola da Família: 

• Em Mar/2011, foram repassados R$ 8 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 

semana em escola da região. 

EMPREGO E TRABALHO: 

Banco do Povo Paulista: 

• implantada em 16/05/2000 a unidade do Banco do Povo – na Rua Julio Cantadori, nº 

405, com disponibilidade de R$ 162 mil para atender o crédito produtivo popular. 

Vigência: 09/05/2015. 
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ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

• construção de campo de malha, na Avenida 7 de Setembro, s/nº – Custo: R$ 35 mil, já 

repassados R$ 27 mil em Mar e Nov/2008. Obra concluída em 04/02/2011. 

Aguardando a formalização de aditamento de prazo, para liberar parcela restante. 

GESTÃO PÚBLICA: 

Programa Acessa São Paulo: 

• Em 15/12/2009 foi implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Tiradentes, 628 - 

Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 

microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 

município – Custo: R$ 56 mil. Vigência: 09/06/2013. 

• Em 10/12/2010 foi implantado 1 Infocentro Municipal no Assentamento Rural Santa 

Rita (ITESP), Rodovia João Ribeiro Barros, km 06. A Prefeitura cedeu salas e 

monitores e o Estado instalou 12 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito 

à Internet á população do município – Custo: R$ 18 mil. Vigência: 10/12/2015. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 210 unidades habitacionais em execução / 1 conjunto - R$ 7.852 mil 

• Conjunto Tupi Paulista D - 210 unidades, beneficiando 1.050 pessoas, em construção 

pelo Programa Parceria com Municípios, situado na Av. Nove de Julho, s/nº – Custo: 

R$ 7.852 mil. Obra com 80,21% executados e tem término previsto em 30/10/2011. 

Programa Melhoria Habitacional: 

Obra em execução: 

• reforma e ampliação no conjunto habitacional Tupi Paulista “A” e “B” – Custo: R$ 

110 mil. Obra com 30% executados e tem término previsto em 06/12/2011. 
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PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 880 mil 

• construção de palco com sanitários e camarins para um Centro de Eventos no Parque 

Industrial – Custo: R$ 200 mil, repassados em Jun/2010. Obra com 16,42% 

executados e tem término previsto em Dez/2011. 

• construção de praça pública com quadra de vôlei de areia e playground no Jd.Talismã 

e pista de skate, na Rua Arcebispo Lemiux s/nº, Centro – Custo: R$ 150 mil, 

repassados em Nov/2010. Obra com 51,66% executados e tem término previsto em 

Dez/2011. 

• reforma e adequação do Estádio Municipal Belmar Ramos – Custo: R$ 180 mil, 

repassados em Nov/2010. Obra com 34,64% executados e tem término previsto em 

Set/2011. 

• reforma no Cemitério Municipal, localizado na Alameda da Saudade, s/nº – Custo: R$ 

100 mil, repassados em Dez/2009. Concluída em Ago/2011. 

• reforma e adequação do Centro Comunitário Cyro Silveira Filho – Custo: R$ 50 mil, 

repassados em Nov/2010. Concluída em Ago/2011. 

• construção de um Centro Comunitário, no assentamento Santa Rita, na estrada vicinal 

TPA-424 – Km 20 – Custo: R$ 50 mil, repassados em Fev/2010. Concluída em 

Ago/2011. 

• 11.000,60 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 150 mil, 

repassados em Jun/2010. Obra concluída em Mai/2011. 

SAÚDE: 

Repasses em andamento para Prefeitura / entidades hospitalares (2011-2014) – custeio: 

(Total: R$ 390 mil) 

• Santa Casa – R$ 210 mil, já repassados R$ 105 mil de Fev a Mai/2011. 

• Prefeitura – R$ 180 mil, já repassados R$ 120 mil de Jul/2010 a Abr/2011. 
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SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 72 mil. 
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GESTÃO 2007 – 2010 

 

AGRICULTURA: 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 754.350 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 943 mil, 

beneficiando 1.070 famílias carentes, no último mês do período. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado convênio, relativo a municipalização da Casa da Agricultura, para atender 

a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 52 mil, repassados em Ago, Set/2007, 

Jul e Ago/2008. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,20 km da estrada TPA-010 - Bairro Barro Preto (9ª Fase) - Custo: R$ 

336 mil. Obra concluída em 16/10/2007. 

CATI - Programa de Microbacias: 

• adequação de 4,32 km de estradas rurais - Microbacia Córrego do Barro Preto – 

Custo: R$ 198 mil. Obra concluída em 16/10/2007. 

Repasses de recursos: 

• Prefeitura - R$ 20 mil, repassados em Fev/2007, para aquisição de 1 câmara fria. 

ASSISTENCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 18 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 500 

crianças e adolescentes, 363 idosos, 449 portadores de deficiência, 781 famílias e 645 

migrantes – Custo: R$ 608 mil. 
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• Programa Renda Cidadã – atendeu 383 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 276 mil, 

383 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 276 mil, 383 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 

276 mil e 383 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 314 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 90 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 65 mil, 120 

bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 86 mil, 120 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 43 

mil e 120 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 100 mil. 

 

Repasses concluídos: R$ 190 mil 

• APAE – R$ 50 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos. 

• Sociedade Casa da Criança - R$ 25 mil, repassados em Mai/2009, para aquisição de 

computadores, eletrodomésticos e armários. 

• Asilo São Vicente de Paulo – R$ 35 mil, repassados em Mar/2008, para reforma e 

ampliação. Obra concluída em 19/09/2008. 

• Asilo São Vicente de Paulo – R$ 80 mil, repassados em Mai/2009, para reforma e 

ampliação. Obra concluída em 25/11/2009. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 2.560 mil 

• aquisição de caminhão basculante 0 km – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jun/2010. 

Adquirido em Nov/2010. 

• aquisição de retroescavadeira – Custo: R$ 200 mil, repassados em Jul/2009. 

Adquirido em Mai/2010. 

• reforma e ampliação do Centro Comunitário, com 189,22 m² de área, localizado na 

Avenida Senador Piza, nº 966 – Custo: R$ 200 mil, repassados em Out/2008. Obra 

concluída em Mai/2010. 
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• 4.178,90 m² de pavimentação asfáltica na Avenida 7 de Setembro no trecho entre as 

Ruas Rafael Aielo e Francisco Caetano de Carvalho – Custos: R$ 50 mil, repassados 

em Jul/2008. Obra concluída em Mai/2010. 

• 16.016,00 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 50 mil, 

repassados em Jun/2008. Obra concluída em Dez/2008. 

• 78.200,40 m² de recapeamento asfáltico em vários logradouros da cidade – Custo: R$ 

500 mil, repassados em Jul e Nov/2008. Obra concluída em Dez/2008. 

• aquisição de motoniveladora – Custo: R$ 500 mil, repassados em Out/2008. 

Adquiridos em Nov/2008. 

• 31.078,00 m² de recapeamento asfáltico da Av. 9 de Julho e outras vias – Custo: R$ 

200 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em Nov/2008. 

• 47.580,20 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas e trechos do perímetro 

urbano – Custo: R$ 300 mil, repassados em Nov/2007 e Mai/2008. Obra concluída em 

Ago/2008. 

• 16.341,20 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 

100 mil, repassados em Fev/2008. Obra concluída em Ago/2008. 

• 33.332,00 m² de recapeamento asfáltico em vias do município - Custo: R$ 200 mil, 

repassados em Nov/2006 e Mai/2007. Obra concluída em Jun/2007. 

• reforma de imóvel para instalação do Infocentro e Biblioteca Municipal – Custo: R$ 

60 mil, repassados em Nov/2006 e Mai/2007. Obra concluída em Jun/2007. 

• 8.332,00 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 50 mil, 

repassados em Dez/2006 e Abr/2007. Obra concluída em Abr/2007. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras: R$ 82 mil 

Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 82 mil 

• EE Tupi Paulista – Custo: R$ 6 mil. Obra concluída em 26/02/2010. 
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• EE Tupi Paulista – Custo: R$ 76 mil. Obra concluída em 22/10/2009. 

Repasses para APAE: 

• De Mar/2007 a Set/2010, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 725 

mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 

para atendimento a 329 alunos. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 

caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 573 alunos em 2007, 472 

alunos em 2008, 1140 alunos em 2009 e 1.056 alunos em 2010 - Custos: R$ 50 mil. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Dez/2010, foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos 

finais de semana em 1 escola do município: EE Tupi Paulista. 

Transporte escolar: 

• Em 12/02/2010 foi entregue 1 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 145 

mil. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 1 unidade habitacional concluída pelo sistema de carta de crédito – R$ 35 mil 

CDHU: 3 unidades habitacionais concluídas (beneficiando 15 pessoas) / 1 conjunto - R$ 

43 mil 

• Conjunto Tupi Paulista (Santa Rita) - 3 unidades, beneficiando 15 pessoas, construída 

pelo Programa Pró- Lar Rural – Custo: R$ 43 mil. A obra foi concluída em 

15/01/2009 e inaugurada em 03/02/2009. 
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Programa Melhoria Habitacional: 

• 19.248,00 m² de recapeamento asfáltico em vias do conjunto habitacional Tupi 

Paulista “A” e “B” – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jul, Dez/2008 e Jul/2009. 

Obra concluída em 26/05/2010. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repassados R$ 190 mil em Jan/2007, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 

Poluição, para aquisição de 1 pá carregadeira. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades Hospitalares (2007-2010) - custeio: (Total: 

R$ 1.517 mil) 

• APAE - R$ 45 mil. 

• Prefeitura – R$ 160 mil. 

• Santa Casa – R$ 1.312 mil (sendo R$ 700 mil do Programa Pró-Santas Casas). 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) - equipamentos: 

(Total: R$ 207 mil) 

• APAE – R$ 55 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de 1 veículo e 

equipamentos. 

• Santa Casa – R$ 100 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos. 

• Santa Casa – R$ 20 mil, repassados em Mai/2008 para aquisição máquina de lavar 

hospitalar. 

• Santa Casa – R$ 32 mil, repassados em Nov/2007, para aquisição de equipamentos 

médicos cirúrgico. 

Entrega de Ambulância: 1 – R$ 34 mil 

• Prefeitura: 1 – entregue em Dez/2007. 
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Projeto Água Limpa: 

• Prefeitura – R$ 1.029 mil, repassados de Set/2006 a Abr/2007. 

Programa de Saúde da Família – PSF (custeio): 

• Prefeitura - R$ 547 mil, repassados de Mai/2006 a Abr/2008. 

Programa Dose Certa: 

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 548 mil em 

medicamentos. 

Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 65 mil foram repassados de 2007 a 2010 para custeio. 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 6 viaturas: 3 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – Custo: 

R$ 258 mil. 

TRANSPORTES: 

DER: 

Obras concluídas: 

• recuperação e melhoramentos da pista da SP-563 (Rodovia Euclides de Oliveira 

Figueiredo), trecho do km 135,40 ao km 215,70, numa extensão de 80,30 km – Custo: 

R$ 92.120 mil. A obra, realizada em 3 lotes. Os lotes foram concluídos em 20/09/2010. 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I: 

• recuperação de 7,70 km da vicinal de ligação Tupi Paulista – Dracena, trecho Tupi 

Paulista – Dracena (SPV- 015) - Custo no município: R$ 1.680 mil. Obra concluída 

em 10/09/2008 
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PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II: 

• recuperação de 4,60 km da vicinal de ligação entre Nova Guataporanga – 

Penitenciária - Tupi Paulista (SP- 294) - Custo no município: R$ 1.197 mil. Obra 

concluída em 13/12/2008 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III: 

• recuperação de 1,50 km da estrada vicinal divisa Monte Castelo – SPA-141/563 - 

Custo no município: R$ 370 mil. Obra concluída em 16/08/2010 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 

R$ 34.286.500,00 

 

 

 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA: 

 

 

• construção de Penitenciária Compacta, com 8.406,05 m² de área construída e para 

abrigar 768 presos – Custo: R$ 15.170 mil. A obra foi concluída em 20/02/2005 e 

inaugurada em 16/03/2005. 

 

 

AGRICULTURA: 

 

 

Distribuição de Leite: 

 

• Distribuídos 1.721.315 litros de leite, no período de 1.995 a 2.006 – Custo: R$ 1.300 

mil, beneficiando 1.070 famílias carentes, no último mês do período. 

 

Casa da Agricultura: 

 

• Foram celebrados 6 convênios relativos a municipalização, atendendo a pequenos e 

médios agricultores - Custo: R$ 208 mil. 

 

 



 

15   

Programa Melhor Caminho: 

 

• recuperados 7,11 km da Estrada Rural do 1ª/2ª Fase (PSAA-1205/97) - Estr. TPA-

010/374/274 E 238 - Custo: R$ 119 mil. concluído em 09/08/1998. 

 

• recuperados 2,70 km da Estrada Rural do 3ª Fase (PSAA-921/00) - Estr. TPA-

424/459/374/132 - Custo: R$ 86 mil. concluído em 02/10/2000. 

 

• recuperados 1,60 km da Estrada Rural do 4ª Fase (PSAA-1720/01) - Estr. TPA-010 - 

Custo: R$ 79 mil. concluído em 31/03/2002. 

 

• recuperados 1,20 km da Estrada Rural do 5ª Fase (PSAA-295/02) - Estr. TPA-

010/010/132/132 - Custo: R$ 62 mil. concluído em 05/05/2003. 

 

• recuperados 2,94 km da Estrada Rural do 6ª Fase (PSAA-231/03) - Estr. TPA-288/268 

- Custo: R$ 113 mil. concluído em 30/12/2003. 

 

• recuperados 3 km da Estrada Rural do 7ª Fase TPA-268 - Bairro Bandeirantes - 

Custo: R$ 132 mil. concluído em 01/04/2005. 

 

• recuperados 2,70 km da Estrada Rural do 8ª fase - Psaa-531/06 - Estr. TPA-459 - 

Bairro dos Antas - Custo: R$ 190 mil. concluído em 24/11/2006. 

 

Programa de Pontes Metálicas: 

 

• implantada 1 ponte metálica, em convênio com o município. O Estado doou as 

superestruturas, num total de 8 metros lineares e as Prefeituras executaram as 

cabeceiras – Custo: R$ 51 mil. 
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Matadouro Municipal: 

 

• foram repassados – Custo: R$ 33 mil, para reforma e ampliação do Matadouro 

Municipal. 

 

CATI: 

 

• recuperação e adequação de 1,27 km de estradas rurais microbacias córrego quinca 

Baiano – Custo R$ 145.500,00. 

 

• recuperação e adequação de 4,2 km de estradas rurais microbacias córrego do 

Galante – Custo R$ 162 mil. 

 

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

 

• celebrados 72 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 1863 

crianças e adolescentes, 862 idosos, 199 portadores de deficiência, 403 famílias e 599 

pessoas de outros segmentos da população – R$ 1.200 mil. 

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 70 bolsistas/mês em 2005, 90 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 50 mil em 2005, R$ 65 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. 
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• Programa Renda Cidadã – 60 famílias/mês 2003 – 103 mil; 82 famílias/mês /2004 – 

R$ 60 mil; 82 famílias/mês/2005 – R$ 59 mil e 383 famílias em 2006 – R$ 276 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 para APAE: 

 

• foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 351 mil, destinados ao 

atendimento de 664 portadores de deficiencia. 

 

Repasses: 

 

• foram repassados recursos no valor de R$ 50 mil, para ampliação de Centro 

Comunitário. 

 

 

DEFESA CIVIL: 

 

Repasse de recursos: 

 

• repassados recursos no valor de R$ 12 mil para Estrada Municipal TPA-335 – 

Córrego Tabajarinha - TPA-240 – Córrego Guaraciaba. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

 

Convênios SEP: (repasse de recursos): R$ 250 mil 

 

� repasse de recursos no valor de R$ 250 mil, no período de 1995 a 2006 para obras 

de pavimentação asfaltica em guias,.  

EDUCAÇÃO: 

 

 

Total de investimentos em obras – R$ 266 mil 

 

 

Ampliação de escola: 1 (210 novas vagas) - R$ 65 mil. 

 

 

• EMEF Profª Emilia Diogo do Amaral - 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 65 mil. 

Obra concluída em 15/03/1999. 

 

 

Reformas em Escolas: 5 – Custo: R$ 161 mil. 

 

• Cefam Tupi Paulista – Custo: R$ 4 mil, concluída em 04/02/2003. 

 

• Emef Profª Emilia Diogo do Amaral – Custo: R$ 63 mil, concluída em 29/02/1996 

 

• Eepsg Tupi Paulista, Custo: R$ 4 mil, concluído em  22/05/1998 
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• Cefam Tupi Paulista – Custo: R$ 83 mil, concluído em 19/04/2004 

 

• EE Profª Maria Apparecida Pinto da Cunha – Custo: R$  7 mil, concluído em 

15/07/2005 

 

Cobertura de quadras de esportes em escolas: 1  

 

• Emef Profº Leonidas Ramos de Oliveira – Custo: R$ 40 mil, concluída em 12/04/2001. 

 

Transporte escolar: 

 

• Foram gastos R$ 298 mil, em 4 veículos para o transporte escolar no Município. 

 

Programa Escola da Família: 

 

• De 2003 a 2006, foram gastos R$ 176 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 

semana em 1 escola do município. 

 

Repasses para APAE: 

 

• De 1995 a 2006, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 612 mil 

destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 

para atendimento a 387 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 

regulares de ensino fundamental. 
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EMPREGO E TRABALHO: 

 

Banco do Povo: 

 

• Em 16/05/2000 foi implantado o Banco do Povo Paulista, na Rua Julio Cantadori, nº 

405 - Custo R$ 162 mil, para atender o crédito produtivo rural. 

 

 

ESPORTE E LAZER: 

• repasse de R$ 63 mil, para eventos e obras esportivas nos municípios da região: 

 

 

MEIO AMBIENTE: 

 

CETESB: 

 

• repasse de R$ 280 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 

aquisição de 1 caminhão coletor compactador de lixo e 1 pá carregadeira. 

 

FEHIDRO : 

 

• formalizou contratos com a Prefeitura Municipal, para construção de galerias de 

águas pluviais, adequação de estradas vicinais, controle de erosão urbana, adequação 

de estação de tratamento e perfuração de poço tubular profundo, no valor de R$ 676 

mil. 
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SANEAMENTO E ENERGIA: 

 

CPOS (repasse de recursos): 

• recuperação de 2 pontes e construção de 1 bueiro – Custo: R$ 30 mil. A obra foi 

concluída em 03/04/2002. 

 

DAEE (repasse de recursos): 

 

• obras de perfuração de poço tubular profundo no Distrito de Oásis, próximo ao grupo 

escolar – Custo: R$ 50 mil. A obra foi concluída em 24/11/1997. 

 

SANEBASE (repasse de recursos): 

 

• 150 m emissários, reservatório de 100 m³, moto-bomba de 50 hp e 340 m de rede 

elétrica na Vila Camargo e ETE – Custo: R$ 56 mil. A obra foi realizada em parceria 

com a Prefeitura a quem coube mais R$ 15 mil e concluída em 03/07/1998. 

SAÚDE: 

 

Programa Dose Certa: 

 

• Foram gastos R$ 646 mil no período de 28/02/2001 a Dez/2006 em medicamentos 

 

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

• Santa Casa – R$ 582 mil. 

• Prefeitura – R$ 85 mil. 
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• Unidade Básica de Saúde – R$ 7 mil. 

 

Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras / equipamentos: 

 

• Santa Casa – R$ 36 mil em Dez/2006 para equipamentos; 

• Prefeitura – R$ 24 mil em Ago/2005 para aquisição de equipamentos; 

• Prefeitura – R$ 100 mil em Jun/2004 para construção módulo PSF; 

• Prefeitura – R$ 150 mil em Jan/2006 para reforma e ampliação do Pronto Socorro 

Municipal; 

• Prefeitura – R$ 3 mil em Dez/1998 para aquisição de moto para programa agente 

comunitário; 

• Prefeitura – R$ 8 mil em Dez/1996 para equipamentos de colposcópio e 

eletrocardiógrafo; 

• Prefeitura – R$ 45 mil em Dez/1998 para reforma e ampliação da unidade. 

 

Projeto Água Limpa: 

• Prefeitura - R$ 1.025 mil, repassados de Jun/2006 a Mar/2007, para construção de 

emissário e estação de tratamento de esgotos (lagoas). A obra foi concluída em 

Dezembro de 2006. 

 

Programa Saúde da Família - PSF (custeio / investimentos): 

• Prefeitura - R$ 2.030 mil. 
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Entrega de Ambulância: 3 

 

• Prefeitura – (entregues em:2002, 2000 e 1997) 

 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

 

• Entrega de 12 viaturas, sendo: 8 para a Polícia Militar e 4 para a Polícia Civil – 

Custo: R$ 251 mil. 

 

TRANSPORTES: 

 

DER: 

 

• restauração e recapeamento da 3ª faixa da SP-294 (Tupi Paulista - Panorama), numa 

extensão de 28,9 km – Custo: R$ 4.448 mil. Obra concluída em 25/11/1999. 

 

 


