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MESÓPOLIS 
OBRAS E AÇÕES - Gestão 2011-2014 

 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 1.365 litros de leite, no período de Jan/2011 – Custo: R$ 2 mil, 
beneficiando 146 famílias carentes, no último mês. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• Programa Renda Cidadã – Está atendendo mais 91 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 
87 mil repassados R$ 18 mil de Jan a Mar. 

• Projeto Ação Jovem – Está atendendo mais 30 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 28 
mil repassados R$ 4 mil de Jan a Fev. 

LOGISTICA E TRANSPORTES: 

PROGRAMA – PRÓ-VICINAIS IV: 

• em andamento a recuperação de 2,30 km da estrada vicinal Mesópolis - Bairro da 
Aldeia - Custo: R$ 451 mil. A obra está com 16,94% executados e tem término previsto 
para 26/07/2011. 

• em andamento a recuperação de 8 km da estrada vicinal Prainha (Rio Grande) - 
Custo: R$ 1.571 mil. A obra está com 16,94% executados e tem término previsto para 
26/07/2011. 

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 1.060 mil 

• construção da incubadora industrial na Rua Daniel Rodrigues de Oliveira – Custo: R$ 
150 mil, repassados em Jun/2008; 

• ampliação da pré-escola municipal no Bairro Boa Esperança – Custo: R$ 120 mil, 
repassados em Mar/2008; 

• construção de centro de convivência do idoso – Custo: R$ 200 mil, repassados em 
Jul/2009. 

• construção de galerias de águas pluviais – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
Ago/2009. 
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• construção de galerias de águas pluviais na Avenida Alfeu Polarini – Custo: R$ 130 
mil, repassados em Dez/2009. 

• 5.253,20 m² de recapeamento asfáltico em vias do Município – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Abr/2010. 

• reforma e ampliação do centro comunitário – Custo: R$ 60 mil, repassados em 
Dez/2009. 

• extensão da rede elétrica com iluminação pública em bairros do município – Custo: 
R$ 100 mil, repassados em Nov/2010. 

• obras de urbanização de praça, situado na confluência do Rio Grande com a Represa 
de Ilha Solteira – Custo: R$ 100 mil, repassados em Nov/2010. 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

• construção de delegacia – Custo: R$ 299 mil. A obra está com 85,64% executados. 
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 82.030 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 101 
mil, beneficiando 146 famílias carentes, no último mês. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 26 mil. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5 km da estrada rural no Bairro do Córrego do Cavalo (3ª Fase) - Custo: 
R$ 323 mil. Obra concluída em 16/09/2008. 

CATI - Programa de Microbacias: 

• recuperados 2,39 km de estradas rurais – Microbacia Córrego do Arara – Custo: R$ 
105 mil. Obra concluída em 10/11/2007. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 12 convênios com a Prefeitura para atendimento a 70 crianças e 
adolescentes, 150 idosos, 435 famílias e 55 pessoas de outros segmentos da população 
– Custo: R$ 71 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 60 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 43 mil; 70 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 50 mil; 70 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 50 
mil; 70 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 57 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 21 mil; 30 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 21 mil; 30 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 21 
mil; 30 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 25 mil. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 392 mil 

• construção de vestiário, sanitário, campo de futebol, alambrado e recinto de 
exposições no km 1 da Rodovia Mesópolis - Paranapuã – Custo: R$ 120 mil, 
repassados em Jul/2008. Obra concluída em 22/11/2010; 
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• reforma da Praça Pública Ângelo Finasse com construção de sanitário público, guias 
e sarjetas – Custo: R$ 70 mil, repassados em Nov/2007 e Jun/2008. Obra concluída 
em 08/11/2008; 

• reforma e ampliação da cozinha piloto localizada na Rua Daniel Rodrigues de 
Oliveira – Custo: R$ 44 mil, repassados em Abr/2008. Obra concluída em 30/10/2008; 

• iluminação pública na Avenida Andrelino Gonçalves Ribeiro – Custo: R$ 39 mil, 
repassados em Dez/2007. Obra concluída em 30/10/2008. 

• 3.487,24 m² de recapeamento asfáltico em vias do Município – Custo: R$ 69 mil, 
repassados em Abr/2010. Obra concluída em 22/11/2010; 

• reforma e troca do piso do centro comunitário – Custo: R$ 50 mil, repassados em 
Abr/2010. Obra concluída em 22/11/2010. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras: R$ 420 mil 

Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 420 mil 

• EE Adelino Bertani – Custo: R$ 12 mil. A obra foi concluída em 27/03/2009; 

• EE Adelino Bertani – Custo: R$ 8 mil. A obra foi concluída em 27/03/2009. 

• EE Adelino Bertani – Custo: R$ 400 mil. A obra foi concluída em 10/09/2010. 
Programa Escola da Família: 

• De 2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 1 escola do município: EE Adelino Bertani. 

Transporte Escolar: 

• Em 01/03/2010 foi entregue 1 microônibus para o transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil. 

ESPORTE E LAZER: 

• Projeto Esporte Social – Trata-se de Projeto de inclusão social, através do Esporte. O 
Projeto é voltado para o atendimento a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, idosos 
acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais que estejam em situação de 
risco. Os recursos no montante de R$ 39 mil, repassados em Jan/2008, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos. Vigência até 25/01/2009. 
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HABITAÇÃO: 

Fundo Estadual da Habitação: 

• 4.073,54 m² de pavimentação asfáltica no Bairro Boa Esperança e Rio Grande - custo: 
R$ 89 mil, repassados em Mai/2007. Obra concluída em 07/05/2007. 

Pró-Lar - Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• 5.995,77 m² de pavimentação asfáltica nos conjuntos habitacionais Mesópolis C, D e E 
- Custo: R$ 129 mil repassados de Abr/2008 a Mar/2009. A obra foi concluída em 
27/03/2009. 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para o plano diretor de controle da erosão urbana – Custo: 
R$ 18 mil. O plano foi concluído em 02/04/2009. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010 foram repassados para o município R$ 50 mil em medicamentos. 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 16 mil, repassados de Jul/2006 a Abr/2007. 
Entrega de Ambulância: 1 

• Prefeitura – 1 – Custo: 47 mil 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 
TRANSPORTES: 

DER: 

• reforma e ampliação do Terminal Rodoviário de Passageiros – Custo: R$ 70 mil. A 
obra foi concluída em 01/10/2010. 

PROGRAMA – PRÓ-VICINAIS III: 

• recuperação de 5 km da Estrada Vicinal Mesópolis - Populina - Custo: R$ 1.748 mil. A 
obra foi concluída em 16/09/2010. 
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OBRAS E AÇÕES - Gestões 1995-2006 
R$ 5.400.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 272.198 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 
202 mil beneficiando 146 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 3,90 km de estrada rural PRN-216/316/332 (1ª Fase) – Custo: R$ 79 mil. 
Obra concluída em 04/12/2000; 

• recuperados 1,20 km de estrada rural MSP-332 (2ª Fase) – Custo: R$ 59 mil. Obra 
concluída em 24/03/2003. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 2 

• implantadas 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 16 metros 
lineares – Custo: R$ 102 mil: 

1. sobre o Córrego Mandacari - Trecho 2 – estrada MSP-332 – vão de 8 metros. 
Instalada em 24/03/2003. 

2. sobre o Córrego Mandacari - Trecho 1 – estrada MSP-332 – vão de 8 metros. 
Instalada em 15/09/2002. 

 
CATI - Programa de Microbacias: 

• recuperados 1,40 km de estrada rural MSP-170 - Córrego do Meio  – Custo: R$ 29 
mil. Obra concluída em 31/12/2005. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 19 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 399 
crianças e adolescentes, 110 idosos e 224 famílias – Custo: R$ 169 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$ 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 
frequentar a escola na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o retorno 
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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; 60 
famílias/mês em 2004 – R$ 43 mil; 60 famílias em 2005 – R$ 43 mil e 60 famílias em 
2006 – R$ 43 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$ 90 mil pagos em Ago/2004, para construção de Creche 
municipal de Mesópolis. Obra concluída em 12/08/2004; 

• Prefeitura – repasse de R$ 21 mil pagos em Jan/1996, para reforma e ampliação do 
Centro Comunitário e Creche. Obra concluída em 12/12/1996. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• obra em guias e sarjetas nas vias do município – Custo: R$ 25 mil. Obra concluída em 
13/01/1997; 

• construção de quiosques e uma passarela sobre a represa do Rio Grande – Custo: R$ 
8 mil. Obra concluída em 11/03/1997; 

• obra de pavimentação em vias urbanas do município – Custo: R$ 45 mil. Obra 
concluída em 22/09/1998; 

• construção de velório municipal na estrada vicinal Mesópolis – Custo: R$ 40 mil. 
Obra concluída em 12/01/2001. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 383 mil 
 
Escola construída: 1 (630 novas vagas) – R$ 180 mil 

• EMEIF Rosimeri Niza Menezes – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 180 mil. Obra 
concluída em 27/04/2000. 
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Reformas de escolas: 3 – R$ 163 mil 

• EE Adelino Bertani – Custo: R$ 163 mil. Obras concluídas em 06/11/2000, 30/03/2003 
e 26/06/2006. 

 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 1 – R$ 40 mil 

• EE Adelino Bertani – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 16/05/2001. 
 
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. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 

• Em 12/06/2004 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua José Galice, nº 434 - 
Custo: R$ 27 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

• cobertura de quadra de esportes no centro de lazer do trabalhador – Custo: R$ 32 mil, 
repassados em 11/2006. A obra foi concluída em 31/12/2006; 

• construção de um galpão no recinto de festa de peão de rodeio – Custo: R$ 3 mil, 
repassados em 05/1996 e 09/1997. A obra foi concluída em 30/01/1998; 

• construção de uma quadra poliesportiva – Custo: R$ 42 mil, repassados em 07/2005. 
A obra foi concluída em 31/08/2006. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 124 unidades habitacionais / 3 conjuntos - R$ 1.013 mil 

• conjunto Habitacional Mesopolis E – 30 unidades, beneficiando 150 pessoas, 
construídas pelo sistema Pró-Lar autoconstrução, na Rua Joaquim José Dos Santos, 
S/Nº (Próximo ao Velório Municipal) – Custo: R$ 539 mil. Obra concluída em 
21/12/2005. 
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• conjunto Habitacional Mesopolis D – 40 unidades, beneficiando 200 pessoas, 
construídas pelo sistema habiteto, na Rua Leal Da Silva Sacovalli – Custo: R$ 269 mil. 
Obra concluída em 06/02/2002.  

• conjunto Habitacional Mesopolis C – 54 unidades, beneficiando 270 pessoas, 
construídas pelo sistema empreitada global convencional, na Rua Manoel Alexandri – 
Custo: R$ 205 mil pagos na gestão PSDB. Obra concluída em 24/02/1996.  

 
Fundo Estadual da Habitação: 

• obras de pavimentação asfáltica no conjunto Habitacional Mesópolis ¨D¨ - custo: R$ 
80 mil repassados em 11/2002. A obra está foi concluída em 31/12/2002. 

 
 
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. 

• repasse de R$ 90 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 Retroescavadeira. 

 
FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para o aterro sanitário em valas – Custo: R$ 21 mil. Obra 
concluída em 05/11/2002. 

• contrato com a Prefeitura, para construção de galerias de águas pluviais na Rua João 
Galice – Custo: R$ 89 mil. Obra concluída em 02/05/2000. 

• contrato com a Prefeitura, para construção de passagem de nível e drenagem na Av. 
São João, na Rua Grande até a Rua Tocantins – Custo: R$ 92 mil. Obra concluída em 
12/04/1999. 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais na Rua Rio 
Grande, entre a Rua Indaiá e a Av. São Paulo – Custo: R$ 73 mil. Obra concluída em 
10/10/2002. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 

• obras de canalização do córrego do meio 2º  etapa – Custo: R$ 116 mil. Concluído em 
26/07/1998. 
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SABESP: 

• execução de 1.569,30 m de rede coletora de esgotos e 66 ligações domiciliares de 
esgotos - programa cólera IV – Custo: R$ 14 mil. Concluído em 18/12/1995. 

• execução de estação elevatória de esgotos 1.756,50 m, linha de recalque e estação de 
tratamento de esgotos (lagoa facultativa, lagoas anaeróbias e  de maturação) – Custo: 
R$ 246 mil. Concluído em 05/11/2001. 

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

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

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de equipamentos 
para o Centro de Saúde. 

 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 13 mil, repassados em Ago/2006. 
 
Entrega de Ambulância: 2 

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

• Entrega de 2 viaturas para a Polícia Civil – Custo: R$ 46 mil. 
 
 
 
 


