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VERA CRUZ 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007-2010 

 
R$ 5.429.000,00 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 309.300 litros de leite, de Jan/2007 a Jul/2009 – Custo: R$ 387 mil, 

beneficiando 812 famílias carentes, no último mês. 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• foram recuperados de 5 km de estrada rural, 4ª fase - Estrada VCR-030, na Bacia 
Hidrográfica Aguapeí – Custo: R$ 348 mil. 

 
• Serão recuperados de 4,5 km de estrada rural, 5ª fase - VCR175, Bº 3 Unidos, 

VCR300, Bº Araguá, BH Aguapei – Custo: R$ 393 mil. 
 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 6 convênios com a Prefeitura para atendimento a 100 crianças e 
adolescentes e 120 idosos – Custo: R$ 65 mil. 

 
• Programa Renda Cidadã – 150 famílias/mês de Jan a Dez/2007– R$ 108 mil. 150 

famílias/mês de Jan a Dez/2008 – R$ 108 mil. 150 famílias/mês – R$ 108 mil pagos de 
Jan a Dez/2009. 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 no município 50 bolsistas/mês – Custo: R$ 36 mil, 

pagos de Jan a Dez/2007. 50 bolsistas/mês – Custo: R$ 36 mil, pagos de Jan a 
Dez/2008. Sendo atendidos mais 50 bolsistas/mês – Custo: R$ 36 mil, pagos de Jan a 
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Dez/2009. 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. 

 
Repasse para entidades: 
 

• Casa da Vovó - Maria de Nazaré – R$ 15 mil, repassados em 04/2007 e 05/2007, para 
custeio da entidade. 

 
• Assistência Social São Vicente de Paulo – R$ 20 mil, repassados em 04/2007 e 

05/2007, para reforma do prédio. 
 

• Casa da Vovó - Maria de Nazaré – R$ 20 mil, repassados em 04/2007 e 05/2007, para 
custeio da entidade. 

 
• Casa da Vovó - Maria de Nazaré – R$ 20 mil, repassados em Jan/2008, para reforma 

e ampliação da entidade. 
 
 
CULTURA: 
 
 
Polo do Projeto Guri: 1 (em andamento) 
 
O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando a 
música como agente transformador. 

• Polo de Vera Cruz – Av. Sete de Setembro, 761 - Centro - em andamento 3 cursos 
(Violão, Percussão, Canto Coral), para 117 crianças e adolescentes. Estão sendo 
gastos R$ 103 mil para pagamento de despesas de manutenção do Polo, recursos 
humanos, visitas de supervisão, etc., já pagos R$ 95 mil de 07/2006 a 02/2009. Este 
polo iniciou suas atividades em: 06/07/2006. 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
CEETPS: 
 

• reforma geral na ETE Paulo Guerreiro Franco (Agrícola) - Custo: R$ 769 mil. A obra 
foi concluída em 19/07/2007. 
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• reforma e Adaptação nas Instalações físicas da Unidade na ETE Paulo Guerreiro 

Franco - Custo: R$ 149 mil e mais R$ 224 mil em equipamentos. A obra foi concluída 
em 06/12/2007. 

 
• Obras de Construção de Galpão Destinado a Benefício de Café da U.E. na ETEC Vera 

Cruz - Custo: R$ 300 mil. Obra com término previsto para 02/04/2010. 
 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP (repasse de recursos): (R$ 1.773 mil) 
 

• aquisição de caminhão basculante – Custo: R$ 83 mil, repassados em 02/2007.  
 

• Ampliação e adequação do prédio do Centro de Convivência do Idoso – Custo: R$ 100 
mil, pagos em Jul/2008. 

 
• Aquisição de pá carregadeira – Custo: R$ 280 mil, repassados em 11/2006 e 02/2007. 
 
• Aquisição de máquina escavadeira – Custo: R$ 200 mil, pagos em Out/2008. 
 
• 3.712,29 m² de pavimentação asfáltica, 2.643,40 m² de recapeamento asfáltico e 

1.736,18 m² de guias e sarjetas – Custo: R$ 194 mil, pagos em Mai e Dez/2008, obra 
com 60% executados. 

 
• 5.370,12 m² de pavimentação asfáltica, 678,28 m de guias no canteiro central e 300 m 

de guias e sarjetas na Avenida José Belluzo – Custo: R$ 140 mil, pagos R$ 84 mil em 
Dez/2007, com 75% executados. 

 
• 6.407,06 m² de Pavimentação e recapeamento asfáltico – Custo: R$ 100 mil, obra 

concluída em 20/04/2007. 
 

• 2.979,26 m² de recapeamento de vias públicas e urbanas – Custo: R$ 50 mil, pagos em 
Out/2008. 

 
• 7.317,05 m² de recapeamento asfáltico em CBUQ, com 3 cm de espessura – Custo: R$ 

119 mil, pagos em Jan/2009. 
 

• Aquisição de micro ônibus – Custo: R$ 120 mil, previsto para Set/2010. 
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• 158,08 m² para construção de um Centro de Múltiplo Uso – Custo: R$ 119 mil, 

previsto para Dez/2010. 
 

• 6.117 m² de recapeamento asfáltico em CBUQ com 3 cm de espessura em  vias do 
município– Custo: R$ 120 mil, previsto para Dez/2010. 

 
• Reforma do Estádio Municipal – Custo: R$ 69 mil, previsto para Dez/2010. 

 
• Reforma e adaptação do Memorial de Vera Cruz – Custo: R$ 79 mil, previsto para 

Dez/2010. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 143 mil 
 
Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 75 mil 
 

• EE Profª Dirce Belluzo de Campos - Custo: R$ 44 mil. Obra concluída em 15/09/2008. 
 
 

• EE Castro Alves - Custo: R$ 31 mil. Obra concluída em 30/05/2009. 
 
 
 
 
Reformas de escolas em execução: 2 – R$ 68 mil 
 

• EE Profª Dirce Belluzo de Campos - Custo: R$ 7 mil. Obra com 20% executados e 
término previsto para 29/03/2010. 

 
• EE Profª Dirce Belluzo de Campos - Custo: R$ 61 mil. Obra com 90% executados e 

término previsto para 29/03/2010. 
 
 
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. EE Castro Alves. 
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SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 

• De 2007 a 2009, foram gastos R$ 224 mil em medicamentos. 

 
Repasse concluído para Prefeitura – custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 27 mil, para custeio do Programa de Controle de Glicemia 
(repassados em 07/2006 e 04/2007). 

 
Repasse concluído para Prefeitura – investimentos: 

 
• Prefeitura – R$ 40 mil, pagos em Ago/2007, para aquisição de uma ambulância. 

OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 86.437.000,00 

 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 1.362.956 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

951 mil beneficiando 812 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 3,30 km de estrada rural – 1ª Fase – Custo: R$ 74 mil. A obra foi 
concluída em 31/07/2002. 

 
• recuperados 1,20 km de estrada rural VCR-030 - Bairro Bandeirantes – 2ª Fase – 

Custo: R$ 60 mil. A obra foi concluída em 21/10/2002. 
 
• recuperados 7,40 km de estrada rural VCR-165 - Bairro Flórida – 3ª Fase – Custo: R$ 

260 mil. A obra foi concluída em 16/12/2005. 
 

Programa de Microbacias: 
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• recuperados 3,42 km de estrada rural Água Fria e Escolinha – Custo: R$ 102 mil. A 
obra foi concluída em 30/12/2004. 

 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 30 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 601 
crianças e adolescentes, 445 idosos e 65 famílias – Custo: R$ 397 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 50 bolsistas/mês em 2005 e 50 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 36 mil em 2005 e R$ 36 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 – 30 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 52 mil; 41 

famílias/mês em 2004 – R$ 30 mil; 130 famílias em 2005 – R$ 93 mil e 150 famílias em 
2006 – R$ 108 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 – R$ 30 mil repassados 07/2002 para construção do Centro de Convivência 
da 3ª Idade – CCI. Obra concluída em 31/12/2002. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
 

• controle de erosão da Rua Paulo Guerreiro Franco – Custo: R$ 267 mil. Obra 
concluída em 02/06/2003. 
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DESENVOLVIMENTO: 
 
 
 
CEETPS: 
 
 
 

• construção de edifício para laboratórios de leite na ETE Paulo Guerrreiro Franco - 
Custo: R$ 78 mil. A obra foi concluída em 03/04/2005. 

 
• reforma geral na ETE Paulo Guerreiro Franco - Custo: R$ 40 mil. A obra foi 

concluída em 13/10/2005. 
 

• reforma geral na ETE Paulo Guerreiro Franco - Custo: R$ 163 mil. A obra foi 
concluída em 30/04/1997. 

 
• reforma de emergência na ETE Paulo Guerreiro Franco - Custo: R$ 4 mil. A obra foi 

concluída em 28/12/1995. 
 
• reforma geral na ETE Paulo Guerreiro Franco - Custo: R$ 17 mil. A obra foi 

concluída em 30/06/1997. 
 

• reforma geral na ETE Paulo Guerreiro Franco - Custo: R$ 30 mil. A obra foi 
concluída em 05/02/1996. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 

• obras de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Bairro Cid Pimentel (Vila da Paz) 
– Custo: R$ 80 mil, repassados em 10/2004 e 05/2005. A obra foi concluída em 
10/11/2004. 

 
• obras de pavimentação com lajota sextavada de concreto na Rua 13 de maio – Custo: 

R$ 70 mil, repassados em 08/2004 e 12/2004. A obra foi concluída em 10/10/2004. 
 

• obras de recapeamento asfáltico em Vias urbana do município – Custo: R$ 80 mil, 
repassados em 06/1999. A obra foi concluída em 17/03/1997. 

 
• obras de recapeamento asfáltico em Vias urbana do município – Custo: R$ 125 mil, 

repassados em 01/2006 e 05/2006. A obra foi concluída em 31/08/2006. 
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EDUCAÇÃO: 
 
 
Reformas em Escolas: 7 – R$ 440 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 2 – R$ 80 mil 
 

• EE Profª Dirce Belluzo De Campos – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 
16/01/2003; 

 
• EE Castro Alves – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 10/05/1999. 

 
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. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 19/06/04 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na Rua Paulo Guerreiro Franco, nº 734 – Custo: R$ 90 mil, para atender o crédito 
produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

 
• iluminação do Estádio Municipal – Custo: R$ 70 mil. Concluída em 03/06/1997. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
Fundo Estadual da Habitação: 
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• obras de pavimentação asfáltica no Conjunto habitacional Cid Pimentel – Custo: R$ 
124 mil. A obra foi concluída em 30/09/2003. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 110 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 caminhão compactador de lixo. 

 
FEHIDRO: 
 

• contratos com a Prefeitura para controle de erosão nos aterros das pontes Ribeirão 
das Graças – Custo: R$ 64 mil. Concluído em 15/05/2002; 

 
• contratos com a Prefeitura para construção de estação de tratamento de esgoto 

sanitário - lagoa de estabilização – Custo: R$ 76 mil. Concluído em 06/07/2005; 
 

• contratos com a Prefeitura para implantação de estação de tratamento de esgotos do 
Córrego Ipiranga – Custo: R$ 299 mil. Concluído em 09/12/2005; 

 
• contratos com a Prefeitura para galerias de águas pluviais na Av. José Belluzzo – 

Custo: R$ 35 mil. 
 

 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
 
DAEE: 
 

• obras de perfuração de poço tubular profundo na sede do município – Custo: R$ 42 
mil. 

 
SANEBASE: 
 

• extensão da rede de água e esgoto no Núcleo Habitacional Cid. Pimentel – Custo: R$ 
30 mil. Concluído em 05/02/2002; 

 
• implantação de adutora em diversas ruas e conjunto habitacional Vera Cruz II – 

Custo: R$ 25 mil. Concluído em 12/08/1998; 
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SAÚDE: 
 
Projeto Água Limpa: 
 

• implantação da estação elevatória de esgoto – Custo: R$ 428 mil repassados de 
08/2006 a 11/2006. A obra foi concluída em 12/2006. 

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

• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em 01/2006, para reforma da Unidade Básica de 
Saúde; 

 
• Prefeitura – R$ 170 mil, repassados em 10/2001, para aquisição de equipamentos e 

ambulância; 
 
• Centro de Saúde de Vera Cruz – R$ 6 mil, repassados em 12/1998 para equipamentos 

médicos e odontológicos; 
 

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

• Prefeitura – R$ 17 mil, para custeio do controle de glicemia. 
 
• Hospital Beneficente São Vicente de Paula – R$ 17 mil. 
 
 
 

Entrega de Ambulância: 3 
 

• Prefeitura - 3 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 10 viaturas, sendo: 5 para a Polícia Militar e 5 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 202 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
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DER: 

• construção de passarelas  no km. 55,6 da SP-332 e no km. 72,1 da SP-360 - Custo: R$ 
374 mil. Obras concluídas em 24/07/2001. 

• obras de duplicação da SP-294 - Rodovia Com. João Ribeiro de Barros (Vera Cruz – 
Marília), do km 420,70 ao 439,70, numa extensão de 19 km – Custo: R$ 79.640 mil 
pagos na gestão PSDB. Obra concluída em 23/04/2004. 


