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VALENTIM GENTIL 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2007-2010 

R$ 16.048.200,00 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 84.327 litros de leite, no período de Jan/2007 a Jul/2009 - Custo: R$ 107 
mil, beneficiando 186 famílias carentes, no último mês do período. 

 
CATI – Programa de Microbacias: 

• adequação de 1,26 km de estradas rurais - Microbacia Córrego do Bosque - Custo: R$ 
51 mil. Obra concluída em 15/10/2007. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 4,2 km das estradas rurais VLG-334 e VLG-474 (3ª Fase) – Custo: R$ 
270 mil. Obra concluída em 08/09/2008. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 6 convênios com a Prefeitura para atendimento a 155 crianças e 
adolescentes e 42 idosos – R$ 111 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 30 famílias/mês em 2007 – R$ 21 mil; 30 
famílias/mês em 2008 – R$ 21 mil; 30 famílias/mês em 2009 – R$ 21 mil; e está 
atendendo mais 30 famílias/mês em 2010 – R$ 21 mil, já repassados R$ 1 mil em Jan. 
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. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007 – Custo R$ 21 mil; 30 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 21 mil; e está atendendo 30 bolsistas/mês em 2009 
– Custo: R$ 21 mil; e está atendendo 30 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 21 mil, já 
repassados R$ 1 mil em Jan. 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 
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R$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que os capacitem para o mercado de 
trabalho. 

 
Repasses concluídos: 

• Lar São Vicente de Paulo – repasse de R$ 43 mil pagos em Fev/2008, para aquisição 
de equipamentos. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: R$ 1.100 mil 

• 9.297,04 m² de recapeamento asfáltico na Rua Cidadão João Novaes, Rua Emílio 
Bertholdo, Avenida Eduardo Vicente, Avenida Cavalin e Avenida Evangelista Barbosa 
de Freitas – Custo: R$ 140 mil, repassados em Ago/2008 e concluído em 01/04/2009; 

• instalação de rede de energia e iluminação pública em vias urbanas do município – 
Custo: R$ 100 mil, repassados em Abr/2008; 

• 13.400 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 200 mil, 
repassados em Jan/2008, concluído em 01/04/2009; 

• iluminação pública da Avenida Alberto Jonas do Livramento – Custo: R$ 40 mil, 
repassados em Fev/2007; 

• Construção do Centro de Convivência do Idoso, com área a ser edificada de 535 m², 
Rua Emilio Bertholdo s/n - Pátio da Fepasa – Custo: R$ 350 mil, repassados em 
Nov/2009, com término previsto para 11/11/2010; 

• 1.041,76 m², obras para construção de galerias de águas pluviais, em vias do 
Município – Custo: R$ 130 mil, repassados em Jan/2010, com término previsto para 
17/12/2010; 

• 7.041,31 m² de recapeamento asfáltico, em vias do Município – Custo: R$ 140 mil, 
repassados em Dez/2009, com término previsto para 22/11/2010. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Reforma de escola concluída: 1 – R$ 9 mil 
 

• EE Profº Ciciero Usberti – custo: R$ 9 mil, concluída  em 19/12/2009. 
 
Reforma de escola programada – 1 
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• EE Profº Ciciero Usberti – custo não orçado. 
 
Programa Escola da Família: 

• De 2007 a 2009 foram gastos R$ 108 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: Profº Cícero Usberti. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• repasse de R$ 83 mil, já pagos R$ 67 mil em Nov/2006 a Nov/2008 para reforma e 
ampliação do estádio municipal, localizado na Rua Minas Gerais. A obra está com 
75% executados. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 159 unidades habitacionais concluídas / 2 conjuntos – R$ 2.317 mil 

• Conjunto Habitacional Valentim Gentil G - 75 unidades habitacionais, beneficiando 
375 pessoas, na Rua Vitório Cavalim em construção pelo Programa Parceria com o 
Município – Custo: R$ 1.208 mil. Obra concluída em 13/02/2009; 

• Conjunto Habitacional Valentim Gentil G2 - 84 unidades habitacionais, beneficiando 
420 pessoas, na Rua Vitório Cavalim em construção pelo Programa Parceria com o 
Município – Custo: R$ 1.109 mil. Obra concluída em 13/02/2009. 

Melhorias Habitacionais e Urbanas programadas: R$ 378 mil 

• obras de infraestrutura (recapeamento) no CH Valentim Gentil G e G2 - Custo R$ 300 
mil; 

• Construção de praça no CH Ulisses Guimarães - Custo R$ 78 mil. 
 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para elaboração de plano diretor de controle da erosão 
urbana – Custo: R$ 35 mil. Plano concluído em 16/12/2007. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
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Obras concluídas: R$ 141 mil 

• implantação de rede e ligações de água no Conjunto Habitacional Valentim gentil G – 
Custo: R$ 22 mil. Obra concluída em 15/07/2008; 

• construção de unidade de hipocloração e fluoretação – Custo: R$ 36 mil. Obra 
concluída em 30/12/2007; 

• remanejamento de 287 m de emissário de esgotos Chopilândia – Custo: R$ 66 mil. 
Obra concluída em 30/05/2007; 

• aquisição de materiais para execução do emissário de Valentim Gentil e estação 
elevatória de esgotos do Distrito de Jatobá – Custo: R$ 17 mil. 

 
Obra em licitação: 

• perfuração de poço tubular profundo pp 12 – Custo: R$ 89 mil. 
 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 
No período de 2007 a 2009, foram gastos R$ 198 mil em medicamentos. 
 
Repasse concluído para Prefeitura – obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 100 mil repassados em Jan/2008, para aquisição de equipamentos 
médicos. 

 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 25 mil, repassados de Jul/2006 a Abr/2007. 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entregue em Jul/2009 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 
Concluída: 
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• duplicação da SP-320, do km 528,4 e km 529,6 e implantação de dispositivo em 
desnível de acesso à cidade – Custo: R$ 10.921 mil. Obra concluída em 30/08/2008. 

 
Não iniciada: 

• SPA-529/320 – implantação de faixas adicionais e acostamentos – Custo: R$ 3.356 
mil.  

OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 13.800.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 333.378 litros de leite, no período de Jan/1998 a Dez/2006 - Custo: R$ 
241 mil, beneficiando 186 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 3,95 km das estradas rurais VLG-430/321 (1ª Fase) - Custo: R$ 80 mil. 
Obra concluída em 13/10/2000; 

• recuperados 1,2 km da estrada rural VLG-040 (2ª Fase) - Custo: R$ 59 mil. Obra 
concluída em 04/11/2002. 

 
Programa de Ponte Metálica:  

• implantada 1 ponte metálica na estrada VLG-321, sobre o Córrego da Égua - vão de 8 
metros, em convênio com o município, a quem coube a construção da cabeceira. O 
Estado fez a doação da superestrutura – Custo: R$ 51 mil. Instalada em 30/06/2001 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 25 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 526 
crianças e adolescentes, 128 idosos, 108 famílias e 20 pessoas de outros segmentos – 
R$ 413 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. 
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• 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 30 famílias em 
2006 – R$ 21 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: 

• Prefeitura - repasse de R$ 100 mil em Ago/2000, para construção de Centro de 
Convivência Uso Múltiplo. Obra concluída em 29/06/2001. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• construção de rede de energia e iluminação pública no ramal de acesso Antônio 
Pimentel – Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 18/11/2005; 

• 8.927 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas – Custo: R$ 120 mil. Obra 
concluída em 06/01/2001; 

• 8.746,81 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Avenida Principal – Custo: 
R$ 80 mil. Obra concluída em 30/10/2003; 

• 10.928 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 
150 mil. Obra concluída em 26/02/1999; 

• reforma e ampliação do Centro Comunitário Municipal da Penha – Custo: R$ 40 mil. 
Obra concluída em 28/12/2004. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 390 mil 
 
Escola construída: 1 (525 novas vagas) – R$ 149 mil 

• EMEI Airton de Medeiros – 5 salas (525 novas vagas) – Custo: R$ 149 mil. Obra 
concluída em 20/01/1999. 

 
Escola ampliada: 1 (210 novas vagas) – R$ 48 mil 
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• EE Profº Cícero Usberti – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 48 mil. Obra 
concluída em 17/03/2004. 

 
Reformas de escolas: 4 – R$ 193 mil 

• 3 na EE Profº Cícero Usberti – Custo: R$ 157 mil. Obras concluídas em 16/10/2006, 
09/08/2001 e 25/09/1998; 

• EMEF Vicente Santoro – Custo: R$ 36 mil. Obra concluída em 20/10/1997. 
 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana na EE Cícero Usberti. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 213 unidades habitacionais / 3 conjuntos - R$ 2.993 mil 

• Conjunto Habitacional Valentim Gentil E1 – 84 unidades, beneficiando 420 pessoas, 
na Rua Augusto Zanforlim construída pelo Sistema Empreitada Global, em parceria 
com a Prefeitura - Custo: R$ 867 mil. Unidades comercializadas em 30/01/2001; 

• Conjunto Habitacional Valentim Gentil E2 – 68 unidades, beneficiando 340 pessoas, 
construídas pelo Programa Empreitada Global na rua Caetano Gaviolli, nº 2-26 - 
Custo: R$ 1.449 mil. Unidades comercializadas em 18/04/2002; 

• Conjunto Habitacional Valentim Gentil F – 61 unidades, beneficiando 305 pessoas, 
na Rua Augusto Zanforlim construída pelo Sistema Habiteto, em parceria com a 
Prefeitura - Custo: R$ 677 mil. Unidades comercializadas em 30/11/2002. 

 
Fundo Estadual de Habitação: 

• 5.557,72 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em diversas ruas – Custo: R$ 
70 mil. Obra concluída em 31/12/2002; 

• 9.266,13 m² de pavimentação asfáltica no conjunto habitacional Cid Pimentel – Custo: 
R$ 124 mil. Obra concluída em 31/12/2003. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

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

• contrato com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais – Custo: R$ 
113 mil. Obra concluída em 09/08/2004; 

• contrato com a Prefeitura, para complementação com galerias de águas pluviais das 
obras de controle as inundações e canalização do Córrego Varração – Custo: R$ 100 
mil. Obra concluída em 15/10/2002; 

• contrato com a Prefeitura, para combate à inundação e canalização do Córrego 
Varração – Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 01/10/1999; 

• contrato com a Prefeitura, para construção de galerias de águas pluviais e seqüência 
da canalização do Córrego Varração – Custo: R$ 120 mil. Obra concluída em 
14/09/1998; 

• contrato com a Prefeitura, para construção e canalização do Córrego Varração – 
Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 14/09/1998. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• perfuração do poço tubular profundo P.11 – Custo: R$ 87 mil. Obra concluída em 
30/04/2005; 

• execução da estação elevatória de água, linha de recalque e rede de distribuição de 
água em diversas ruas – Custo: R$ 116 mil. Obra concluída em 03/04/2002; 

• perfuração do poço P.10 – Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 30/09/1997; 

• adutora de água bruta e urbanização da área do PPS.9 – Custo: R$ 97 mil. Obra 
concluída em 19/11/1996. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares –obras e equipamentos (1995-2006): 

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

• Prefeitura - R$ 100 mil, repassados em Jan/2004 para reforma e ampliação da 
Unidade Básica de Saúde; 



9 

• Prefeitura - R$ 100 mil, repassados em Nov/2004 para conclusão das obras na 
Unidade Básica de Saúde; 

• Prefeitura - R$ 20 mil, repassados em Jan/2006 para aquisição de equipamentos 
odontológicos; 

• Prefeitura - R$ 60 mil, repassados em Jul/2006 para ampliação da Unidade Básica de 
Saúde. 

 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 83 mil repassados em Ago/2005. 
 
Entrega de Ambulâncias: 3 

• Prefeitura – 3 (entregues em 1997, 2002 e 2005). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entregues 4 viaturas, sendo: 2 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 86 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• fornecimento de materiais para restauração e recapeamento da vicinal Valentim 
Gentil divisa com Votuporanga – Custo: R$ 282 mil. Obra voncluída em 30/11/2006; 

• implantação de acesso à cidade de Valentim Gentil na SP-529/320 – Custo: R$ 149 
mil. Obra concluída em 25/03/2004; 

• melhoramentos e pavimentação da vicinal Bairro Viradouro - Valentim Gentil, numa 
extensão de 3 km – Custo: R$ 226 mil. Obra concluída em 26/03/2001; 

• melhoramentos e pavimentação da vicinal Valentim Gentil - Magda, numa extensão de 
14,67 km – Custo: R$ 1.560 mil. Obra concluída em 25/08/1999. 

 
 


