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AREALVA 
 OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• celebrados 2 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 170 
crianças e adolescentes – Custo: R$ 30 mil. 

• Programa Renda Cidadã – foram atendidas 79 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 73 
mil e estão sendo atendidas 79 famílias/mês em 2012 – Custo: R$ 76 mil, já 
repassados R$ 6 mil em Jan. 

• Projeto Ação Jovem – foram atendidos 72 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 67 mil e 
estão sendo atendidos 72 bolsistas/mês em 2012 – Custo: R$ 67 mil, já repassados R$ 
6 mil em Jan. 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 35.950 litros de leite de Jan a Out/2011 – Custo: R$ 49 mil, beneficiando 
240 famílias carentes, no último mês do período. 

EDUCAÇÃO: 

Repasses para APAE: 

• De Mar a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 37 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 14 alunos. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar a Set/2011, foram gastos R$ 31 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em escola do município: EE Profº Sebastião Inoc Assumpção. 

HABITAÇÃO: 

Programa Melhoria Habitacional: 

Obra concluída: 

• construção de praça no conjunto habitacional Job Garcia de Almeida – Custo: R$ 64 
mil, repassados em Jul/2008, Nov/2010 e Jun/2011. Obra concluída em 23/08/2011.. 

Obra em execução: 
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• construção de Centro Comunitário no conjunto habitacional Arealva E – Custo: R$ 
131 mil, já repassados R$ 39 mil em Set/2011. Obra com 30% executados e tem 
término previsto em 23/11/2012. 

 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES: 

DAESP: 

AEROPORTO ESTADUAL MOUSSA NAKHL TOBIAS 

Obras concluídas: 

• obras de construção da cabine de força, anexos operacional e adequação do terminal 
de passageiros, situado na Rodovia BRU 312 – Estrada Murilo Vilaça Maringoni – km 
5,5 - Custo: R$ 828 mil. Obra concluída em 04/02/2011. 

• obras de engenharia para restauração do sistema de drenagem do aeroporto – Custo: 
R$ 50 mil. Obra concluída em 28/07/2011. 

Obra em execução: 

• obras de implantação de sinalização vertical e redimensionamento do sistema de 
proteção da cabine de força SPDA – (Sistema de Proteção Descarga Atmosférica) da 
cabine de força do aeroporto - Custo: R$ 525 mil. Obra em andamento e com término 
previsto em 23/06/2012. 

DER: 

Obras concluídas: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAL IV: 

• recuperação de estrada vicinal Arealva – SP-321 – Bairro Santa Isabel, com 3,60 km – 
Custo: R$ 725 mil. Concluída em Set/2011. 

• recuperação de estrada vicinal Arealva-Marilândia – Divisa Iacanga, com 15,30 km – 
Custo: R$ 3.081 mil. Concluída em Jul/2011. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 1.175 mil 

• reforma e adequação da Praça Maria Henriqueta Ramos - Distrito de Jacuba – Custo: 
R$ 150 mil, repassados em Mai/2010. A obra foi concluída em 05/07/2011. 
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• 11.294,30 m² de recapeamento asfáltico em várias vias do município – Custo: R$ 250 
mil, repassados em Jun/2010 e Mai/2011. Obra concluída em 05/07/2011. 

• obras de rede de galerias pluviais e seus complementos em várias vias do município – 
Custo: R$ 250 mil, repassados em Nov/2009 e Fev/2011. Obra concluída em 
05/07/2011. 

• 3.368,25 m² de obras de pavimentação asfáltica em vias urbanas – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Ago/2011. Obra licitada e tem término previsto em 30/06/2012. 

• reforma e adequação da Praça Esportiva Municipal da Vila São Pedro, na Rua Ângelo 
Rezinetti, s/nº - Vila São Pedro – Custo: R$ 75 mil, repassados em Dez/2011. A obra 
está com 1% executados e tem término previsto em 30/06/2012. 

• construção de ARENA MULTIUSO para eventos diversos composto por barracão 
coberto, sanitários, coxia e palco de apresentação com área total a construir de 
1.167,80 m², localizado na Rua Jacinto Ribeiro de Barros, s/nº - Custo: R$ 350 mil, já 
repassados R$ 220 mil em Jan/2012. A obra está com 1% executados e tem término 
previsto em 30/12/2012. 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS: 

SABESP: 

Obra em execução: 

• obras do sistema de abastecimento de água no município com a implantação de 
adutora de água tratada, rede de distribuição de água e reservatório de 400 m³ no 
centro de reservação Planalto – Custo: R$ 504 mil. Empresa Amaralina Construções e 
Emprendimentos Ltda, vencedora da licitação e contratada em 20/12/2011. OIS 
emitido em 23/01/2012. Obra em fase inicial e com previsão de término em 
18/11/2012. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• Em 2011 foram repassados para o município R$ 62 mil em medicamentos. 
Repasses concluídos para entidades hospitalares (2011-2014) - custeio: 

• Santa Casa – R$ 100 mil, repassados em Dez/2011. 
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GESTÃO 2007 - 2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 169.200 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 213 mil, 
beneficiando 240 famílias carentes, no último mês do período. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 52 mil, repassados em Set/2007 a Out/2008. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 7,80 km da estrada municipal ARV-327 (1ª Fase) – Custo: R$ 608 mil. 
Obra concluída em 29/12/2008. 

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 18 metros 
lineares – Custo: R$ 128 mil: 

1. estrada ARV-250, sobre o Córrego Soturmunha, Ligação Arealva Bairro Soturmunha – 
vão de 10 metros. Instalada em 19/09/2007. 

2. estrada ARV-257, sobre o Córrego Barreirinho, Distrito de Jacuba ao Bairro São Vicente 
– vão de 8 metros. Instalada em 19/09/2007. 

Repasse de recursos: 

• Prefeitura – R$ 35 mil, repassados Jan/2010, para aquisição de tanque de 
resfriamento de leite. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 5 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 820 
crianças e adolescentes – Custo: R$ 78 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 61 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 43 mil; 61 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 43 mil; 61 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 43 mil 
e 61 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 50 mil. 
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• 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. 

Repasses concluídos: 

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados Jun/2006, para construção de creche e berçário. 

• Prefeitura – R$ 10 mil, repassados Nov/2007, para reforma do clube da terceira idade. 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 998 mil 

• construção de quadra poliesportiva para o bairro Santa Isabel – Custo: R$ 120 mil, 
repassados em Nov/2009. Obra concluída em 30/12/2010. 

• construção de três praças nos CH. Dona Lazara, NH. Jd Vitória e Jd Maria Melhado – 
Custo: R$ 130 mil, repassados de Fev/2007 a Ago/2008. Obra concluída em 
21/01/2009. 

• 8.489,05 m² de pavimentação asfáltica no Bairro José Ricardo da Silva – Custo: R$ 
120 mil, repassados em Jan/2008 e Ago/2008. Obra concluída em 31/08/2008. 

• construção da sede projeto espaço amigo, na Rua Caladrin, s/n – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Out/2007 e Out/2009. Obra concluída em 19/11/2009. 

• construção de quadra poliesportiva na Praça da Matriz, no bairro de Marilândia – 
Custo: R$ 95 mil, repassados em Out/2008. Obra concluída em 27/06/2009. 

• 17.866,00 m² de recapeamento asfáltico em várias vias do Bairro de Marilândia, no 
Distrito de Jacuba e na cidade – Custo: R$ 200 mil, repassados em Mai/2008. Obra 
concluída em 25/04/2009. 

• término da construção da Escola Municipal do NH Job Garcia de Almeida – Custo: R$ 
163 mil, repassados em Fev/2008. Obra concluída em 20/07/2008. 

• construção de cozinha piloto – Custo: R$ 70 mil, repassados em Dez/2006 e Set/2007. 
Obra concluída em 01/12/2007. 

EDUCAÇÃO: 

Reformas de escolas concluídas: 5 – R$ 695 mil 

• EE Profº Sebastião Inoc Assumpção – Custo: R$ 97 mil. Obra concluída em 
11/04/2007. 

• EE Profº Sebastião Inoc Assumpção – Custo: R$ 32 mil. Obra concluída em 
18/06/2009. 
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• EE Profº Sebastião Inoc Assumpção – Custo: R$ 24 mil. Obra concluída em 
25/03/2010. 

• EE Profº Sebastião Inoc Assumpção – Custo: R$ 510 mil. Obra concluída em 
23/03/2010. 

• EE Profº Sebastião Inoc Assumpção – Custo: R$ 32 mil. Obra concluída em 
04/08/2010. 

Repasses para APAE: 

• De 2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 155 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 71 alunos. 

Programa Escola da Família: 

• De 2007 a Set/2010 foram gastos R$ 143 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE Profº Sebastião Inoc Assumpção. 

Transporte Escolar: R$ 291 mil 

• Foram entregues 2 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 291 mil. 
Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 776 alunos em 2007, 789 
alunos em 2008, 1.764 alunos em 2009 e 1.668 alunos em 2010 – Custos: R$ 76 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 Jul/2006, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 150 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – R$ 3.882 mil 

• Conjunto habitacional Arealva E - 150 unidades, beneficiando 750 pessoas, 
construídas pelo Programa parceria com municípios, na Rua Pedro Campesi - Custo: 
R$ 3.882 mil. Obra concluída em 30/04/2010. 

Programa Melhoria Habitacional: 
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Obra concluída: 

• reforma e ampliação de praça nos conjuntos habitacionais Arealva “A e B” - Jd. 
Vitória e Job Garcia Almeida – Custo: R$ 24 mil, repassados de Jun/2008 a Abr/2009. 
Obra concluída em 10/12/2009. 

JUSTIÇA: 

Fundação CASA: 

• convênio com a Prefeitura, para atendimento a 25 adolescentes inseridos em medida 
em meio aberto – Custo: R$ 15 mil, repassados de Ago e Set/2009. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repassados R$ 135 mil em Out/2008, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP: 

Obra concluída: 

• obras para perfuração de Poço tubular profundo P2 (250 m), em Marilândia – 
Arealva – Custo: R$ 46 mil. Obra concluída em 28/11/2007. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010 foram repassados para o município R$ 231 mil em medicamentos. 
Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 21 mil foram repassados de 2007 a 2010 para custeio. 
Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007-2010) - custeio: 

• Santa Casa – R$ 152 mil 
Repasses concluídos para Prefeitura e entidades sociais (2007-2010) – obras e 
equipamentos (Total R$ 235 mil): 

Prefeitura – R$ 165 mil, sendo: 
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• R$ 70 mil, repassados em Jan/2008, para reforma e ampliação no Centro de Saúde 
Municipal. 

• R$ 40 mil, repassados em Jan/2008, para aquisição de 1 ambulância. 

• R$ 55 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de veículo para transporte de 
pacientes. 

Santa Casa – R$ 70 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos. 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 3 viaturas: 1 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 116 mil. 

TRANSPORTES: 

DAESP: 

AEROPORTO ESTADUAL MOUSSA NAKHL TOBIAS 

Obra concluída: 

• instalação de equipamento de auxílio à navegação aérea na rodovia BRU-312, km 5 - 
estrada Murilo Vilaça Maringoni - Custo: R$ 687 mil. Obra concluída em 28/01/2009. 

DER: 

Obras concluídas: 

• recapeamento de pista e dos acostamentos na SP-322/321, numa extensão de 11,70 Km 
- Custo: R$ 5.337 mil. Obra concluída em 04/02/2010. 

PROGRAMA PRÓ-VICINAL I: 

• recuperação de 1,80 km da Vicinal Distrito de Jacuba - SP-321 - Custo: R$ 234 mil. 
Obra concluída em 15/08/2008. 

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAL II: 

• recuperação de 2,10 km da vicinal de ligação entre Arealva até a divisa Itajú - Custo: 
R$ 411 mil. Obra concluída em 15/04/2009. 

PROGRAMA PRÓ-VICINAL IV: 

• recuperação de 3,60 km da vicinal SP-321 – Bairro Santa Isabel - Custo: R$ 663 mil. 
A obra foi concluída em Dez/2010. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
 

R$ 11.100.000,00 
 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 515.310 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

349 mil beneficiando 240 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrados 7 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 289 
mil.  

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 3,53 km de estrada rural – Córrego Soturninha / Vangória / Santa Izabel 
– 1ª Fase – Custo: R$ 58 mil. A obra foi concluída em 08/11/1998. 

 
Programa de Microbacias: 
 

• recuperados 3,90 km de estrada rural ARV-256 e ARV-455 - Córrego do Soturninha – 
Custo: R$ 91 mil. A obra foi concluída em 01/12/2005. 

 
Repasse de recursos: 
 

• aquisição de trator e equipamentos – Custo: R$ 70 mil repassados em 09/2005. 
 

• aquisição de extratora de laranja – Custo: R$ 6 mil repassados em 08/2000. 
 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 17 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 377 
crianças e adolescentes, 10 portadores de deficiência e 126 famílias - Custo: R$ 216 
mil. 
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• 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; 41 

famílias/mês em 2004 – R$ 30 mil; 41 famílias em 2005 – R$ 29 mil e 61 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. 

 
Repasse de recursos: 
 

• Prefeitura – R$ 25 mil repassados em 08/2000, para construção do clube da 3ª idade. 
Obra concluída em 18/04/2002. 

 
• Prefeitura – R$ 25 mil repassados em 08/2000, para conclusão do prédio da APAE. 

Obra concluída em 29/06/2001. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 

• obras de infra-estrutura para parque industrial - Custo: R$ 60 mil. A obra foi 
concluída em 15/04/2001. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 

• obras em galerias de águas pluviais no Conjunto Habitacional Job Garcia de Almeida 
– Custo: R$ 40 mil, repassados em 06/2000 e 12/2000. A obra foi concluída em 
23/03/2001. 

 
• Iluminação Pública no Conjunto Habitacional Job Garcia de Almeida – Custo: R$ 100 

mil, repassados em 06/2000 e 10/2001. A obra foi concluída em 09/11/2001. 
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• obras de pavimentação no núcleo habitacional Jd. Vitória e parte do núcleo 
habitacional Arealva C – Custo: R$ 160 mil. A obra foi concluída em 16/06/1999. 

 
• aquisição de veículo tipo Van para transporte de pacientes – Custo: R$ 30 mil, 

repassados em 06/1999. 
  
 
EDUCAÇÃO: 
 
Escolas ampliadas: 1 (210 novas vagas) – R$ 45 mil 
 

• EE Prof Sebastião Inoc Assumpção – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 45 mil. 
Obra concluída em 14/01/1999. 

 
Reformas em Escolas: 3 – R$ 243 mil. 
 

• EMEF Abílio Francisco de Salles – Custo: R$ 88 mil. A obra foi concluída em 
30/11/1998; 

 
• EE Francisco Simões – Custo: R$ 5 mil. A obra foi concluída em 13/07/2005. 

 
• EE Prof Sebastião Inoc Assumpção – Custo: R$ 150 mil. A obra foi concluída em 

28/10/2006. 
 
Repasses para APAE: R$ 101 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 101 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 58 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
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. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 
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• construção de 1 quadra de esportes na Vila São Pedro – Custo: R$ 60 mil. Obra 
concluída em 30/03/2002. 

 
• execução da ciclovia e recuperação da prainha – Custo: R$ 100 mil. Obra concluída 

em 07/07/2003. 
 

 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Joaquim 
Maia, 263. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 6 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 18 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 234 unidades habitacionais / 2 conjuntos - R$ 1.369 mil 
 

• conjunto Habitacional Arealva D – 50 unidades, beneficiando 250 pessoas, 
construídas pelo sistema Pró-Lar autoconstrução, na Rua Abraão  Carolina Carneiro 
(Antiga Rua Antonio Pegoraro) – Custo: R$ 692 mil. Obra concluída em 19/08/2005. 

 
• conjunto Habitacional Arealva C – 184 unidades, beneficiando 920 pessoas, 

construídas pelo sistema habiteto, na Rua Mamede Pereira de Lima – Custo: R$ 677 
mil. Obra concluída em 07/01/2000. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• obras de pavimentação asfáltica nos Conjunto Habitacional Dona Lázara e Conjunto 
Habitacional Jardim Vitória – Custo: R$ 100 mil. A obra foi concluída em 31/12/2002. 

 
Programa Melhoria Habitacional: 
 

• obras de recapeamento asfáltico no Conjunto Habitacional Damascena Luiz Devides e 
adjacências – Custo: R$ 80 mil. A obra foi concluída em 24/12/2004. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
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• repasse de R$ 190 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 

aquisição de pá carregadeira. 
 
FEHIDRO: 
 

• contrato com a Prefeitura, para construção de galerias de águas pluviais na Av. Júlio 
F. Prestes e na vilela sanitária do Jd. Maria Melhado – Custo: R$ 93 mil. Concluída 
em 27/12/2001; 

 
• contrato com a Prefeitura, para obras de saneamento ambiental – Custo: R$ 85 mil. 

Concluída em 26/07/2000. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• execução de remanejamento de 685 m de rede de distribuição de água – Custo: R$ 34 
mil. Concluída em 08/12/2005; 

 
• montagem de 1 posto de transformação de 30 KVA, com poste tubular – Custo: R$ 5 

mil. Concluída em 08/07/1997; 
 

• perfuração e montagem do poço tubular profundo P.6, com 500 m de profundidade – 
Custo: R$ 307 mil. Concluída em 20/10/1997; 

 
• adutora de água tratada com 1.630 m de extensão, do poço P.6 ao reservatório de 350 

m³ na Sede – Custo: R$ 52 mil. Concluída em 05/08/1997; 
 

• perfuração do poço tubular profundo P.1, 250 m de profundidade, no Bairro Santa 
Isabel – Custo: R$ 37 mil. Concluída em 30/07/1998; 

 
• fossa filtro para tratamento de esgotos para 100 ligações de esgotos no Bairro 

Marilândia – Custo: R$ 46 mil. Concluída em 30/12/1997; 
 

• 730 m de emissário e construção de 1 fossa filtro para 250 ligações de esgoto, no 
Distrito de Jacuba – Custo: R$ 49 mil. Concluída em 13/12/1996;e 
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• 2.102 m de rede de distribuição de água, 184 ligações prediais de água, 1.749 m de 
rede coletora de esgotos e 180 ligações prediais – Custo: R$ 49 mil. Concluída em 
05/08/1997. 

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

• Prefeitura – R$ 14 mil, repassados em 12/1998 para construção do PAS para atender 
a população; 

 
• Prefeitura – R$ 8 mil, repassados em 12/1998, para aquisição de equipamentos para 

atender 7.222 habitantes; 
 
• Prefeitura – R$ 45 mil, repassados em 10/2004, para aquisição de 01 Ambulância; 
 
• PAS de Arealva – R$ 20 mil, repassados em 12/1998, para termino de obra e 

fechamento do terreno do posto de marilandia; 
 
• Santa Casa – R$ 65 mil, repassados em 12/1998, para aquisição de equipamentos; 
 

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

• Prefeitura – R$ 5 mil. 
 
• Santa Casa – R$ 288 mil 

 
Entrega de Ambulância: 2 
 

• Prefeitura - 2 
 

Veículos para o combate à dengue - SUCEN: 1 
 

• Prefeitura – 1 (entregue em 1998) 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 5 viaturas, sendo: 3 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 115 mil. 
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TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 29/06/05 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na Praça Didimo Maulaz Silva nº 798 – Custo: R$ 27 mil para atender o crédito 
produtivo popular. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• serviços de pavimentação asfáltica da vicinal que liga o município à Iacanga (Bairro 
de Marilândia), numa extensão de 15,7 km - Custo: R$ 1.838 mil. Obras concluídas em 
03/09/2002. 

 
• serviços de conservação de rotina e especial na SP-321, numa extensão de 129,63 km 

– Custo: R$ 2.186 mil. A obra foi concluída em 26/03/2006; 
 
• serviços de melhoramentos e pavimentação da vicinal que liga o Bairro Santa Izabel a 

SP 321, numa extensão de 3,64 km – Custo: R$ 229 mil. Obra concluída em 
19/06/1999. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


