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É um dever da Prefeitura 
prestar contas de suas 
ações aos cidadãos. 
É um direito de cada 
iacanguense saber como 
está sendo empregado o 
dinheiro público. 

E este informativo tem 
esse objetivo, que é o 
de mostrar os principais 
trabalhos realizados pelo 
Executivo Municipal durante 
o ano de 2021.

O nosso primeiro ano 
de gestão foi de muitas 
e muitas conquistas. 
Buscamos e fomos 
contemplados com mais 
R$ 24 milhões em pleitos 
oriundos dos governos 
estadual e federal, por 
meio de liberação direta, 
emendas parlamentares e 
convênios diversos.

Buscaremos e realizaremos 
muito mais em 2022, 
pois a finalidade da nossa 
administração é oferecer o 
bem-estar comum, visando 
a melhora da qualidade de 
vida dos iacanguenses e o 
progresso do município.

Desejamos um Feliz Natal 
e que 2022 seja repleto de 
conquistas e realizações!

Deus abençoe a todos!

Eli Cardoso 
Prefeito 

Neto Quequim
Vice-prefeito

EDITORIAL Recapeamento asfáltico:
R$ 1.670.000,00 investidos

INFRAESTRUTURA

Vale das Águas:
- Rua José Pelegrineli Júnior

- Avenida Teófilo Pultrini - Trecho 1
Estância Iacanga:

- Rua Humberto Basso
- Rua Benedito de Campos Ferrão

- Rua Abilio Pagliari
- Rua Joaquim Gonçalves Cardoso

- Rua Romão Ramos da Silva - “Beco da Rua Bauru”
Centro:

- Avenida XV de Abril
- Avenida Joaquim Pedro de Oliveira

- Avenida Rui Barbosa
- Rua Dr Sebastião de Paula Xavier

Parque Primavera:
- Rua Monsenhor João Felipe

- Rua Abílio Ticianeli
Jardim Caracol:

- Rua Cícero Mattar
Jardim Paraíso:

- Rua Antônio Trentin

VÁRIAS RUAS FORAM RECAPEADAS:

NOVO DISTRITO INDUSTRIAL

Prefeitura realizou neste 
ano a pavimetação 

asfáltica do local, além da 
finalização da elevatória 

de esgoto. 
Em 2022, será instalada a 

iluminação e liberado para 
as indústrias interessadas

ARENINHA
Com campo de 

futebol society de 
grama artificial, 

quadra de basquete 
3×3, arquibancadas 

e iluminação de LED,  
a Areninha foi inau-
gurada em  outubro



CONSTRUÇÃO DO PSF 4
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Sonho antigo conquistado: 
Vicinal Iacanga-Arealva será pavimentada

INFRAESTRUTURA

Os iacanguenses já podem 
comemorar e muito! 

A Prefeitura conquistou, através 
do governo estadual, a pavimentação 
da estrada vicinal IAG-138/IAG-344, 

que liga o município até o bairro 
Marilândia, de Arealva. Um sonho 
antigo que foi almejado por muitas  
administrações e há mais de 40 anos.

O anúncio oficial foi realizado no dia 
13 de dezembro pelo governador João 

Doria, no Palácio dos Bandeirantes. 
A obra, que terá início até março do 

ano que vem, engloba um investimento 
de R$ 16.163.670,70 para asfaltar os 
10,7 quilômetros de extensão até a 
divisa do município.

Através do programa estadual “Nossa Rua”, no qual a cada R$ 1 de 
contrapartida do município, o estado também libera R$1, Iacanga investiu 
R$ 1.350.000,00 e o governo estadual liberou a mesma quantia, ou seja, 

R$ 2.700.000,00 serão investidos para asfaltar as ruas de terra.
Todas os logradouros do bairro Quilombo e a Avenida Vangélio Mondelli 

(entre o Jardim Cruzeiro e o complexo esportivo Beira Rio) serão os 
contemplados com o asfalto.

R$ 2,7 MILHÕES PARA ASFALTAR AS RUAS DE TERRA: 
TODAS AS RUAS DO BAIRRO QUILOMBO E AVENIDA 

VANGÉLIO MONDELLI SERÃO ASFALTADAS

A PREFEITURA, ATRAVÉS DA 
EDUCAÇÃO MUNICIPAL,

ADQUIRIU O NÁUTICO CLUBE PARA
OFERECER ATIVIDADES EM 

CONTRATURNO ESCOLAR AOS ALUNOS

Bairro Quilombo

CIEM

CONSTRUÇÃO DE 3 NOVOS PONTOS DE ÔNIBUS
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INFRAESTRUTURA

R$ 615 mil para a 3ª fase da revitalização 
da Praia das Palmeiras

Através do MIT (Município de Interesse Turístico), o governo estadual liberou oficialmente no dia 16 de dezembro a Iacanga, 
o montante de R$ 615 mil para a 3ª fase da revitalização da Praia das Palmeiras, que será a construção de três quiosques no 

calçadão do nosso cartão postal. E neste ano foi finalizada a 2ª fase, que compreendeu a construção de um novo calçadão e a 
restauração do paredão, além das escadarias de pedras ferro.

REVITALIZAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL
INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND NA PRAÇA “LAEMERTES”

ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PARA RECEBER 
A COPA SÃO PAULO 2022

Os alunos que 
frequentam o 

Colézé ganharam 
mais um 

equipamento de 
recreação 
neste ano

PLAYGROUND
NO COLÉZÉ

Instalação da torre 30 
metros para a captação 

e distribuição de sinal de 
telefonia celular e dados 

móveis de internet do 
bairro Quilombo

TORRE NO BAIRRO 
QUILOMBO

REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE “LEKÃO ROCHA”
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INFRAESTRUTURA

Rodovia Iacanga-Pirajuí será 
recapeada pelo governo estadual

O governo estadual, por meio da liberação do governador João Doria 
e de seu vice Rodrigo Garcia, irá recapear 47 quilômetros da Rodovia 
SP 331 “Hilário Spuri Jorge”, beneficiando os municípios de Iacanga, 

Reginópolis, Balbinos e Pirajuí.

SERÃO RECUPERADOS 47 KM DA RODOVIA
“HILÁRIO SPURI JORGE”

Vice-prefeito Neto Quequim e os prefeitos 
Eli Cardoso, Ronaldo Correa e Cesar Fiala no dia 
do anúncio oficial, no Palácio dos Bandeirantes

LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
PERIÓDICA NOS 

CARTÕES POSTAIS

A Prefeitura de Iacanga 
realizou a retirada das plantas 
aquáticas do Córrego Ribeirão 
Claro e realiza periodicamente 

a limpeza da orla e rio nas 
proximidades 

da Praia das Palmeiras. 
A manutenção e todos 

os cuidados também são 
oferecidos a outro cartão 

postal da cidade, no caso, ao 
Lago Municipal  

“José Seghimatz”.

PRAÇA DE LAZER
“LAEMERTES DOMINGOS 

DA CRUZ”
Popularmente conhecida 

por “Praça dos Manacás”, a 
praça “Laemertes Domingos 

da Cruz” está sendo 
concluída.

Em breve, receberá a 
iluminação de LED e 

entregue oficialmente à 
população
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EDUCAÇÃO

Educação adquiriu 
o Náutico Clube 
e chamará CIEM

A Prefeitura de Iacanga, através de recursos do setor da Educação, 
adquiriu o Náutico Clube que agora passa a ser chamado de 

Centro Integrado da Educação Municipal (CIEM). 
O local será exclusivamente para a utilização dos alunos da rede 

municipal em contraturno escolar.

MUITOS INVESTIMENTOS E CONQUSTAS NO 
SETOR DA EDUCAÇÃO

- Inclusão de tablets no ensino municipal para auxiliar os 
alunos nas aulas à distância

- 44 TVs para todas as salas de aula, com o objetivo de 
auxiliar no aprendizado dos estudantes 

- Retorno do material apostilado na educação municipal
- Brinquedos para Educação infantil

- Processo Seletivo para a contratação de professores por 
tempo determinado

- R$ 400 mil que serão utilizados para a ampliação 
da creche escola

- 2 ônibus escolar 0Km
- R$ 250 mil para a troca de cabos elétricos e climatização das 

salas de aula da escola estadual “Padre Jorge Mattar”
- Continuação dos trabalhos da Univesp no município

- Empenho nas aulas remotas e, cuidados sanitários no 
retorno às aulas presenciais

Governo estadual liberou R$ 400 mil para ampliação de creche, 
2 ônibus 0Km, R$ 250 mil para a escola “Pe Jorge Mattar”. Na 

foto: Prefeito Eli, Secretário Estadual da Educação Rossieli Soares, 
deputado estadual Ricardo Madalena, vice-prefeito Neto e 

Secretária da Educação Gilda Santos

TVs em todas as salas de aula Retorno das apostilas

SOCIAL

- Forração de oito casas do Recanto dos Idosos “Pe César 
Córneo”
- Continuidade ao Programa Auxílio ao Desemprego, mais 
conhecido como “Frente de Trabalho”
- Início dos atendimentos nos bairros pelo projeto “O 
CRAS até você”
- Reajuste do Programa Municipal de Assistência 
Estudantil, que beneficia os estudantes que utilizam o 
transporte até a cidade de Bauru
- Drive Thru Solidário para arrecadação de alimentos
- Distribuição de centenas de cestas básicas às famílias 
necessitadas do município através do Fundo Social de 
Solidariedade de Iacanga
- Campanha do Agasalho
- Diversos cursos de capacitação como fabricação e venda 
de sobremesas e bolos de potes, e de bolos caseiros e 
cupcakes, reparos elétricos pelo Sebrae e painéis elétricos 
através do Senar
- Conferência Municipal de Assistência Social
- Adesão ao programa “Vale Gás”, do governo estadual
- Adesão ao programa Bolsa do Povo do governo Estadual, 
que engloba vários programas como, por exemplo, o 
Bolsa Trabalho.

Ações sociais em prol 
dos iacanguenses

Drive Thru Solidário para a arecadação de alimentos

Cestas recebidas do estado e doadas pelo Fundo Social. 
Agradecimento a presidente do Fundo Social do estado, Bia Doria

Para maior 
conforto e, dessa 
forma, melhorar 
a qualidade de 
vida dos idosos, a 
Prefeitura realizou 
a forração de oito 
casas do Recanto 
dos Idosos 
“Pe César Córneo”



07

SAÚDE

Nossa homenagem aos profissionais 
da saúde que lutaram e lutam 
incansavelmente contra a Covid-19

Numa incerteza absurda 
de como seria passar por 
uma pandemia e sobreviver 
a ela, os profissionias 
de saúde do município 
encararam com muita 
coragem e de peito aberto, 
no intuito de salvar vidas, 
todos os obstáculos de 
uma doença causada 
por um vírus, sem saber 
como se portar diante das 
“mutações” que surgiam 
dia a dia.

E hoje está controlado, 
graças a esses heróis que 
se desdobraram dia e noite 
na busca da sanidade dos 
iacanguenses.

Por esses e outros 
motivos, a Prefeitura de 
Iacanga homenageia todos 
os profissionais de saúde.

Gratidão é a palavra 
que expressa o incrível 
trabalho que realizaram e 
vêm realizando ao longo 
desses meses!

A VACINAÇÃO FREOU A CONTAMINAÇÃO E TROUXE A 
ESPERANÇA DE DIAS MELHORES 

- Compra de exames de tomografia para agilizar 
tratamento dos internados com Covid

- Implantação do Posto de Atendimento a Covid
- Campanha de Vacinação Covid-19 e Influenza

- III Conferência Municipal da Saúde
- Confecção gratuita de próteses através do 

programa federal Sorria Brasil
- Campanhas de saúde (Outubro Rosa, 
Novembro Azul, Julho Amarelo e Fique 

Sabendo)
- Campanha contra a raiva

- Senso canino e felino
- Retorno das atividades da Academia da Saúde

A saúde municipal é a 27º no estado de São Paulo, no ranking Previne Brasil, em 
razão da excelência no trabalho preventivo na saúde desenvolvido pelo município. 

E na região de Bauru, composto por 68 municípios, ficou na 5ª colocação

SAÚDE É DESTAQUE ESTADUAL 
NO RANKING PREVINE BRASIL

Ajuda na 
reconstrução 
do telhado da 

Santa Casa

Após a forte tempestade do dia 23 de outubro, a 
Prefeitura se mobilizou, de imediato, na reconstrução 
do telhado da Santa Casa de Misericórdia de Iacanga 
e também de diversas residências que sofreram com 

a chuva que 
veio acom-
panhada de 
fortes ven-
tos, dando 
todo o res-
paldo ne-
cessário aos 
munícipes

ANTES DO PICO DA PANDEMIA, SAÚDE CRIOU O POSTO 
DE ATENDIMENTO A COVID-19



Aulas de 
Educação 

Ambinetal aos 
estudantes de 

Iacanga
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SANEAMENTO AMBIENTAL

- Aprofundamento do poço do bairro Jardim Alvorada 
de 377 para 450 metros de profundidade, atingindo o 
Aquífero Guarani. O poço não estava mais produzindo, 
mas com esta obra passou a produzir 25m3/h começando 
a atender o Jardim Alvorada, Cruzeiro e Vale das Águas.

- Instalações de abastecimento do caminhão pipa com 
vazão de 1300 litros por minuto 

- Início do funcionamento do poço “Bejamim Habda”,  com 
investimento de R$ 269 mil (caixa d’áagua e rede, bomba 
de recalque, trocas e instalações de canos e registros, 
bomba injetora de cloro e flúor, revisão da bomba e 
higienização do poço)

- Troca de bomba no poço do Quilombo (aprofundamento 
de bomba de 56 metros para 120 metros) 

- Construção de casa de painel e banheiro e sistema de 
segurança no Distrito Industrial III

- Casa das bombas reservas e garagem no prédio secretaria 
de saneamento

- Manutenção do Cemitério Municipal e ampliação do 
sistema de iluminação, além da revitalização do local

- Construção de uma cisterna, com capacidade de 5.000 
litros, no ginásio poliesportivo “Irineu Leme”, do Jardim 
Boa Vista

- Investimentos para a melhoria da vazão de água no poço 
do Jardim Brasil

Trabalhos e investimetos no 
setor de água e esgoto em 2021

Setor 
também 
investiu na
instalação e 
manutenção 
da rede de 
esgoto

Setor de 
Saneamento 
Ambiental 
fica 24h a 
disposição  
para socorrer 
a população.
Foto: reparo 
na rede de 
água

Rede do poço “Benjamin Hadba”

Manutenção no “Poção” Aprofundamento do poço 
do Jd. Avorada

Imagem Ilustrativa

Pintura e revitalização do 
Cemitério Municipal

Desobstrução da rede de esgoto
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CULTURA

Apresentações 
culturais, eventos, 

oficinas e mais

TURISMO

Revitalização do 
nosso cartão postal 

e demais ações

- Conquista de R$ 615 mil para a 
execução da 3ª fase da revitalização 
da Praia das Palmeiras

- Neste ano finalizamos a 2ª fase na 
praia, que foi a construção do novo 
calçadão

- Inauguração da “Trilha do Ney” aos 
ciclistas

- Inclusão de Iacanga na plataforma 
digital “Destinos Inteligentes”

- Lei Aldir Blanc: Premiação aos 
artistas locais neste momento de 
pandemia – artesanatos, artes 
plásticas, artistas solos, duplas e 
bandas da cidade
- Exibição de Filmes no Centro 
Cultural, em parceria com o Museu 
de Imagem e Som (MIS)
- Oficinas e cursos gratuitos 
oferecidos pelo Projeto Construindo 
Caminhos, de economia criativa
- Programa Oficinas Culturais, 
parceria da Prefeitura de Iacanga com 
a Secretaria de Cultura do Estado de 
São Paulo, oferecendo cursos online 
durante o ano de 2021.

Sede da etapa 2021 do Circuito Interior 
Paulista de Motocross

Procissão Fluvial em homenagem a 
Nossa Senhora Aparecida

R$ 615 mil para construção de quiosquesApresentações de artistas do município

“Trilha do Ney”

CHEGADA DO PAPAI NOEL NO DIA 18 DE DEZEMBRO
Na Praia das Palmeiras, centenas de pessoas prestigiaram as apresentações de danças 

dos alunos e acompanharam a chegada do Papai Noel, que veio de paraquedas
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ESPORTES

Esporte iacanguense
é destaque em 2021

- Inauguração da Areninha (campo society de grama 
sintética e basquete 3x3)
- Município será sede da Copa São Paulo 2022
- Apoio ao Voleibol Iacanga na elite do Campeonato 
Paulista 2021
- Apoio ao Iacanga Futebol Clube que foi campeão da 
Copa Regional Paulista
- Iacanga 3º lugar na final do Campeonato Estadual sub-15 
da Secretaria de Esportes do Governo de São Paulo
- Reforma do ginásio externo do complexo Beira Rio
- Reforma do ginásio poliesportivo da Estância Iacanga
- Candidatura de Iacanga para sediar o circuito paulista 
de Vôlei de Praia em 2022
- Convênio com a Secretaria Estadual de Esportes no valor 
de R$ 248 mil, para implantar um centro de formação 
esportiva de volêi
- Campeonato Municipal de Futsal adulto
- Retorno das atividades esportivas em parceria com o 
Sesi para atender mais de 600 crianças no futebol, futsal, 
basquete e vôlei
- Retorno das aulas de ritmos
- No início de 2022 será reformado o ginásio esportivo do 
Jardim Boa Vista

Retorno do 
Campeonato 
Municipal de 

Futsal

Renovação 
da parceria 

esportiva com 
com o projeto 

Sesi

Inauguração da “Areninha” com a presença do secretário Aildo Ferreira

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Melhor Caminho, 
Cozinhalimento, 

Iacanga mais Limpa 
e mais ações

- Convênio com o governo estadual, através do programa 
“Melhor Caminho”, para a recuperação e adequação da 
estrada rural IAG-148, no trecho que se inicia na empresa 
Canafort e termina na rodovia SP-321 Cezário José de 
Castilho
- Convênio firmado com o governo estadual, do programa 
Cozinhalimento. Trata-se da instalação de uma cozinha 
industrial que passará a receber cursos de qualificação 
gratuita aos iacanguenses
- Aquisição de uma viatura 0Km para o patrulhamento na 
zona rural
- Adequação e recuperação de dezenas de quilômetros de 
estradas rurais
- Execução da campanha “Junte Óleo” (troca de óleo de 
cozinha usado por novo)
- Continuação do programa “Iacanga Mais Limpa” (mutirão 
da limpeza)
- Execução do programa “Espaço Árvore”
- Distribuição de suportes para a coleta de pilhas e baterias 
inservíveis através do programa “Quando Acaba a Pilha”
- Drive Thru Ecológico, uma ação de conscientização em 
prol do meio ambiente

Recuperação e Manutenção das estradas rurais de Iacanga

Projeto “Espaço Verde” 
é desenvolvido no 
município

De olho na saúde da 
população, “Iacanga 

Mais Limpa” é o 
arrastão de limpeza 
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VEÍCULOS

Diversos veículos 
foram adquiridos em 
2021 pela Prefeitura

Carro para o Procon Iacanga

Retroescavadeira 0Km liberada pela Secretaria da Agricultura

Aguardando a chegada da viatura de patrulhamento rural

Município foi contemplado  com 2 ônibus escolar pelo estado
Imagem Ilustrativa

- R$ 16.000.000,00 para pavimentação da Vicinal Iacanga/
Arealva – liberado pelo governo do estado: João Doria, 
Rodrigo Garcia, secretário Marco Vinholi 
- R$ 1.350.000,00 programa Nossa Rua - governo estadual: 
João Doria, Rodrigo Garcia e Secretário Marco Vinholi 
(asfaltamento de ruas de terra)
- R$ 1.050.000,00 – programa Melhor Caminho - Secretaria de 
Agricultura: secretário Itamar Borges 
- R$ 800 mil - 2 ônibus Escolar - Secretaria de Educação: : 
secretário Rossieli Soares 
- R$ 615 mil Secretaria de Turismo (MIT) - liberado pelo 
governo estadual: João Doria e Rodrigo Garcia 
- R$ 500 mil retroescavadeira - Secretaria Agricultura: 
secretário Itamar Borges
- R$ 400 mil liberados pelo governo do estado - João Doria e 
Rodrigo Garcia (recape)
- R$ 400 mil ampliação Creche Escola - Secretaria de 
Educação: secretário Rossieli Soares 
- R$ 315 mil Areninha - Secretaria de Esporte: secretário 
Aildo Ferreira
- R$ 300 mil viatura para patrulhamento rural - Secretaria de 
Agricultura: secretário Itamar Borges 
- R$ 250 mil Climatização da Escola Padre Jorge Mattar - 
Secretaria Educação: secretário Rossieli Soares 
- R$ 248 mil Centro de Formação do esporte: Secretaria de 
Esporte, deputado estadual Sebastião Santos
- R$ 70 mil Cozinhalimento - Secretaria da Agricultura: 
secretário Itamar Borges
- R$ 100 mil deputado estadual Márcio da Farmácia (recape)
- R$ 100 mil deputado estadual Jorge Caruso (recape)
- R$ 100 mil deputado estadual Jorge Caruso (saúde)
- R$ 50 mil deputado estadual Vinicius Camarinha (saúde)
- R$ 300 mil deputado federal Geninho Zuliane (recape)
- R$ 250 mil - deputado federal Rodrigo Agostinho (recape)
- R$ 250 mil - deputado federal Luiz Carlos Motta (recape)
- R$ 150 mil - deputado federal Marcos Pereira (saúde)
- R$ 100 mil - deputado federal Baleia Rossi (saúde)
- R$ 200 mil - deputado federal Arnaldo Jardim (saúde) 
- R$ 100 mil - deputado federal General Peternelli (saúde)
- R$ 55 mil carro para o PROCON – deputado federal Celso 
Russomano)
- R$ 50 mil - deputado federal Ricardo Izar (saúde)

Na luta por recursos 
financeiros, município 
foi contemplado com

R$ 24 milhões 
neste ano

CONQUISTAS
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TRABALHO E CONQUISTAS PARA IACANGA 

Em busca de recursos e melhorias 
para Iacanga! Nossa gratidão:

A Prefeitura Municipal agradece aos Vereadores, 
governo estadual, deputados federais e estaduais e 

assessores parlamentares e do governo, por todos os 
recursos financeiros que o município recebeu em 2021.

E deseja aos iacanguenses um Feliz Natal e que 2022 
seja de muitas conquistas para o progresso de Iacanga e 

bem-estar de todos!

Feliz Natal! Próspero Ano Novo!

Vereadores contribuíram na busca de recursos financeiros
ANO DE OURO

Graças a gestão João Doria e Rodrigo Garcia, Iacanga 
conquistou neste ano quase R$ 23 milhões em recursos 

financeiros do governo estadual

Deputado estadual Ricardo Madalena
Deputado federal Baleia Rossi e 
deputado estadual Jorge Caruso

Deputado estadual Vinícius Camarinha
e Secretário Executivo Rubens Cury

Deputado federal Marcos Pereira

Deputado estadual Sebastião Santos

Deputado estadual Márcio da Farmácia

Assessor Técnico da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional Ronaldo Daher

Chefe de gabinete do secretário de 
Desenvolvimento Regional, Maciel Rocha

 Subsecretário Estadual de Municípios, 
Edgar de Souza

Deputado federal Celso Russomano Deputado federal General Peternelli

Coordenador da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, Paulo de Tarso

Secretário de Esportes Aildo Ferreira Secretário da Educação Rossieli Soares

Secretário da Agricultura Itamar Borges 
Secretário de Desenvolvimento 

Regional Marco Vinholi

Deputado federal Rodrigo Agostinho Deputado federal Geninho Zuliani

Deputado federal Luiz Carlos Motta Deputado federal Arnaldo Jardim

Deputado federal Ricardo Izar
Vice-governador no anúncio do 

asfaltamento da vicinal Iacanga-Arealva


