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URU 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007 – 2010 

R$ 7.448.100,00 – em 35 obras e ações 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 56.311 litros de leite, no período Jan/2007 a Fev/2010 - Custo: R$ 70 mil, 
beneficiando 126 famílias carentes, no último mês. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 26 mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 5,85 km de estrada municipal URU – 050 – 2ª Fase – Custo: R$ 436 mil. 
A obra foi concluída em 23/12/2008. 

 
Programa de Ponte Metálica: 1 
 

• implantada 1 ponte metálica na estrada vicinal do Bairro Córrego da Lagoa, sobre o 
Córrego da Lagoa, em convênio com o município, a quem coube a construção da 
cabeceira. O Estado doou a superestrutura, vão de 8 metros – Custo: R$ 51 mil. 
Instalada em 18/09/2007. 

 
• programada a implantação de 1 ponte metálica na Rodovia Municipal URU-460, 

Bairro Guaiuvira, s/o - Córrego Guaiuvira, em convênio com o município, a quem 
caberá a construção da cabeceira. O Estado doara a superestrutura, vão de 6 metros – 
Custo previsto: R$ 38 mil. Aguardando construção de cabeceira por parte da 
Prefeitura. 

 
CATI - Programa de Microbacias: 
 

• recuperados 2,5 km de estadas rurais - Microbacia do Córrego Uru - Custo: R$ 57 
mil. Obra concluída em 29/10/2007. 

 
Repasse de recursos: 
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• aquisição de tanque de resfriamento de leite – Custo: R$ 35 mil repassados em 

Dez/2009. 
 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 9 convênios com a Prefeitura para atendimento a 220 crianças e 
adolescentes, 280 idosos e 120 famílias – Custo: R$ 63 mil. 

 
• Programa Renda Cidadã – atendeu 40 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 28 mil; 40 

famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 28 mil; 40 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 28 mil 
e está atendendo mais 40 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 28 mil repassados R$ 12 
mil de Jan a Mai. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 21; 41 

bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 29 mil; 41 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 29 
mil e está atendendo mais 41 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 29 mil repassados R$ 
15 mil de Jan a Jun. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: R$ 1.140 mil 
 

• conclusão da obra Projeto Espaço Amigo – Custo: R$ 60 mil, repassados em 
Nov/2007 e Set/2008. A obra foi concluída em 19/09/2008. 

 
• aquisição de um caminhão basculante – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jul/2008. 

 
• aquisição de uma retroescavadeira – Custo: R$ 180 mil, repassados em Abr/2010. 

 
• construção de área de lazer municipal – Custo: R$ 450 mil, repassados em Jul/2008 a 

Nov/2009. 
 

• 1.437,90 m² de recapeamento asfáltico na Rua João Catanho da Silva Filho – Custo: 
R$ 20 mil repassados em Dez/2007. 

 
• reforma e ampliação da escola EMEIF Maria Antonia de Jesus Flamino – Custo: R$ 

180 mil repassados em Mai/2010. 
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• reforma e ampliação do Centro de Convivência do Idoso – Custo: R$ 100 mil 
repassados em Dez/2009. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 176 mil 
 
Ampliação de escola concluída: 1 (210 novas vagas) - R$ 150 mil 
 

• EE Paschoal Flamino – 2 salas (com 210 novas vagas) – Custo: R$ 150 mil. Obra 
concluída em 04/04/2007. 

 
Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 26 mil 
 

• EE Paschoal Flamino – Custo: R$ 19 mil. Obra concluída em 16/06/2009. 
 

• EE Paschoal Flamino – Custo: R$ 7 mil. Obra concluída em 01/12/2009. 
 
Reforma de escola contratadas, aguardando OIS: 1 – R$ 31 mil 
 

• EE Paschoal Flamino – Custo: R$ 31 mil. 
 
Transporte Escolar: 
 

• Em 08/02/2010 foi entregue 1 microônibus para o transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De Mar/2007 a Mar/2010 foram gastos R$ 123 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 1 escola do município: EE Paschoal Flamino. 

 
Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização: 
 

• De Jun/2009 a Mar/2010 foram concedidas bolsas alfabetização para 1 aluno 
pesquisador (2º professor), beneficiando 12 alunos da 1ª série do ensino fundamental 
de 1 escola da região: EE Paschoal Flamino – Custo: R$ 4 mil. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
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• 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 Jun/2008, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos.  

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 50 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – Custo: R$ 1.180 mil 
 

• Conjunto Habitacional Uru B – 50 unidades, beneficiando 250 pessoas, na Rua Artur 
Bernardes, s/nº construídas pelo Programa Parceria com os Municípios – Custo: R$ 
1.180 mil. A obra foi concluída em 19/06/2009. 

 
Programa Melhorias Habitacionais e Urbanas: 
 
Obra concluída: 
 

• 6.242,55m² de recapeamento asfáltico em diversas Ruas do Conjunto Habitacional 
Uru A - Custo: R$ 76 mil repassados de Dez/2008 a Fev/2009. A obra foi concluída 
em 25/02/2009. 

 
Obra programada: 
 

• 6.344,75 m² de recapeamento asfáltico no Conjunto Habitacional Jardim Maravilha – 
Custo previsto: R$ 141 mil. 

 
 
MEIO AMBIENTE 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 136 mil pagos em Jun/2008 com recursos do FECOP – Fundo de 
Controle da Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de Lixo. 

 
FEHIDRO: 
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• contrato com a Prefeitura, para adequação da estrada municipal no Bairro Laranjal – 
Custo: R$ 109 mil. Obra concluída em 10/10/2007. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses concluídos para Prefeitura (2007 a 2009) – custeio: 
 

• Prefeitura - R$ 30 mil repassados em Jun/2008. 
 
 
Programa Dose Certa: 
 

• De 2007 a Dez/2009 foram repassados para o município R$ 33 mil em medicamentos. 
Mais R$ 12 mil estão sendo repassados em 2010. 

 
 
Programa Controle de Glicemia: 
 

• Prefeitura – R$ 2 mil, repassados de 2007 a 2009 e mais R$ 1 estão sendo repassados 
em 2010. 

 
 
Entrega de Ambulância: 1 
 

• Prefeitura – 1 – Custo: 34 mil 
 
 
Repasse programado para Prefeitura – obras: 
 

• Prefeitura - R$ 80 mil para reforma e ampliação do Centro de Saúde. 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
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PROGRAMA PRO VICINAL II: 
 

• recuperação de 11,80km da vicinal de ligação entre Divisa de Pongaí e Uru - Custo: 
R$ 2.550 mil. A obra foi concluída em 13/03/2009.  

 
• recuperação de 1 km da vicinal de ligação entre Reginópolis e Uru - Custo: R$ 146 

mil. A obra foi concluída em 15/04/2009. (PJU) 
 

• recuperação de 1,20 km da vicinal PRI-010, ligação entre Pirajuí, Santo Antonio da 
Estiva, Uru e Pongai - Custo: R$ 175 mil. A obra foi concluída em 15/04/2009. (PJU) 
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DETALHES DAS OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 – 2006 
 

R$ 2.900.000,00 
 

AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 229.014 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 166 mil, 
beneficiando 126 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4,20 km da estrada rural que liga URU-365 a URU-310 – Custo: R$ 70 
mil. Obra concluída em 10/04/2000. 

 
Programa de Ponte Metálica: 3 
 

• implantadas 3 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção da cabeceira. O Estado doou a superestrutura, num total de 36 metros 
lineares – Custo: R$ 230 mil: 

 
1. na estrada URU-425 (km 4), sobre o Rio Sucurizinho - vão de 12 metros. Instalada 

em 30/08/2005; 
 
2. sobre o Ribeirão Água da Prata - vão de 12 metros. Instalada em 30/06/2001; 

 
3. sobre o Rio Duas Pontes - vão de 12 metros. Instalada em 30/06/2000. 

 
CATI -Programa de Microbacias: 
 

• recuperados 5,36 km de estradas rurais - Microbacia Córego do Sucuruzinho / 
Laranjal – Custo: R$ 144 mil. Obra concluída em 15/03/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 20 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 277 
crianças e adolescentes, 335 idosos e 144 famílias – R$ 171 mil. 
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• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 20 bolsistas/mês em 2005 e 20 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 14 mil em 2005 e R$ 14 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 40 famílias em 
2006 – R$ 28 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. 

 
Repasse de recursos: 
 

• repasse de R$ 25 mil, pagos em Ago/1998 para construção do Clube da 3ª Idade. A 
obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem mais R$ 16 mil e concluída 
em 10/02/1999. 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Repasse de recurso: R$ 40 mil 
 

• repasse de R$ 40 mil para implantação de usina de lixo. A obra foi realizada em 
parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 80 mil e concluída em 21/01/2000. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Repasse de recursos: R$ 170 mil 
 

• 5.200,00 m² de recapeamento asfáltico na Av. Altino Negrisole – Custo: R$ 50 mil. A 
obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 20 mil e 
concluída em 05/02/2006; 
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• 230,00 m² de construção de velório municipal – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 
27/04/1999; 

 
• 1.359,00 m² de obras de pavimentação asfáltica em vias do município – Custo: R$ 40 

mil. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 8.190,60 
e concluída em 28/03/1999; 

 
• 8.585,00 m² de obras de recapeamento asfáltico em vias urbana – Custo: R$ 40 mil. 

Obra concluída em 25/12/1996. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Reformas em Escolas: 4 – R$ 265 mil 
 

• 4 na EE Paschoal Flamino – Custo: R$ 265 mil. Obras concluídas em 30/05/2003, 
27/08/2002, 01/02/1999 e 03/05/1995. 

 
Entrega de veículos: 
 

• Foram entregues 2 veículos para transporte escolar – Custo R$ 164 mil. 
 
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: EE Pachoal Flamino. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Centro de Lazer para o Trabalhador: 
 

• construção de piscina de biribol e mini campo de futebol – Custo: R$ 70 mil. Obra 
concluída em 30/06/2006; 

 
• construção de lanchonete, vestiários, campo de futebol suíço e areia iluminados com 

alambrado e estacionamento – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 30/09/2004. 
 
 
HABITAÇÃO: 
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Programa Academia Cidadã: R$ 37 mil 
 

• construída 1 quadra de esporte no conjunto habitacional Uru A – Custo: R$ 37 mil. 
Obra concluída em 20/09/2002. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 190 mil em Jun/2006, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 pá carregadeira. 

 
FEHIDRO: 
 

• contrato com a Prefeitura, para construção de galerias de águas pluviais nas Ruas 
Altino Negrisoli e Artur Bernardes – Custo: R$ 53 mil. Obra concluída em 
27/11/2006; 

 
• contrato com a Prefeitura, para implantação do sistema de tratamento de lixo 

domiciliar – Custo: R$ 45 mil. Obra concluída em 26/07/2001. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 20 mil. 
 
Programa Sorria São Paulo (custeio/investimento): 
 

• Prefeitura – R$ 36 mil em Set/2006. 
 
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$ 50 mil em Dez/2006 para ampliação do Centro de Saúde. 

 
Entrega de Ambulância: 4 
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• Prefeitura – 4 (entregues em 1997, 1998, 2000 e 2005). 

 
Entrega de veículo para transporte de pacientes: 1 
 

• Prefeitura – 1 (entregue em 2002). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Foram entregues 3 viaturas: 2 para a Polícia Militar e 1 para Polícia Civil – Custo R$ 
67 mil. 

 


