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MARAPOAMA 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2007-2010 

 
R$ 2.640.300,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de leite: 

• distribuídos 86.400 litros de leite, no período de Jan/2007 a Jan/2010 – Custo: R$ 108 
mil, beneficiando 160 famílias carentes, no mês. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,66 km da estrada rural MAR-313 – Custo: R$ 353 mil. Obra concluída 
em 31/01/2008. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrado 1 convênio com a Prefeitura  para atendimento a 130 famílias – R$ 29 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$ 5 mil de Jan a 
Mar. 

• 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; e está atendendo 20 
bolsistas/mês em 2010 – R$ 14 mil, já repassados R$ 3 mil de Jan a Mar. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP – R$ 945 mil: 

• 8.243,65 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas do município – Custo: R$ 120 
mil, repassados em Out/2008; 

• construção de um Centro Comunitário, localizado na Rua São João – Custo: R$ 100 
mil, repassados em Ago/2008; 

• 6.899,30 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas do município – Custo: R$ 100 
mil, repassados em Jul/2008; 
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• 1.425,50 m² de pavimentação asfáltica, sarjetões, guias, sarjetas, galerias pluviais e 
bocas de lobo em vias do município – Custo: R$ 80 mil, repassados em Jul/2008; 

• construção de uma cozinha comunitária Municipal, localizada com frente para a Rua 
Bom Jesus – Custo: R$ 70 mil, repassados em Fev/2008; 

• 4.838,67 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 60 mil, 
repassados em Fev/2007. Obra concluída em 10/04/2007. 

• construção de um Clube de Lazer e Esporte – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Out/2009; 

• obras de iluminação da Avenida Antonio Rotta – Custo: R$ 130 mil, repassados em 
Set/2009; 

• 6.830,40 m² de recapeamento asfáltico do tipo Concreto Betonítico Usinado a Quente 
– Custo: R$ 135 mil, repassados em Set/2009; 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 191 mil 
 
Reformas de escolas concluídas: 4 - R$ 191 mil 

• 4 na EE Profº Bento de Siqueira – Custo: R$ 191 mil. Obras concluídas em 
19/06/2008, 15/05/2009, 25/09/2009 e 23/12/2009. 

 
Transporte Escolar: 

 
• foi entregue em Jan/2010 1 micro-ônibus, para transporte de estudantes, no valor de 

R$ 145 mil. 
 
Programa Escola da Família: 

• De 2007 a 2009 foram gastos R$ 115 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE Profº Bento de Siqueira. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• repasse de R$ 20 mil, pagos em Nov/2007 para festa de aniversário de 15 anos da 
emancipação político administrativa do município. 

 
 
SAÚDE: 
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Programa Dose Certa 

 
• No período de 2007 - 2009, foram repassados para o município R$ 60 mil em 

medicamentos. 
 
Repasse concluído para Prefeitura - custeio: 

• Prefeitura – R$ 25 mil, repassados em Jun/2008. 
 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 4 mil, repassados de Jul/2006 a Abr/2007. 
 
Projeto Água Limpa (investimentos): 

• Prefeitura – R$ 238 mil, já repassados R$ 219 mil de Jan/2006 a Ago/2007, para 
construção de estação de tratamento de esgotos. Obra concluída em Mai/2007. 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foi entregue em Jul/2009 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
 
DER: 
 
PROGRAMA PRÓ-VICINAIS FASE II: 

• Concluiu no município de Marapoama a recuperação de 11 km de vicinal Marapoama 
– Elisiário – Custo: R$ 3.465 mil. A obra foi concluída em 30/06/2009. (IRP) 

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS FASE III: (ITB) 

Em andamento a recuperação de 11 km da Estrada vicinal Itajobi a Marapoama e Urupês 
– Custo: R$ 2.935 mil. Obra com término previsto para 14/05/2010. 

 
 

OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 3.200.000,00 
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AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 241.840 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 192 mil, 
beneficiando 160 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 3,7 km da estrada rural Marapoama do Distrito de Nova Cardoso – 
Custo: R$ 72 mil. Obra concluída em 07/02/2000. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 17 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 215 
crianças e adolescentes, 150 idosos e 125 famílias – R$ 169 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. 

• Programa Renda Cidadã – 30 famílias/mês 2003 – 52 mil; 30 famílias/mês /2004 – R$ 
21 mil; 30 famílias/mês/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$ 80 mil, pagos em Jul/1998, para construção de Creche 
Municipal. Obra concluída em 01/07/1999. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 
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• 3.000 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e rede de energia elétrica - Custo 
R$ 80 mil. Obra concluída em 11/04/2001; 

• 3.000 m² de Infraestrutura urbana - Custo R$ 80 mil. Obra concluída em 25/12/2000. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 142 mil 
 
Reformas de escolas: 2 - Custo: R$ 112 mil 

• 2 na EE Profº Bento de Siqueira – Custo: R$ 112 mil. Obras concluídas em 
30/06/2003 e 29/09/1997. 

 
Cobertura de quadra de esportes: 1 – R$ 30 mil 

• EE Profº Bento de Siqueira – Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 15/02/1999. 
 
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 Profº Bento de Siqueira. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• repasse de R$ 80 mil, pagos em Ago/2002 e Mar/2003 para construção do Centro de 
Lazer na estrada vicinal Marapoama – Urupês. Obra concluída em 30/08/2003. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
Fundo Estadual da Habitação: 

• 7.095,20 m² de pavimentação asfáltica, recapeamento, guias e sarjetas em diversas 
ruas da cidade - Custo R$ 100 mil. Obra concluída em 29/06/2006; 

• 3.486 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Bairro Jardim Guerzoini e no 
Centro - Custo R$ 50 mil. Obra concluída em 28/11/2004. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
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• repasse de R$ 65 mil em Dez/2006, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de um triturador de galhos; 

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

 
FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para emissário de esgoto domiciliar - Custo R$ 47 mil. 
Obra concluída em 16/02/2006; 

• contrato com a Prefeitura, para galeria de águas pluviais - Custo R$ 50 mil, concluído 
em 26/12/2001; 

• contrato com a Prefeitura, para galeria de águas pluviais na Avenida Nove de Julho - 
Custo R$ 42 mil. Obra concluída em 19/10/2001. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura (1995-2006) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 50 mil. 
 
Repasses para Prefeitura (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$ 116 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de equipamentos 
para o Centro de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 13 mil, repassados em Out/2004 para aquisição de 2 bombas 
dosadoras fluoretação das águas; 

• Prefeitura – R$ 80 mil, repassados em Fev/2006 para ampliação do Centro de Saúde. 
 
Entrega de ambulâncias: 3 

• Prefeitura – 3 (entregues em 1998, 2000 e 2004). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 5 viaturas: 3 para a Polícia Civil e 2 para a Polícia Militar – Custo 
R$ 116 mil. 
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TRANSPORTES: 
 
DER: 

• melhoramentos e pavimentação da vicinal Marapoama - Bairro do Barro Preto – 
Custo: R$ 477 mil. Obra concluída em 30/04/2000. 

 
 
 


