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PAULISTÂNIA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA: 

Programa de Pontes Metálicas: 3 

• sendo implantadas 3 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem caberá a 
construção das cabeceiras. O Estado doará as superestruturas, num total de 18 metros 
lineares – Custo: R$ 115 mil, cabeceiras estão prontas, aguardando a instalação das 
pontes: 

1. na estrada PLA-02 (km 01), sobre o Córrego São Gerônimo no bairro São Gerônimo – 
vão de 6 metros. 

2. na estrada PLA-01 (km 09), sobre o Córrego das Palmeiras no bairro da Cachoeira – 
vão de 6 metros. 

3. na estrada PLA-08 (km 06), sobre o Córrego do Topete no bairro Topete – vão de 6 
metros. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 17.388 litros de leite de Jan a Nov/2011 - Custo: R$ 24 mil, beneficiando 
108 famílias carentes, no último mês do período. 

• celebrados 2 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 120 
crianças e adolescentes e 30 famílias – Custo: R$ 17 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 39 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 36 mil e 
estão sendo atendidas 39 famílias/mês em 2012 – Custo: R$ 37 mil, já repassados R$ 9 
mil de Jan a Mar. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 52 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 51 mil e estão 
sendo atendidos 52 bolsistas/mês em 2012 – Custo: R$ 50 mil, já repassados R$ 12 mil 
de Jan a Mar. 

EDUCAÇÃO: 

Distribuição de Material Escolar: 
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• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 432 alunos em 2011 - Custo: 
R$ 6 mil. 

 

 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

• construção de cancha de bocha e cancha de malha, na Ruas Irmãos Campana - Custo: 
R$ 38 mil, repassados em Mar/2008 e Out/2011. Obra concluída em 11/05/2011. 

GESTÃO PÚBLICA: 

Programa Acessa São Paulo: 

• Em 02/02/2009 foi implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Thomaz Magdaleno, 
112 - Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 56 mil. Vigência: 09/06/2013. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 26 unidades habitacionais em execução / 1 conjunto – Custo: R$ 1.213 mil 

• conjunto habitacional Paulistânia D – 26 unidades, beneficiando 130 pessoas, sendo 
construídas pelo programa parceria com municípios, entre a Avenida José Francisco 
Casaca e o Recinto de Rodeio e Pro – Custo: R$ 1.213 mil. A obra está com 54,74% 
executados e tem término previsto em 30/06/2012. 

Programa de Melhoria Habitacional: 

Obra concluída: 

• obras de equipamento social e construção do centro comunitário no conjunto 
habitacional Paulistânia "C" – Custo: R$ 200 mil, repassados em Fev, Jul e Nov/2011. 
Obra concluída em 10/10/2011. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 570 mil 

• 6.450,12 m² recapeamento asfáltico e implantação de 338,92 m de guias e sarjetas 
extrusadas em vias do município – Custo: R$ 160 mil, repassados em Jan/2012. 
653/2011 
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• construção do Centro de Convivência do Idoso, localizado na Rua Rosinei Codato, s/n 
– Custo: R$ 140 mil, repassados em Out/2009. Obra concluída em 30/12/2011. 

• 2.597,04 m² de pavimentação asfáltica e 1.448,00, m² de recapeamento asfáltico em 
vias do município – Custo: R$ 70 mil, repassados em Fev/2008. Obra concluída em 
31/05/2011. 

• aquisição de pá carregadeira – Custo: R$ 200 mil, repassados em Mai/2010. 
Concluída em 05/01/2011. 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS: 

FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura – para adequação 4,00 km da estrada da Boa Vista - PLA-
06 – Custo: R$ 78 mil. Obra concluída em 28/12/2011. 

• contrato com a Prefeitura, para controle e estabilização de voçorocas evitando a 
estrada rural PLA-06, estrada da Boa Vista – Custo: R$ 32 mil. Obra concluída em 
31/10/2011. 

• contrato com a Prefeitura, para estudo de macro drenagem da sede do município – 
Custo: R$ 59 mil. Os serviços estão concluídos, Aguarda prestação de contas da 
ultima parcela para encerramento do empreendimento. 

SABESP: 

Obra em licitação: 

• execução das obras do SES de Paulistânia / Sede, compreendendo: Emissário de 
Esgoto Bruto, EEE Final, LR Final, ETE e Emissário de Esgoto Tratado – Custo 
previsto: R$ 1.553 mil. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• De Mar a Dez/2011 foram repassados para o município R$ 18 mil em medicamentos e 
mais R$ 18 mil estão sendo repassados em 2012. 

Repasses concluídos para Prefeitura (2011-2014) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 18 mil, repassados de Out/2011 a Dez/2011, do Programa QUALIS 
MAIS. 
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 75.851 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 95 mil, 
beneficiando 108 famílias carentes, no último mês do período. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 26 mil, repassados de Ago/2007 a Ago/2008. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 3,80 km da estrada municipal PLA–04 (5ª Fase) – Custo: R$ 296 mil. 
Obra concluída em 29/12/2008. 

Programa de Pontes Metálicas: 1 

• implantada 1 ponte metálica sobre o Córrego Carreiro das Antas, em convênio com o 
município, a quem coube a construção da cabeceira. O Estado doou a superestrutura, 
num total de 8 metros lineares – Custo: R$ 51 mil. Instalada em 12/09/2007. 

CATI - Programa de Microbacias: 

• adequação de 4,07 km estradas rurais - Córrego São Gerônimo – Custo: R$ 133 mil. 
Obra concluída em 05/11/2007. 

Repasse concluído: 

• Prefeitura - Custo: R$ 100 mil, repassados Dez/2006, para aquisição de equipamentos 
de mecanização agrícola. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 8 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 470 
crianças e adolescentes e 190 famílias – Custo: R$ 76 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 30 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 21 mil; 30 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 21 mil; 30 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 21 mil 
e 30 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 24 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 21 mil; 60 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 43 mil; 60 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 43 
mil e 60 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 50 mil. 

DEFESA CIVIL:  
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• reconstrução de ponte sobre o Ribeirão São Gerônimo, no Bairro Correio – Custo: R$ 
192 mil, repassados de Mar a Set/2009. Obra concluída em 13/11/2007. 

• recuperação da ponte sobre o Ribeirão Ventania, na Estrada Vicinal PLA-01, no km 
16 – Custo: R$ 17 mil, repassados em Mai/2009. Obra concluída em 07/11/2008. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 228 mil 

• 200,00 metros lineares de iluminação pública da 2ª parte da Avenida de acesso a área 
urbana – Custo: R$ 58 mil, repassados em Nov/2006. Obra concluída em 14/02/2007. 

• 980,00 m² de cobertura em estrutura metálica, no Núcleo Educacional de Paulistânia 
– Custo: R$ 90 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 30/09/2010. 

• 3.884,00 m² de recapeamento asfáltico, 600.00 m² de pavimentação asfáltica e 
implantação de 200,00 m de guias e sarjetas, em ruas do município – Custo: R$ 80 
mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 31/12/2010. 

EDUCAÇÃO: 

Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 391 mil 

• EE Profa Aracy Santinho Barberi – Custo: R$ 386 mil. Obra concluída em 
19/01/2010. 

• EE Profa Aracy Santinho Barberi – Custo: R$ 5 mil. Obra concluída em 05/10/2010. 
Programa Escola da Família: 

• De 2007 e Jun/2010 foram gastos R$ 120 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE Profa Aracy Santinho Barberi. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 292 alunos em 2007, 294 
alunos em 2008, 540 alunos em 2009 e 444 alunos em 2010 - Custo: R$ 24 mil. 

Transporte escolar: 2 veículos – R$ 291 mil 

• Foram entregues 2 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 291 mil. 
ESPORTE E LAZER: 

• construção de quadra poliesportivas com alambrado no Núcleo Educacional de 
Paulistânia - Custo: R$ 70 mil, repassados em Jul/2007 e Jun/2008. Obra concluída 
em 01/02/2008. 
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HABITAÇÃO: 

CDHU: 24 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – Custo: R$ 572 mil 

• conjunto habitacional Paulistânia C – 24 unidades, beneficiando 120 pessoas, 
construída pelo programa parceria com municípios, na Rua Manoel Joaquim de Souza 
– Estrada Municipal Paulistânia – Custo: R$ 572 mil. Obra concluída em 12/11/2009. 

Programa Melhorias Habitacionais e Urbanas 

• construção de praça no conjunto habitacional Manoel Francisco Casaca – Custo: R$ 
64 mil, repassados de Jul/2008 a Jun/2009. Obra concluída em 11/03/2009. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repassados R$ 120 mil em Out/2008, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 retroescavadeira. 

FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura – para adequação do trecho de 4,20 km de estradas rurais, 
sendo: 3,2 km na Estrada PLA-08 e 1,0 km na estrada PLA-05 – Custo: R$ 78 mil. 
Obra concluída em 30/07/2008. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010 foram repassados para o município R$ 59 mil em medicamentos. 
Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura – R$ 14 mil foram repassados de 2007 a 2010 para custeio. 
Repasse concluído para Prefeitura (2007-2010) – custeio: 

• Prefeitura – R$ 48 mil. 
Repasse concluído para Prefeitura (2010) – obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 80 mil, repassados em Jun/2010, para reforma e ampliação. 
Entrega de Ambulância: 1 

• Prefeitura: 1 – Custo: R$ 47 mil – entregue em Jun/2008. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Em 24/07/2009 foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 
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TRANSPORTES: 

DER: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I: 

• recuperação de 2,00 km da vicinal Paulistânia – SP-225 - Custo: R$ 318 mil. Obra 
concluída em 28/09/2008. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 4.300.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 172.334 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 122 mil, 
beneficiando 108 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho:  
 

• recuperados 4,00 km de estradas rurais PLA-08 – Ligação Rodovia SP-225  – Custo: 
R$ 225 mil. Obra concluída em 24/11/2002; 

 
• recuperados 2,00 km de estradas rurais ligando ao município de Duartina – Custo: R$ 

78 mil. Obra concluída em 28/12/2001; 
 

• recuperados 5,17 km de estradas rurais sem denominação – Bairro Floresta/Limoeiro 
– Custo: R$ 80 mil. Obra concluída em 09/08/1998. 

 
Programa de Ponte Metálica: 8 
 

• Foram implantadas 8 pontes metálica, em convênio com o município, a quem coube a 
construção da cabeceira. O Estado doou a superestrutura, num total de 70 metros 
lineares – Custo: R$ 448 mil: 

 
1. sobre o Ribeirão do Limoeiro – Fazenda Vila Velha. Instalada em 13/06/2006; 
 
2. sobre o Ribeirão da Ventania – Zona Rural. Instalada em 26/12/2005; 

 
3. sobre o Ribeirão do Limoeiro. Instalada em 02/07/2002; 

 
4. sobre o Córrego Pinheirinho II – Av. das Palmeiras. Instalada em 20/11/2001; 

 
5. sobre o Córrego Pinheirinho I. Instalada em 20/11/2001; 

 
6. sobre o Córrego do Topete. Instalada em 09/11/2001; 
 
7. sobre o Córrego Água Carreiro das Antas. Instalada em 09/11/2001; 
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8. sobre o Córrego Pinheirinho. Instalada em 04/08/2000. 
 
CATI: Programa de Microbacias:  
 

• adequação de 3,68 km de estrada rural PLA-01 (Limoeiro) e PLA-26 (Topete) - 
Microbacia Ribeirão do Limoeiro – Custo: R$ 166 mil. Obra concluída em 
31/12/2005. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 15 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 258 
crianças e adolescentes, 60 idosos e 115 famílias – R$ 108 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$ 21 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 – 30 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 52 mil; 30 

famílias/mês em 2004 – R$ 21 mil; 30 famílias em 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 
sócioeducativas 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. 

 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasses de recursos): 
 

• iluminação da avenida principal, numa extensão de 335,00 metros lineares – Custo: 
R$ 35 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e com a participação de R$ 9.682,11 e 
concluída em 10/02/2006; 
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• aquisição de 1 perua Kombi para transporte de pacientes – Custo: R$ 21 mil. 
Adquirido em 30/01/2002; 

 
• obras de pavimentação em vias urbanas, numa extensão de 10.228,00 m² - Custo: R$ 

80 mil. A obra foi concluída em 22/10/1999. 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Escola construída: 1 - 4 salas (420 novas vagas) - R$ 275 mil 
 

• EMEF Padre Sebastião  de Oliveira Rocha – 4 salas, com 420 novas vagas – Custo: 
275 mil. Obra concluída em 31/01/2005. 

 
Reformas em Escolas: 5 – R$ 218 mil 
 

• 5 na EE/EMEF Profª Aracy Santinho Barbieri – Custos: R$ 212 mil. Obras concluídas 
em 17/06/2005, 30/01/2004, 31/05/2001, 30/06/2000 e 31/08/1996. 

 
Cobertura de quadra de esporte em escolas: 1 – R$ 40 mil 
 

• EE/EMEF Profª Aracy Santinho Barbieri – Custo: R$ 40 mil. Concluída em 
20/08/2004. 

 
Entrega de veículos: 
 

• entregues 3 veículos para transporte escolar  em (Ago/2005,  Abr/2002 e Mar/2000) – 
Custo R$ 193 mil. 

 
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 Profª Aracy Santinho Barbieri. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 

• R$ 10 mil repassados em 12/1998 para realização do aniversário da cidade; 
 
• R$ 20 mil repassados em 01/1999 para realização do projeto esportes - corpo são, 

mente sã - Educandos de 1º e 2º Graus. 
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HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 54 unidades habitacionais / 1 conjunto – Custo: R$ 340 mil 
 

• conjunto habitacional Paulista B - 54 unidades, beneficiando 270 pessoas, situado na 
Estrada Municipal Paulistânia - Floresta – construída pelo Programa Habitacional 
Habiteto – Custo: R$ 340 mil. A obra foi concluída em 30/06/2002 e inaugurada em 
30/09/2002. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• 4.170,00 m² de obras de infra-estrutura, pavimentação asfáltica na Rua Francisco 
Idalgo – Vila Manoel Franscisco Casaca – Custo: R$ 80 mil. A obra foi concluída em 
28/11/2004; 

 
• 9.901,75 m² de obras de infra-estrutura, pavimentação asfáltica em vias do Núcleo 

Habitacional Franscisco Manoel Casaca – Custo: R$ 100 mil. A obra foi concluída em 
31/12/2002. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 90 mil em Nov/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 pá carregadeira; 

 
• repasse de R$ 65 mil em Jun/2000, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 

Poluição, para triturador de galho. 
 
 
FEHIDRO : 
 

• contrato com a Prefeitura – para obras de galerias de águas pluviais as margens do 
Ribeirão Pinheirinho, numa extensão de 203,00 metros lineares – Custo: R$ 40 mil. 
Obra concluída em 13/12/2005; 

 
• contrato com a Prefeitura – para serviços e obras de prevenção e defesa contra 

erosão, numa extensão de 3.700,00 metros lineares – Custo: R$ 40 mil. Obra 
concluída em 01/12/2004; 
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• contrato com a Prefeitura – para implantação de galerias de água pluviais na Av. de 

acesso ao município, numa extensão de 393,00 metros lineares – Custo: R$ 36 mil. 
Obra concluída em 11/10/2004; 

 
• contrato com a Prefeitura – para construção de galerias de águas pluviais – Av. de 

acesso ao município e rua José Porfírio – Custo: R$ 33 mil. Obra concluída em 
18/11/2003; 

 
• contrato com a Prefeitura – para construção de galerias de águas pluviais na Rua 

Cinco no conjunto habitacional Paulistania B, numa extensão de 300,00 metros 
lineares – Custo: R$ 27 mil. Obra concluída em 19/12/2002; 

 
• contrato com a Prefeitura – para implantação de aterro sanitário em valas – Custo: 

R$ 33 mil. Obra concluída em 04/05/2001; 
 

• contrato com a Prefeitura – para implantação de galerias de águas pluviais, numa 
extensão de 222,00 metros lineares – Custo: R$ 33 mil. Obra concluída em 
06/05/1999. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 
Obras: 

• complementação do sistema de abastecimento de água tratada composta de adutora de 
água tratada (1.870,00 metros lineares), rede de distribuição (1.620 metros), Unidade 
de Tratamento, Reservatório de fibra de 100 m³ e captação – Custos: R$ 119 mil. Obra 
concluída em 31/07/2000; 

 
• execução de rede de distribuição de água, rede coletora de esgotos, ligação de água e 

esgoto no conjunto habitacional CDHU Paulistânia B, numa extensão de 1.386,00 
metros lineares – Custo: R$ 14 mil. Obra concluída em 09/07/2002; 

 
• implantação de fossa filtro CDHU – Custo: R$ 12 mil. Obra concluída em 11/09/2002. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeituras (1995-2006) - obras e equipamentos: 
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• Prefeitura – R$ 10 mil em Nov/2005, para aquisição de equipamentos para Unidade 

Básica de Saúde; 
 
• Prefeitura – R$ 14 mil em Dez/1998 para aquisição de um veículo para combate a 

dengue; 
 

• Prefeitura – R$ 10 mil em Dez/1999 para reforma do Centro de Saúde; 
 

• Prefeitura – R$ 50 mil em Dez/1998 para construção do Centro de Saúde. 
 
Repasses para Prefeitura (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 20 mil. 
 
Entrega de Ambulância: 2 
 

• Prefeitura – R$ 54 mil (entregues em Dez/2002 e Dez/1998). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Foram entregues 4 viaturas na região: 2 para a Polícia Civil e 2 para a Polícia 
Militar – Custo R$ 102 mil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


