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ELISIÁRIO  

OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA: 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 2.250 litros de leite, no período de Jan/2007 a Nov/2009 – Custo: R$ 3 

mil, beneficiando 150 famílias carentes, no mês. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 2,49 km da estrada rural ELZ-04 (4ª Fase) - Custo: R$ 204 mil. 

Conclusão prevista em 31/12/2011. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• Programa Renda Cidadã – está atendendo mais 75 famílias/mês em 2011 – R$ 72 mil, 

já repassados R$ 12 mil em Jan e Fev. 

• Projeto Ação Jovem – está atendendo 20 bolsistas/mês em 2011 – R$ 19 mil, já 

repassados R$ 3 mil em Jan e Fev. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP – R$ 550 mil: 

• Construção de Centro Municipal de Referência em Assistência Social, com área total 

de 126,26 m² e área a ser construída de 97,26 m², a ser edificado na Avenida José 

Riscala s/n – Custo: R$ 150 mil, repassados em Nov/2010; 

• Construção do Centro de Convivência, com área a ser edificada de 280 m², em área 

localizada na esquina da Rua Projetada 1 com a Rua Dilmo Rodrigues – Custo: R$ 

150 mil, repassados em Dez/2010, obra com término previsto em 28/05/2011; 
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• 6.012,33 m² de recapeamento asfáltico, com 3cm de espessura, em diversas vias do 

Município – Custo: R$ 130 mil, repassados em Dez/2010, obra com término previsto 

em 14/06/2011; 

• Construção de Campos de Bocha e Malha em área do Estádio Municipal, sito a Rua 

Benedito Borges da Silveira, no município de Elisiário, constando de campo de bocha 

e malha, totalizando 259,55 m² de área edificada – Custo: R$ 90 mil, repassados em 

Nov/2010, obra com término previsto em 08/05/2011; 

• obras de Adequação e Reforma do Prédio Público para Oficina Alternativa de 

Costura, com total edificado de 324,09 m², situado na Rua João Meneguesse s/n – 

Custo: R$ 30 mil, repassados em Nov/2010; 

EDUCAÇÃO: 

Ampliação de prédio escolar em licitação 1(525 vagas): 

• EE Benedito Borges da Silveira (5 salas e 525 vagas) – Custo não orçado. 

HABITAÇÃO: 

Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• Em andamento obras de equipamento social e comunitário (construção de praças) no 

CH Benedito Zancaner - (CDHU "A") - Custo: R$ 80 mil, com 80% executados e tem 

término previsto em 14/12/2011. 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO: 

• formalizou contrato com a Prefeitura, para projeto de estação de tratamento de 

esgotos para o bairro Caputira – R$ 39 mil, com término previsto em 30/03/2011. 
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SAÚDE: 

Repasse programado para Prefeitura – equipamentos – R$ 19 mil: 

• Prefeitura - R$ 19 mil, para aquisição de bomba dosadora e fluirímetro. 

 

 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

Policia Civil 

• Em andamento a construção da Delegacia de Polícia, no valor de R$ 253 mil. 
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA: 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 105.750 litros de leite, no período de Jan/2011 – Custo: R$ 131 mil, 

beneficiando 150 famílias carentes, no mês. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 4,5 km da estrada rural ELS-02 (3ª Fase) - Custo: R$ 377 mil. Obra 

concluída em 12/09/2008. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrado 1 convênio com a Prefeitura para atendimento a 335 famílias – R$ 30 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 75 famílias/mês em 2007 – R$ 54 mil; 75 

famílias/mês em 2008 – R$ 54 mil; 75 famílias/mês em 2009 – R$ 54 mil; 75 

famílias/mês em 2010 – R$ 61 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 20 bolsistas/mês em 2007 – R$ 14 mil; 20 bolsistas/mês 

em 2008 – R$ 14 mil; 20 bolsistas/mês em 2009 – R$ 14 mil; 20 bolsistas/mês em 2010 

– R$ 16 mil. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP – R$ 996 mil: 

• Reforma do Campo de Futebol, sendo 72 m² de vestiário e 104 m² de arquibancada, 

situado na Rua Benedito Borges da Silveira, – Custo: R$ 150 mil, repassados em 

Mai/2010, obra concluída em 27/10/2010; 

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

repassados em Abr/2010, obra concluída em 27/10/2010; 
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• 6.258 m² de recapeamento asfáltico, com 3 cm de espessura em vias do Município – 

Custo: R$ 125 mil, repassados em Set/2009, obra concluída em 27/10/2010; 

• 9.004,80 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 143 mil, 

repassados em Out/2008, obra concluída em 10/08/2009; 

• 3.645,15 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e construção de uma rotatória 

da estrada vicinal que liga o município de Elisiário a Urupês – Custo: R$ 80 mil, 

repassados em Out/2008, obra concluída em 27/10/2010; 

• reforma do Centro Cultural, localizado na Rua Benedito Borges da Silveira – Custo: 

R$ 100 mil, repassados em Jun/2008, obra concluída em 19/11/2009; 

• 1.040 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Rua Florindo Galegari – 

Custo: R$ 20 mil, repassados em Mar/2008, obra concluída em 19/11/2009. 

• aquisição de caminhão basculante com caçamba, ano/modelo 2004/2005 – Custo: R$ 

80 mil, repassados em Dez/2009, adquirido em Out/2010. 

• conclusão das obras da Creche, com 578,26 m² de área construída, localizada com 

frente para a Av. Dilmo Rodrigues s/nº – Custo: R$ 148 mil, repassados em Set/2009, 

obra concluída em 27/10/2010. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras: R$ 94 mil 

Reformas de escolas concluídas: 3 – Custo: R$ 94 mil 

• Na EE Benedito Borges da Silveira – Custo: R$ 94 mil. Obras concluídas em 

10/07/2009 e 16/12/2009 e 21/04/2010. 

Transporte Escolar: 

• Foi entregue Jan/2010 1 micro-ônibus, para transporte de estudantes no valor de R$ 

145 mil. 
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Programa Escola da Família: 

• De 2007 a 2010 foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 

semana em 1 escola do município: EE Benedito Borges da Silveira. 

HABITAÇÃO: 

Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• 5.640 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas nos Conjuntos Habitacionais 

Benedito Zancaner e Antonio Bitto Filho - Custo: R$ 100 mil, repassados em Mai/200, 

Abr e Jun/2008. Obra concluída em 01/10/2007. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repasse de R$ 130 mil em Nov/2006, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 

Poluição, para aquisição de uma retroescavadeira. 

SAÚDE: 

Repasse concluído para Prefeitura – obras e equipamentos – R$ 107 mil: 

• R$ 10 mil, repassados em Jun/2008 para aquisição de equipamentos; 

• R$ 67 mil, repassados em 2007 para doação de 1 veículo para transporte de paciente; 

• R$ 30 mil, repassados em Nov/2007 para construção de uma piscina (concluída em 

31/12/2007). 

Programa Dose Certa 

• No período de 2007 - 2010, foram gastos R$ 83 mil em medicamentos. 

Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 15 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010; 
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SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foi entregue em Jul/2009 1 viatura para a Polícia Militar – Custo R$ 38 mil; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 

R$ 3.700.000,00 

 

AGRICULTURA: 

 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 207.225 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 162 mil, 

beneficiando 150 famílias carentes, no último mês do período. 

 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 3,55 km da estrada rural no Bairro Barroca (1ª Fase) - Custo: R$ 80 mil. 

Obra concluída em 04/09/2000; 

• recuperados 1,20 km da estrada rural da Barroca (2ª Fase) - Custo: R$ 59 mil. Obra 

concluída em 24/03/2003. 

 

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 22 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 416 

crianças e adolescentes, 195 idosos e 121 famílias – R$ 295 mil. 

• 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 

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 – 30 famílias/mês 2003 – 52 mil; 30 famílias/mês /2004 – R$ 

21 mil; 30 famílias/mês/2005 – R$ 21 mil e 75 famílias em 2006 – R$ 54 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 de recursos: 

• Prefeitura - repasse de R$ 25 mil, pagos em Jul e Nov/2002 para ampliação do Centro 

de Convivência do Idoso. Obra concluída em 31/12/2002; 

• Prefeitura - repasse de R$ 25 mil, pagos em Dez/1998, para construção do Clube da 

3ª idade. Obra concluída em 01/07/1999. 

 

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

 

Convênios SEP: 

• 3.752,86 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do Loteamento 

Caputira I – Custo: R$ 75 mil. Obra concluída em 28/12/2004; 

• 8.217 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas – Custo: R$ 80 mil. Obra 

concluída em 16/10/1999. 
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EDUCAÇÃO: 

 

Total de investimentos em obras: R$ 571 mil 

 

Ampliação de escola: 1 (420 novas vagas) - R$ 335 mil 

• EE Benedito Borges da Silveira – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 335 mil. Obra 

concluída em 31/12/1999; 

 

Reformas em Escolas: 4 – Custo: R$ 196 mil 

• 4 na EE Benedito Borges da Silveira – Custo: R$ 196 mil. Obras concluídas em 

09/07/2006, 30/06/2004, 28/04/2003 e 20/05/1998. 

 

Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 – Custo: R$ 40 mil 

• EE Benedito Borges da Silveira – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 25/02/2003. 

 

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 Benedito Borges da Silveira. 

 

 

ESPORTE E LAZER: 

• repasse de R$ 50 mil, pagos em Mar/2000 para complementação da quadra coberta na 

Rua Vitorio Stocco com a Rua Ernesto Avanci. Obra concluída em 30/06/1999. 
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HABITAÇÃO: 

 

CDHU: 80 unidades habitacionais / 1 conjunto – Custo: R$ 359 mil 

• Conjunto Habitacional Elisiário B1 – 80 unidades, beneficiando 400 pessoas, na Rua 

Walte Jorge Estevan construídas pelo Sistema Habiteto, em parceria com a Prefeitura 

- Custo: R$ 359 mil. Unidades comercializadas em 30/08/2000. 

 

Fundo Estadual da Habitação: 

• 4.615,38 m² de recapeamento asfáltico em ruas e avenidas - Custo: R$ 60 mil. Obra 

concluída em 28/11/2004; 

• 7.780,68 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Conjunto Habitacional 

Antonio Brito Filho, Loteamento Pop. Capitura I e Parque Industrial l - Custo: R$ 119 

mil. Obra concluída em 31/12/2002. 

 

Pró-Lar – Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• 6.584,10 m² de recapeamento asfáltico em ruas - Custo: R$ 80 mil. Obra concluída em 

06/11/2006. 

 

 

MEIO AMBIENTE: 

 

CETESB: 

• repasse de R$ 90 mil em Ago/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 

Poluição, para aquisição de um caminhão coletor compactador de lixo; 

• repasse de R$ 130 mil em Nov/2006, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 

Poluição, para aquisição de uma retroescavadeira. 
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SAÚDE: 

 

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

• Prefeitura – R$ 130 mil. 

 

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

• Prefeitura – R$ 14 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de um veículo para 

combate a dengue para o Centro de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em Dez/1998 para reforma do Centro de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em Dez/1998 para ampliação do Centro de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição para o Centro de 

Saúde; 

• Prefeitura – R$ 13 mil, repassados em Out/2004 para aquisição de duas bombas 

dosadoras para fluoretação da água; 

• Prefeitura – R$ 25 mil, repassados em Jan/2006 para aquisição de equipamentos; 

• Prefeitura – R$ 45 mil, repassados em Jan/2006 para reforma da Unidade Básica de 

Saúde Local. 

 

Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 5 mil, repassados em Ago/2005. 

 

Entrega de ambulância: 2 

• Prefeitura – 2 (entregues em 1998 e 2004). 
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SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 2 viaturas para a Polícia Civil – Custo: R$ 44 mil. 

 

 

TRANSPORTES: 

 

DER: 

• regularização e pavimentação da vicinal Elisiário- Termas de Ibirá, numa extensão de 

3,5 km – Custo: R$ 129 mil na gestão PSDB. Obra concluída em 23/11/1995. 

 

 


