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ROSANA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 13.200 litros de leite, em Jan/2011 – Custo: R$ 17 mil, beneficiando 880 

famílias carentes, no último mês. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 259 famílias/mês em 2011 – Custo: 

R$ 239 mil, repassados R$ 73 mil de Jan a Abr. 

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 319 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 

274 mil, repassados R$ 70 mil de Jan a Abr. 

CULTURA: 

Pólo 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 Rosana – Rua Paraná ,S/N (Quadra 105) - Centro Primavera - em andamento 

13 cursos (Violino, Viola, Violoncello, Violão, Saxofone, Clarinete, Flauta, Trompete, 

Trombone, Cavaco, Bandolin, Percussão, Canto Coral), para 234 crianças e 

adolescentes. Estão sendo gastos R$ 575 mil de Jan/2003 a Set/2010, para pagamento 

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

HABITAÇÃO: 

CDHU: 328 unidades habitacionais em execução / 1 conjunto – R$ 3.816 mil 

• Conjunto habitacional Rosana E - 328 unidades, beneficiando 1.640 pessoas, sendo 

construídas pelo sistema Parceria com Municípios, no prolongamento da Rua da 

Saudade, S/Nº - Custo: R$ 3.816 mil. (Destes total, 200 unidades foram entregues na 

gestão Alckmin em 20/12/2006 e 30 unidades entregues em 05/05/2007 e as 98 

unidades restantes tem término previsto em 30/10/2011. 
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LOGÍSTICA E TRANSPORTES: 

DER 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV 

Obra concluída: 

• recuperação da vicinal Rosana - SP 613 / km 86 - Bairro Campinho, numa extensão de 

1,10 km – Custo no município: R$ 305 mil. Obra concluída em Jun/2011. 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS: 

Projeto Porto Primavera - Implantação de Energia: 

• G1-CESP – aumento da oferta de energia elétrica e navegação na Rodovia SP-613 – 

na Rodovia SP-613 Arlindo Bettio, km 78 – Zona Rural, com 1.914,40 mega watt – 

Custo total: R$ 2.358 bilhões, sendo: R$ 41.258 mil na gestão atual, R$ 1.120 bilhão 

na gestão PSDB e R$ 1.197 bilhão nas gestões anteriores. A obra está concluída. 

Estão sendo executadas obras complementares e tem término previsto em 30/12/2011. 

Vigência do contrato: 28/05/1980 a 30/12/2011. 

SAÚDE: 

Repasses em andamento para Entidades hospitalares – custeio: 

• Hospital Regional de Porto Primavera (CESP) – R$ 9.600 mil, já repassados R$ 3.040 

mil de Jan/2011 a Abr/2011. 

Repasses em andamento para Entidade hospitalar – obras: (Total: R$ 16.624 mil) 

• construção do Hospital Estadual de Porto Primavera, situado nas Ruas: Mato Grosso 

X Av. Barrageiros e Av. Pontal – Custo: R$ 16.624 mil. Obra com 63,58% executados 

e tem término previsto em 24/07/2011. 
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GESTÃO 2007 - 2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 633.600 litros de leite, de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 765 mil, 

beneficiando 880 famílias carentes, no último mês. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 15 convênios com a Prefeitura para atendimento a 586 crianças e 

adolescentes, 22 idosos, 240 famílias e 15 migrantes – Custo: R$ 233 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 200 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 144 mil, 

199 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 143 mil, 199 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 

143 mil; 199 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 163 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 100 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 72 mil, 120 

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

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

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 2.300 mil 

Ampliação de escola ampliada: 1 (210 novas vagas) 

• EE Ribeirinhos – 2 salas (210 novas vagas) – Custo não orçado. 

Reformas de escolas concluídas: 14 – R$ 2.300 mil 

Transporte escolar: 1 veículo – R$ 145 mil 

• Entregue em 18/01/2010 – 1 veículo micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 

145 mil. 

Repasses para APAE: R$ 421 mil 

• De 2007 a 2010, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 421 mil, 

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

para atendimento a 192 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes 

regulares de ensino fundamental. 
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Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Dez/2010, foram gastos R$ 756 mil em atividades desenvolvidas aos 

finais de semana em 5 escolas na região. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos no município, kits de material escolar (régua, lápis, giz de cera, 

caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila) para 14.666 alunos em 2007 a 

Fev/2009 – Custos: R$ 220 mil. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP concluiu: R$ 112 mil 

• sistema de água e esgoto – implantação de rede de água e rede coletora de esgotos na 

Rua Francisca M. Gutierrez – Custo: R$ 33 mil, repassados em Nov/2009. Concluída 

em 30/03/2010; 

• programa crescimento vegetativo de água – obras de ampliação e melhorias da 

Estação Elevatória de Esgotos – EEE1/ Vila Áurea – Custo: R$ 19 mil, repassados em 

Nov/2009 e Out/2009. Concluída em 08/12/2009; 

• programa crescimento vegetativo de esgotos – execução de obras para implantação de 

rede coletora e ligações de esgoto no Bairro Fepasa, com 838,00 metros lineares – 

Custo: R$ 42 mil, repassados em Nov/2008 a Jan/2009. Concluída em 02/01/2009; 

• sistema água e esgoto – execução de obras de prolongamento e remanejamento de 

rede de água e esgoto, com 881,00 metros lineares – Custo: R$ 18 mil, repassados em 

Ago/2008. Concluída em 23/08/2008. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades hospitalares (2007-2010)– custeio (Total: 

R$ 24.869 mil): 

• APAE – R$ 45 mil. 

• Prefeitura – R$ 224 mil. 

• Hospital Regional de Porto Primavera (CESP) – R$ 24.600 mil. 
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Repasses para Prefeitura / Entidades hospitalares (2007-20009) – obras e equipamentos 

(Total: R$ 448 mil) 

• Hospital Regional de Porto Primavera (CESP), situado na Av. dos Barrageiros, s/nº – 

Quadra 36 – Custo: R$ 300 mil, repassados em Fev/2008, referente a reformas, 

reparos e adaptações no Hospital Regional. Obra concluída em 30/12/2008; 

• Prefeitura – R$ 47 mil, repassados em Fev/2008, para aquisição de ambulância; 

• Prefeitura – R$ 67 mil, repassados em Fev/2008, para aquisição de veículo van; 

• Prefeitura – R$ 34 mil, repassados em Out/2007, para aquisição de ambulância. 

Programa Sorria São Paulo: 

• Prefeitura – R$ 10 mil, repassados em Set/2006, para melhorar o atendimento na área 

de saúde bucal. Concluída em 31/12/2007. 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010, foram repassados R$ 794 mil em medicamentos. 

Programa Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 34 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010. 

Programa de Saúde da Família – PSF (custeio): 

• Prefeitura – R$ 898 mil, repassados em Mai/2006 a Mar/2008. 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 6 viaturas: 2 para Polícia Militar e 4 para a Polícia Civil – Custo: 

R$ 217 mil. 

Polícia Militar – Corpo de Bombeiros 

• Entrega de 1 Unidade de Resgate (UR), para o Corpo de Bombeiro – Custo: R$ 102 

mil. Entregue em 21/08/2008. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 – 2006 
R$ 3.630.143.000,00 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 1.515.820 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

1.168 mil, beneficiando 880 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrado 5 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 90 
mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4,00 km de estrada rural ROS-040/040 – 1ª Fase – Custo: R$ 121 mil. A 
obra foi concluída em 04/06/2001. 

 
• recuperados 3,40 km de estrada rural ROS-040/040 – 2ª Fase – Custo: R$ 77 mil. A 

obra foi concluída em 18/07/2003. 
 

Programa de Microbacias: 
 

• celebrado convênio com a Prefeitura para atendimento aos produtores rurais – Custo: 
R$ 10 mil. 

 
Repasse de recursos: 
 

• construção do Recinto de Exposições – Custo: R$ 10 mil pagos na gestão PSDB. Obra 
concluída em 25/07/1996. 

 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
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• celebrados 51 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.890 crianças e adolescentes, 549 idosos, 111 portadores de deficiência, 591 famílias 
e 335 migrantes – Custo: R$ 968 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu 100 bolsistas/mês em 2005 e 100 bolsistas/mês em 

2006 – Custo: R$ 72 mil em 2005 e R$ 72 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 – 90 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 154 mil; 164 

famílias/mês em 2004 – R$ 120 mil; 200 famílias em 2005 – R$ 144 mil e 200 famílias 
em 2006 – R$ 144 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 concluídos para entidades – custeio: 
 

• APROMEP - Associação Pró-Menor de Primavera – R$ 12 mil, repassados de 
07/2006 a 12/2006, para custeio da entidade. 

 
• APROMEP - Associação Pró-Menor de Primavera – R$ 9 mil, repassados de 07/2006 

a 12/2006, para custeio da entidade. 
 

• Sociedade Casa do Caminho de Primavera – R$ 8 mil, repassados de 07/2006 a 
12/2006, para custeio da entidade. 

 
• Sociedade Casa do Caminho de Primavera – R$ 3 mil, repassados de 07/2006 a 

12/2006, para custeio da entidade. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
 
 
IPT: 
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• diagnóstico sobre a disponibilidade de argila para fins cerâmicos no município, dentro 
do Programa de Assistência Técnica aos Municípios - Custo: R$ 16 mil. Concluída em 
30/06/1996. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 

• obras de infra-estrutura de guias e sarjetas em vias urbanas do município – Custo: R$ 
10 mil, repassados em 06/1999. A obra foi concluída em 16/03/1997. 

 
• obras de pavimentação em vias do município – Custo: R$ 207 mil, repassados em 

06/1999. A obra foi concluída em 24/07/1998. 
 

• obras de pavimentação em vias urbanas do município – Custo: R$ 69 mil, repassados 
em 06/1999. A obra foi concluída em 12/03/1999. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 1.085 mil 
 
Escolas ampliadas: 1 (420 novas vagas) – R$ 207 mil 
 

• EE Francisco Piergentile – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 207 mil. Obra 
concluída em 31/07/1998. 

 
Reformas em Escolas: 12 – R$ 838 mil. 
 
Cobertura de quadra de esporte concluída em escola: 1 – R$ 40 mil 
 

• EE/EMEIF Gleba XV de Novembro – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 
21/03/2003; 

 
Repasses para APAE: R$ 517 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 517 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
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para atendimento a 471 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 735 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 7 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 22/08/02 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na Rua: Duas Barras, 55 –quadra 129 – Custo: R$ 90 mil para atender o crédito 
produtivo popular. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Aristides 
Vasconcelos, s/n. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 8 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 14 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 48 unidades habitacionais / 2 conjuntos - R$ 432 mil  
 

• conjunto Habitacional Rosana D – 32 unidades, beneficiando 160 pessoas, 
construídas pelo sistema Pró-Lar autoconstrução, entre Rua Gonçalo S. Branquinho e 
Rua Ayrton Senna – Custo: R$ 356 mil. Obra concluída em 30/07/2004. 

 
• conjunto Habitacional Rosana A2 – 16 unidades, beneficiando 80 pessoas, 

construídas pelo sistema empreitada global convencional, na Rua XXIV– Custo: R$ 76 
mil pagos na gestão PSDB. A obra foi iniciada na gestão Fleury e concluída em 
31/07/1995. 

 
JUSTIÇA: 
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ITESP 
 

• reforma do galpão - Custo: R$ 14 mil. Concluída em 13/03/2003. 
 
Projeto de Assentamento XV de Novembro 
 

• aceiro, estradas, terraços serviços de engenharia agrícola de motomecanização - 
Custo: R$ 349 mil. Concluída em 31/12/2001. 

 
• serviços de conservação do solo e da água - Custo: R$ 1.109 mil. Concluída em 

31/12/1996. 
 

• perfuração de poços para abastecimento de água às famílias assentadas - Custo: R$ 
46 mil. Concluída em 31/12/1997. 

 
• reforma da rede de energia elétrica para funcionamento de poço de abastecimento - 

Custo: R$ 4 mil. Concluída em 31/12/1997. 
 
Projeto de Assentamento Bonanza e Nova do Pontal 
 

• aquisição de calcário para correção de solo para plantio para e incremento da 
produção - Custo: R$ 43 mil. Concluída em 31/12/1998. 

 
• aquisição de calcário para correção de solo para plantio para e incremento da 

produção - Custo: R$ 12 mil. Concluída em 31/12/1999. 
 

• rede de energia elétrica - Custo: R$ 28 mil. Concluída em 31/12/1999. 
 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 360 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de pá carregadeira e 1 retroescavadeira. 

 
 
FEHIDRO:  
 

• contratos com a Prefeitura , para aquisição de vagão coletor de lixo e implantação da 
coleta seletiva de lixo - Custo: R$ 48 mil. Concluída em 01/07/2005. 
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• contratos com a Prefeitura , para galeria de águas pluviais na vila áurea - Custo: R$ 

68 mil. Concluída em 03/12/2001. 
 

• contratos com a Prefeitura , para implantação da galeria de águas pluviais no jardim 
pontal - Custo: R$ 70 mil. Concluída em 08/04/1999. 

 
• contratos com a Prefeitura , para implantação de galeria de águas pluviais para 

combate a erosão na vila áurea - Custo: R$ 35 mil. Concluída em 28/12/2000. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
Projeto Porto Primavera - Implantação de Energia: 

• G1-CESP – aumento da oferta de energia elétrica e navegação na Rodovia SP-613 – 
na Rodovia SP-613 Arlindo Bettio, km 78 – Zona Rural, com 1.914,40 mega watt – 
Custo total: R$ 2.356.534 mil, já repassados R$ 2.337.746 mil, sendo: R$ 2.317.433 
mil de Mar/2000 a Dez/2006 e R$ 29.058 mil de Jan/2007 a Mar/2010. A obra está 
com 99,57%executados e tem término previsto em 30/12/2010. Vigência do contrato: 
28/05/1980 a 30/12/2010. 

 
 
Projeto Porto Primavera: 
 

• obras na Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta, constituído de 18 turbinas com 
capacidade para gerar 1.814,4 megawats de energia, (das quais 14 já implantadas 
gerando 1.540 megawats) – Custo: R$ 1.245.914 pagos na gestão PSDB. A obra está 
concluída. 

  
• implantação da linha de transmissão Porto Primavera - Taquaruçu - Circuito II, para 

escoar a energia gerada na Usina Hidrelétrica Eng. Sérgio Motta – Custo: R$ 6.758 
mil. A obra está concluída. 

 
 
Projeto Rosana: 

 
• implantação de 320 megawats, para a geração e aumento da oferta de energia elétrica 

– Custo: R$ 9.133 mil pagos na gestão PSDB. A obra está concluída. 
 
DAEE: 
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• execução de galerias de águas pluviais na Rua Nova Londrina - Custo: R$ 100 mil. 
Concluída em 31/12/1998. 

 
SABESP: 
 

• perfuração de poço tubular profundo P6 em Rosana - Custo: R$ 75 mil. Concluída em 
24/08/2006. 

 
• perfuração de poço tubular profundo P6 com 100m de profundidade - Custo: R$ 47 

mil. Concluída em 16/09/2004. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 171 mil, repassados em 01/2001 para investimento (equipamentos e 
reforma) do Programa de Saúde da Família; 

 
• Posto de Atendimento à Saúde Santa Marina – R$ 56 mil, repassados em 12/1998 para 

reforma e ampliação; 
 

• Hospital Porto Primavera – R$ 5 mil, repassados em 12/1998 para investimento do 
Programa De Assistência ao Parto - 1996; 

 
• Hospital Porto Primavera – R$ 6 mil, repassados em 12/1998 para investimento do 

Programa De Assistência ao Parto – 1997/1998; 
 

• Unidade Básica de Saúde – R$ 28 mil, repassados em 12/1998 para equipamentos - 
veiculo utilitário; 

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

• Prefeitura – R$ 5 mil para custeio do Plano Emergencial de Controle Dengue. 
 
• Unidade Básica de Saúde – R$ 10 mil, para custeio da entidade; 
 
• Prefeitura – R$ 2.437 mil para custeio do Programa de Saúde da Família. 

 
Entrega de Ambulância: 4 
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• Prefeitura - 4 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 10 viaturas, sendo: 7 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 243 mil. 

 
• Entrega de 01 auto bomba salvamento rápido, 01 motor de popa 25 hp e 01 rádio 

portátil, para o Corpo do Bombeiros do município – Custo: R$ 78 mil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


