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ASSIS 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 
 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

• Programa Renda Cidadã –estão sendo atendidas 320 famílias/mês em 2011 - R$ 307 
mil, repassados R$ 51 mil em Jan e Fev.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município estão sendo atendidos 650 bolsistas/mês 
em 2011 – Custo: R$ 624 mil, repassados R$ 104 mil em Jan e Fev.  

 

EDUCAÇÃO:  

Reforma de escola em licitação: 1  

• EE Profº Ernani Rodrigues – Custo não orçado.  
 

ENSINO SUPERIOR:  

UNESP:  

Obra em execução:  

• construção da Central de Estudos e Pesquisas e laboratório de engenharia 
biotecnológica (2º pavimento) na Faculdade de Ciências e Letras - Custo: R$ 1.093 
mil. A obra está com 95,47% executados.  

 

HABITAÇÃO:  

Programa Melhorias Habitacionais e Urbanas:  

• construção de praça no Conjunto Habitacional Assis F – Custo: R$ 123 mil, já 
repassados R$ 37 mil em Jan/2009. A obra está com 30% executados.  

 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES:  

DAESP:  
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• Recuperação da cobertura e pintura do terminal de passageiros – TPS Aeroporto 
Estadual Marcelo Pires Halzhausen – Custo: R$ 80 mil. Obra com 97% executados.  

 

DER:  

Obras e serviços em andamento:   

• serviços de supervisão melhorias e recuperação das Rodovias Estaduais (Etapa III) – 
Custo: R$ 1.790 mil. Serviços iniciados em 01/09/2010 e tem término previsto em 
19/03/2011.  

• recapeamento da pista e pavimentação dos acostamentos do km 447,238 ao km 
500,000, inclusive implantação de rotatória no acesso a Quatá e adequação do 
dispositivo do Bairro Brumado na SP-284 – Custo Previsto: R$ 52.652 mil. A obra 
será realizada em 2 Lotes, estão com 25% executados e tem término previsto em 
13/03/2011.  

• supervisão do recapeamento das Pró-vicinais (4ª Etapa) – Custo: R$ 4.254 mil. 
Serviços iniciados em 19/07/2010 e tem término previsto em 19/07/2011.  

 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO :  

• contrato com a Centro de Desenvolvimento do Vale do Paraíba, para programa de uso 
racional da água pelo monitoramento de áreas de irrigação na bacia hidrográfica – 
Custo: R$ 200 mil. Término previsto em 17/11/2011.  

• contrato com a Secretaria do Meio Ambiente, para avaliação da disponibilidade de 
recursos hídricos no manancial de abastecimento – Custo: R$ 40 mil. Término 
previsto para 26/03/2011.  

 

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 2.150 mil  

• 8.106 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Jun/2010.  
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• 74.981,57 m² de recapeamento asfáltico e 11.222,84 m² de pavimentação asfáltica em 
diversas vias urbanas do município – Custo: R$ 1.000 mil, já repassados R$ 623 mil 
em Mai/2010 e tem término previsto em 04/04/2011.  

• 5.105,25 m² de recapeamento asfáltico em vias do Bairro Boa Vista – Custo: R$ 100 
mil, repassados em Mar/2010.  

• reforma da Praça Drº José Glaudiovino Dantas – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Nov/2009.  

• obra de infraestrutura urbana em vias do Jardim Paraná – Custo: R$ 600 mil, 
repassados em Nov/2006 e Fev/2008.  

• construção de centro comunitário, localizado à Rua José Spinosa Torres na Vila 
Marialves – Custo: R$ 150 mil, repassados em Nov/2010.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS:  

SABESP: (Total: R$ 7.483 mil)  

Obras em execução: R$ 7.483 mil  

• construção de reservatório (4.000 m³), 1.460 m de adutora de água tratada, booster de 
adução e 14.392 m de rede de distribuição de água na Vila Fiuza - Custo: R$ 4.896 
mil. A obra está com 28,70% executados e tem término previsto em 21/09/2011.  

• 2.338 m de duplicação do emissário do Jacu, implantação do sistema de tratamento 
primário mecanizado, adequação da estação elevatória de esgotos final, estação de 
tratamento de esgotos e 32.440 m de linha de recalque - Custo: R$ 2.587 mil. A obra 
está com 0,68% executado e tem término previsto em 26/10/2011.  

 

SAÚDE:  

Prefeitura – sendo:  

• R$ 1.000 mil repassados em Out/2009, para reforma e ampliação de prédio para 
abrigar o AME. A obra está com 60% executados e tem término previsto em 
30/04/2011.  

 

Repasses programados para entidades hospitalares – custeio:  

• Santa Casa – R$ 189 mil para custeio do Programa Pró-Santas Casas.  
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GESTÃO- 2007-2010 

 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA:  

• Fornecimento, instalação de sistemas de supervisão e CFTV Digital no anexo da 
Penitenciária de Assis – Custo: R$ 2.420 mil. Entregue em 28/11/2009.  

• construção de anexo para detenção na Penitenciária de Assis, localizado no km 2 da 
Rodovia Clementino Alves de Souza – Custo: R$ 6.654 mil. Obra concluída em 
26/03/2007.  

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 791.296 litros de leite no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 
1.000 mil, beneficiando 1.124 famílias carentes no último mês.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 5,30 km da estrada rural ASS-040/070 no Bairro Córrego da Anta (3ª 
Fase) - Custo: R$ 326 mil. Obra concluída em 22/11/2007.  

 

 

Galpão para Agronegócio:  

• implantado 1 galpão de agronegócios – Custo: R$ 269 mil. Obra concluída em 
25/06/2008.  

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 26 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.293 crianças e adolescentes, 410 idosos, 1.790 portadores de deficiência e 480 
famílias – Custo: R$ 1.800 mil.  

• Programa Renda Cidadã – 320 famílias/mês em 2007 - R$ 230 mil; 320 famílias/mês 
em 2008 - R$ 230 mil; 320 famílias/mês em 2009 - R$ 230 mil; 320 famílias/mês em 
2010 - R$ 264 mil.  
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• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 350 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 
252 mil; 650 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 468 mil; 650 bolsistas/mês em 2009 – 
Custo: R$ 468 mil; 650 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 546 mil.  

Repasses concluídos: R$ 710 mil 4  

• Asilo São Vicente - repasse de R$ 130 mil pagos em Set/2009 e Nov/2010, para 
aquisição de equipamentos.  

• Asilo São Vicente - repasse de R$ 100 mil pagos em Nov/2010, para obras na 
entidade.  

• Clube de Cadeiras de Rodas João Leão de Carvalho - repasse de R$ 20 mil pagos em 
Dez/2007, para aquisição de equipamentos.  

• Sociedade Beneficente - repasse de R$ 10 mil pagos em Abr/2007, para aquisição de 
equipamentos.  

• Associação Voluntária de Combate ao Câncer - repasse de R$ 150 mil pagos em 
Dez/2010, para obras na entidade.  

• Associação Beneficente de Assis - repasse de R$ 150 mil pagos em Dez/2010, para 
obras na entidade.  

• Associação Beneficente de Assis - repasse de R$ 50 mil pagos em Nov/2010, para 
aquisição de equipamentos.  

• Associação de Amigos da Pastoral Social de Santa Cecília - repasse de R$ 50 mil 
pagos em Nov/2010, para aquisição de equipamentos.  

• Casa da Criança Dom Antonio José dos Santos - repasse de R$ 50 mil pagos em 
Nov/2010, para aquisição de equipamentos.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

CEETPS:  

• obras de reformas e adaptações nas instalações físicas da unidade da ETEC Pedro 
D'Arcádia Netto – Custo: R$ 603 mil. Obra concluída em 12/07/2008.  

• aquisição de equipamentos para a ETEC Pedro D'Arcádia Netto – Custo: R$ 332 mil. 
Entregue em Dez/2009.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 1.230 mil  
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• reforma e ampliação do prédio do Corpo de Bombeiros – Custo: R$ 200 mil, 
repassados em Mai/2008. Obra concluída em 15/09/2010.  

• 11.132,79 m² de pavimentação asfáltica, 2.395,51 m de guias, sarjetas e 6 sarjetões em 
vias nas Vilas Tênis Club e Inocoop – Custo: R$ 300 mil, repassados em Dez/2007 e 
Mar/2009. Obra concluída em 23/04/2009.  

• aquisição de 2 kits de equipamentos para infraestrutura urbana para uso dos 
municípios integrantes do Codivap (Consórcio Intermunicipal do Vale do 
Paranapanema) – Custo: R$ 730 mil, repassados em Jan/2008. Entregue em 
24/02/2009.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 3.204 mil  

Reformas de escolas concluídas: 33 – R$ 2.300 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 4 – R$ 904 mil  

• EE ProfªCleophania Galvão da Silva – Custo: R$ 278 mil. Obra concluída em 
30/11/2008.  

• EE Profº Leo Pizzato – Custo: R$ 240 mil. Obra concluída em 30/10/2008.  

• EE Dom Antonio José dos Santos – Custo: R$ 228 mil. Obra concluída em 30/10/2008.  

• EE José Augusto Ribeiro – Custo: R$ 158 mil. Obra concluída em 25/06/2007.  
 

Transporte Escolar  

• Foi entregue em 18/01/2010 um veículo micro ônibus para o transporte escolar, no 
valor de R$ 145 mil.  

 

Repasses para APAE:  

• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
1057 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 480 alunos com deficiências que impossibilitam 
frequentar classes regulares de ensino fundamental.  

Programa Escola da Família:  
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• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 757 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 6 escolas do município.  

 

ENSINO SUPERIOR:  

UNESP:  

Obras concluídas: R$ 4.612 mil  

• reforma do CEDAP (Faculdade de Ciências e Letras) e do departamento de ciências 
biológicas (Lotes 1 e 2) - Custo: R$ 274 mil. Obra concluída em 18/01/2009.  

• reforma da moradia estudantil (Bloco 1) - Custo: R$ 542 mil. Obra concluída em 
04/01/2010.  

• construção da moradia estudantil (Bloco 2) - Custo: R$ 1.332 mil. Obra concluída em 
04/01/2010.  

• construção do CEDAP (Faculdade de Ciências e Letras) - Custo: R$ 2.279 mil. Obra 
concluída em 17/02/2010.  

• rede coletora e ligações de esgotos sanitários na Faculdade de Ciências e Letras - 
Custo: R$ 185 mil. Obra concluída em 07/06/2010.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 17 unidades habitacionais concluídas pelo sistema de carta de crédito – R$ 232 mil  

CDHU: 206 unidades habitacionais concluídas / 2 conjuntos - Custo: R$ 2.876 mil  

• Conjunto Habitacional Assis E com 18 unidades, beneficiando 90 pessoas, construídas 
pelo Programa Reassentamento Habitacional – Custo: R$ 216 mil. Unidades 
comercializadas em 22/07/2008.  

• Conjunto Habitacional Assis F com 188 unidades, beneficiando 940 pessoas, 
construídas pelo Programa Parceria com o Município – Custo: R$ 2.660 mil. 
Unidades comercializadas em 22/07/2008.  

Programa Melhorias Habitacionais e Urbanas: 6  

• 23.954,58 m² de recapeamento asfáltico nos Conjuntos Habitacionais Assis D1, D2 e 
D3 – Custo: R$ 160 mil, repassados de Jul/2008 a Jul/2010. Obra concluída em 
23/07/2010.  

Programa Especial de Melhorias:  
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• construção do Centro Comunitário no Conjunto Habitacional Assis D1, D2 e D3 – 
Custo: R$ 160 mil.  

 

JUSTIÇA:  

Fundação Casa:  

• convênio com a Sociedade Filantrópica Nosso Lar para atendimento a 125 
adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 464 mil, repassados de 
Ago/2006 a Jun/2008.  

• convênio com a Prefeitura para atendimento a 140 adolescentes em regime de 
liberdade assistida – Custo: R$ 168 mil, repassados de Set/2008 a Jun/2009.  

 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO :  

• contrato com a Consorcio Intermunicipal do Vale do Paraíba, para projeto de 
desenvolvimento educativo e integração dos comitês de bacias – Custo: R$ 322 mil. 
concluído em 21/12/2010.  

• contrato com a Consorcio Intermunicipal do Vale do Paraíba, para estudo de 
avaliação do aqüífero Bauru na região do Médio Paranapanema – Custo: R$ 37 mil. 
Estudo concluído em 19/04/2010.  

• contrato com a Fundação Educacional do Município, para avaliação dos recursos 
hídricos da bacia do Médio Paranapanema por meio de indicadores de qualidade 
ambiental – Custo: R$ 104 mil. Avaliação concluída em 03/11/2009.  

• contrato com a Fundação Educacional do Município, para planejamento e gestão de 
recursos hídricos – Custo: R$ 40 mil. Concluido em 26/06/2009.  

• contrato com a Consorcio Intermunicipal do Vale do Paraíba, para avaliação dos 
investimentos do CBH/MP no combate a erosão – galerias de águas pluviais - Custo: 
R$ 40 mil. Concluída em 03/06/2009.  

• contrato com a Centro de Desenvolvimento do Vale do Paraíba, para implantação, 
manutenção e gerenciamento de uma rede agrometeorológica no Médio 
Paranapanema – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 05/01/2009.  

• contrato com a Centro de Desenvolvimento do Vale do Paraíba, para estudo da 
utilização dos recursos hídricos para fins de piscultura no Médio Paranapanema – 
Custo: R$ 75 mil. Concluído em 30/09/2008.  
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• contrato com a Policia Militar do Estado de São Paulo, para projeto de educação 
ambiental “natureza viva” - Custo: R$ 40 mil. Projeto concluído em 07/12/2007.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obras concluídas: R$ 2.244 mil  

• 2.158 m de rede de distribuição de água, 1.916 ligações domiciliares de água, 2.702 m 
de rede coletora de esgotos e 2.052 ligações domiciliares de esgoto, dentro do 
Programa Crescimento Vegetativo nos municípios de Assis e Paraguaçu Paulista - 
Custo: R$ 1.009 mil. Obra concluída em 31/08/2010.  

• obras complementares na estação de tratamento de esgotos Fortuninha – Custo: R$ 
1.235 mil. Obra concluída em 30/06/2009.  

SAÚDE:  

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007-2010) – custeio (Total: R$ 2.555 
mil):  

• Santa Casa – R$ 401 mil (sendo R$ 2.142 mil para o Programa Pró-Santas Casas).  

• Fundação Educacional (FEMA) – R$ 307 mil.  

• Instituto Educacional (IEDA) – R$ 106 mil.  
 

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007-2010) - obras e equipamentos 
(Total: R$ 1.350 mil):  

Santa Casa – R$ 230 mil, sendo:  

R$ 100 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos.  

R$ 130 mil repassados em Jan e Jun/2008, para reforma, adequação e ampliação da 
Unidade de Internação Adulta (concluída em 25/03/2009).  

Prefeitura – R$ 120 mil, sendo:  

R$ 20 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos para ambulância.  

R$ 100 mil repassados em Out/2009, para reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde 
da Vila Operária.  
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Entrega de veículo para transportes de pacientes:  

• Prefeitura - 1 (R$35 mil), entregue em 31/12/2009.  
 

Programa Dose Certa:  

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados R$ 1.995 mil para aquisição de 
medicamentos.  

 

Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 283 mil, repassados de 2007 a 2010.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 24 viaturas: 13 para a Polícia Militar, 9 para a Polícia Civil e 2 
para a Polícia Técnica – Custo: R$ 949 mil.  

 

Corpo de Bombeiros:  

• Foi entregue 1 unidade de resgate para o Corpo de Bombeiros – Custo: R$ 112 mil. 
Entregue em 11/11/2009.  

Polícia Militar: 8  

• substituição do telhado do 32º Batalhão da Policia Militar do Interior, situado na 
Travessa Brasil, nº 275 - Vila Fúria – Custo: R$ 255 mil. Obra concluída em 
31/07/2008.  

 

TRANSPORTES:  

DAESP:  

• obra de recapeamento asfáltico dos sistemas de pistas, pátios e acessos no Aeroporto 
Estadual Marcelo Pires Halzhausen – Custo: R$ 1.764 mil. Obra concluída em 
21/11/2009.  
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DER:  

Obras e serviços concluídos:  

• serviços de supervisão do recapeamento das Pró-vicinais III – Custo: R$ 2.570 mil. 
Serviços concluídos em 30/08/2010.  

• serviços de supervisão melhorias e recuperação das Rodovias Estaduais (Etapa I) – 
Custo: R$ 4.829 mil. Serviços concluídos em 02/08/2010.  

• serviços de supervisão das obras e recuperação de acessos – Custo: R$ 1.276 mil. 
Serviços concluídos em 30/10/2009.  

• serviços de supervisão das obras de recuperação dos lotes 1, 2, 3, 4 + três vicinais 
passíveis de estadualização "Pro Vicinal" – Custo: R$ 1.614 mil. Serviços concluídos 
em 30/03/2009.  

• duplicação e recapeamento da SP-270 (Rodovia Raposo Tavares), do km 447 ao 
472,98, numa extensão total de 25,98 km – Custo: R$ 131.899 mil. Obras concluídas 
30/03/2009.  

• sinalização na rede sob jurisdição da DR.06 – Custo: R$ 33.388 mil. Obra concluída 
em 16/12/2008.  

• sinalização na rede sob jurisdição da DR.7 – Custo: R$ 12.501 mil. Obra concluída 
em 22/10/2010.  

• sinalização na rede sob jurisdição da DR.7 – Custo: R$ 4.228 mil. Obra concluída em 
13/11/2010.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I:  

• recuperação da vicinal José Afonso Francisco Reis, numa extensão de 7 km – Custo: 
R$ 1.246 mil. Obra concluída em 14/11/2008. (CNP)  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II:  

• recuperação de 18 km da vicinal que liga Assis até a divisa com Lutécia – Custo: R$ 
3.689 mil. Obra concluída em 28/02/2009.  
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 188.550.400,00 

 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA: 

• reforma e ampliação da estação de tratamento de esgoto na Penitenciária de Assis – 
Custo: R$ 466 mil. Obra concluída em 30/04/2002. 

• fornecimento e instalação de equipamentos de detecção de metais por Raio X na 
Penitenciária – Custo: R$ 123 mil. Aparelhos entregues em 09/03/2006. 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 2.065.292 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R$ 1.408 mil, 
beneficiando 1.124 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 3,3 km da Estrada ASS-040 - Custo: R$ 75 mil. Obra concluída em 
05/07/2003. 

• recuperados 7,3 km da Estrada ASS-050 - Custo: R$ 121 mil. Obra concluída em 
10/09/1999. 

 
CATI - Programa Microbacias: 

• recuperados 3,3 km de estradas rurais Microbacia Água do Matão – Custo: R$ 117 
mil. Obra concluída em 28/02/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 71 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
3.784 crianças e adolescentes, 684 idosos, 2.489 portadores de deficiências, 786 
famílias, 52  migrantes  e 40 pessoas de outros segmentos da população– Custo: R$ 
3.700 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 200 bolsistas/mês em 2005 e 350 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 144 mil em 2005 e R$ 252 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 
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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 – 90 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 154 mil; 90 
famílias/mês em 2004 – R$ 65 mil; 120 famílias em 2005 – R$ 86 mil e 320 famílias em 
2006 – R$ 230 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 para a Apae: 

• De 1995 a 2004 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 296 mil, 
para atendimento a 1.140 portadores de deficiência. 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
CEETPS: 

• adequação no pátio interno da ETE Pedro D’Arcádia Neto – Custo: R$ 31 mil. Obra 
concluída em 28/12/2002. 

• reformas diversas na ETE Pedro D’Arcádia Neto – Custo: R$ 31 mil. Obras 
concluídas 19/08/1996. 

 
IPT- Programa de Assistência aos Municípios: 

• estudo e projetos para reforços de fundações – Custo: R$ 11 mil. Concluído em 
06/02/1997. 

• investigação e monitoramento de anomalias em estruturas do Ginásio Municipal – 
Custo: R$ 21 mil. Concluído em 31/08/1996. 

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

• 75.290,00 m² de recapeamento asfáltico em ruas do município – Custo: R$ 385 mil, 
repassados em Mar/2000. Obra concluída em 28/12/1998. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
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Total de investimentos em obras: R$ 4.698 mil 
 
 
Reformas em Escolas: 43 – R$ 4.400 mil. 
 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 7 – Custo: R$ 298 mil. 

• EE Dona Carolina FranciniBurali; 
• EE Profª Lourdes Pereira; 
• EE Profª Francisca Ribeiro Mello Fernande; 
• EE Profª Léa Rosa Melo Andreghetti; 
• EE Profª Leny Barros da Silva; 
• EE Profº Carlos Alberto de Oliveira; 
• EE DrClybas Pinto Ferraz. 

 
Repasses para APAE:  

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 1.254 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 1.189 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar 
classes regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 1.260 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 12 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 

• Em 03/12/1999 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista, na Rua Francisco Rodrigues Garcia, 165 – Custo: R$ 540 mil do Estado e 
R$ 60 mil da Prefeitura, para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos:  

• R$ 220 mil em Jul/2005 para realização do 49º Jogos Regionais da 7ª região 
esportiva. 

• R$ 239 mil em Jun/2002 para realização do Jogos Abertos da Juventude. 
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• R$ 130 mil em Mar/2000 para realização do 43º Jogos Regionais. 

• R$ 45 mil em Jan/1999 para realização da XV Ginastrada. 
 
 
GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Dr. Luiz 
Pizza, 19 - Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 10 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet para a população – 
Custo: R$ 28 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 512 unidades habitacionais / 3 conjuntos – Custo: R$ 10.073 mil. 

• Conjunto Habitacional Assis D1 – 256 unidades, beneficiando 1.280 pessoas, 
construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional, na Rua: Gildo dos Santos 
Granjeira - Custo: R$ 4.914 mil. A obra foi concluída em 28/06/2002. 

• Conjunto Habitacional Assis D2 – 128 unidades, beneficiando 640 pessoas, 
construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional, na Rua Gildo dos Santos 
Granjeira - Custo: R$ 2.535 mil. A obra foi concluída em 28/06/2002. 

• Conjunto Habitacional Assis D3 – 128 unidades, beneficiando 640 pessoas, 
construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional, na Rua Das Orquídeas - 
Custo: R$ 2.624 mil. A obra foi concluída em 28/06/2002. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 

• 170,00 m de obras de infra-estrutura e galerias de águas pluviais no Conjunto 
Habitacional Assis III – Custo: R$ 99 mil. Obras concluídas em 27/12/2003. 

 
Loteria da Habitação: 

• repasse de R$ 52 mil para aquisição de equipamentos diversos para a EMEI Profº 
Eunice de Lima Silveira, rede dupla de galeria de águas pluviais e dissipador de 
energia no Conjunto Habitacional Assis III e aquisição de fogões e refrigeradores 
para os Centros Comunitários dos Conjuntos Habitacionais Assis III e IV e Inocoop. 
Entregues em 21/11/1999. 

 
 
JUSTIÇA: 
 
Fundação CASA: 
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• convênio com a Sociedade Filantrópica Nosso Lar para atendimento a 70 adolescentes 
em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 292 mil, repassados de Nov/2003 a 
Jun/2006. Vigência: início em 01/11/2005 e término em 31/10/2006. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 117 mil em recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 retroescavadeira. 

 
FEHIDRO : 

• recomposição de vegetação nativa no manancial de abastecimento urbano do 
Palmitalzinho – Custo: R$ 35 mil. Concluído em 18/09/2006. 

• avaliação da qualidade da água em bacias com concentração de pisculturas - Custo: 
R$ 35 mil. Concluído em 16/08/2006. 

• infiltração de água no solo em manejo conservacionista – Custo: R$ 33 mil. Concluído 
em 01/12/2004. 

• projeto de educação ambiental - Custo: R$ 21 mil. Concluído em 29/11/2002. 

• implantação de galerias de águas pluviais, Av. Sebastião Mendes de Brito – Custo: R$ 
37 mil. Concluído em 06/06/2002. 

• implantação de galerias de águas pluviais - Custo: R$ 71 mil. Concluído em 
24/05/2002. 

• recomposição da mata ciliar em domínio cerrado, no manancial de abastecimento 
urbano da cidade – Custo: R$ 78 mil. Concluído em 03/04/2002. 

• realização de projeto para o desenvolvimento racional da irrigação – Custo: R$ 33 
mil. Concluído em 16/03/2000. 

• diagnóstico do meio físico do Médio Paranapanema e criação da base cartográfica – 
Custo: R$ 115 mil. Concluído em 01/11/1999. 

• ampliação e equipamento do  Centro Experimental de Ciências da Fundação 
Educacional  - Custo: R$ 100 mil. Concluído em 30/07/1999.  

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 
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• 1.732,00 m de construção de galerias de águas pluviais nos Bairros Vila Souza, 
Jardim III, América II, Conjunto Habitacional Assis III – Custo: R$ 399 mil. 
Concluído em 04/07/1998. 

 
SABESP: 
 
Obras concluídas: 

• construção da estação elevatória de esgotos, linha de recalque na estação tratamento 
de esgoto, nas margens do Córrego Fortuninha – Custo: R$ 4.943 mil. Concluído em 
22/09/2006. 

• construção de estação elevatória de esgoto – EEE Sub-bacia 4 (Rodoviária) – Custo: 
R$ 110 mil. Concluído em 21/01/2004. 

• montagem de poço profundo P3, P4 e P9, adutora do P3 e P9 ao reservatório e 
estação elevatória de água bruta – Custo: R$ 667 mil. Concluído em 22/05/2002. 

• aprofundamento do poço P6 – Custo: R$ 72 mil. Concluído em 01/01/2002. 

• implantação da unidade de tratamento de esgoto da bacia do Córrego Jacu, com 300 
m de emissário, estação elevatória de esgoto, 600 m de linha de recalque, lagoas de 
tratamento, laboratório e depósito de ferramentas – Custo: R$ 1.724 mil. Concluído 
em 09/06/2001. 

• ampliação do sistema de abastecimento de água, com tubos para adutora de água 
bruta (P3, P4, P6 e P7) – Custo: R$ 1.068 mil. Concluído em 18/12/2000. 

• perfuração de poços profundos P6 e P7 – Custo: R$ 79 mil. Concluído em 08/07/2000. 

• perfuração do poço tubular profundo P.5, com 300 m de profundidade e 
aprofundamento dos poços  P3  - Custo: R$ 149 mil. Concluído em 31/12/1998. 

• perfuração de 3 poços profundos P1, P2 e P3 – Custo: R$ 371 mil. Concluído em 
30/12/1997. 

• 400,00 m de reforço e ampliação da rede primária de distribuição de água – Custo: 
R$ 203 mil. Concluído em 17/08/1997. 

• 14.450 m de rede de distribuição de água, 8.600 m de rede coletora de esgotos, 2.118 
ligações domiciliares de água e 2.347 ligações domiciliares de esgotos – Custo: R$ 
807 mil. 

 
Materiais: 

• aquisição de materiais para o sistema de abastecimento de água e esgoto – Custo: R$ 
674 mil. 
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SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 

• Foram gastos R$ 2.812 mil no período de 1995 a 2006 em medicamentos. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares para custeio (1995-2006): 

• Prefeitura – R$ 250 mil; 

• Santa Casa de Assis – R$ 1.552 mil; 
 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 

• Direção Regional de Saúde DIR VIII de Assis – R$ 362 mil, repassados em 2002, 
2003 e 2004 para reformas e aquisição de equipamentos. 

• Hospital Regional de Assis – R$ 1.703 mil, repassados em 1995, 1996, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002 e 2003 para aquisição de equipamentos e instalações do Programa 
Saúde do Interior. 

• Hospital Regional de Assis – R$ 64 mil, repassados em 1999 para aquisição de 
equipamentos e instalações do Programa Gravidez de Alto Risco. 

• Prefeitura – R$ 500 mil, repassados em Jan/2006 para construção de uma Unidade de 
Saúde de pronto atendimento. 

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em Ago/2000 para aquisição de equipamentos 
para o ambulatório de Saúde Mental.  

• Santa Casa de Assis – R$ 300 mil, repassados em Jun/2004 para aquisição de 
equipamentos para a UTI Pediátrica. 

 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 140 mil, repassados em Ago/2005. 
 
Entrega de Ambulâncias: 3 – R$ 168 mil 

• Corpo de Bombeiros – (1 entregue em 2002); 

• Prefeitura – 3 (1 UTI entregue em 2000 e 2 convencionais entregues em 2002 e 2005); 

• Hospital Regional – 3 (entregues em 1998, 2000 e 2005). 
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SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 78 viaturas, sendo: 51 para a Polícia Militar, 26 para a Polícia Civil, 1 
para a Polícia Técnica e 2 para Polícia Científica – Custo: R$ 1.848 mil. 

• Base Comunitária: 1 – R$ 62 mil 
 
 

Corpo de Bombeiros:  

• Equipamentos – R$ 3 mil 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DAESP: 

• construção de alambrado com mourão de concreto padrão ICAO para fechamento e 
segurança – Custo: R$ 20 mil. Obras concluídas em 05/03/2003. 

• serviços de manutenção corretiva para sistema de navegação aérea – Custo: R$ 79 
mil. Obras concluídas em 07/04/2001. 

• reforma e ampliação do Terminal de Passageiros e implantação de farol rotativo e 
biruta iluminada – Custo: R$ 137 mil. Obras concluídas em 24/02/2000. 

• ampliação da pista e recapeamento do pavimento da área de movimento – Custo: R$ 
1.072 mil. Obra concluída em 08/01/1997. 

 
DER: 

• recuperação da SP-442 / 266, no trecho de Assis a Cândido Mota, numa extensão de 
6,3 km – Custo: R$ 4.122 mil. Obra concluída em 20/01/2006. 

• conservação de rotina especial na SP 284 – Km 500, numa extensão de 149,4 km – 
Custo: R$ 7.208 mil. Obra concluída em 01/09/2004. 

• conservação e implantação de sinalização de segurança rodoviária, sob jurisdição da 
DR 7, numa extensão de 1 km – Custo: R$ 17.665 mil. Obra concluída em 05/11/2003. 

• recuperação de galeria SP-409/333 – Custo: R$ 279 mil. Obra concluída em 
23/10/2003. 

• elaboração de projeto executivo para duplicação da SP 270 (Assis a Presidente 
Prudente), totalizando 120 km – Custo: R$ 3.735 mil. Concluído em 22/02/2003. 

• recapeamento da SP 270, nos trechos de Palmital a Assis, numa extensão de 36,7 km -  
Custo: R$ 26.675 mil. Obra concluída em 06/04/2002. 
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• conservação de rotina especial na SP 270, do Km 370/493,3 e km 477/500, numa 
extensão de 86 Km – Custo: R$ 950 mil. Obra concluída em 16/12/1999. 

• conservação de rotina especial na SP 270, do km 272,06 ao km 493,34, numa extensão 
de 221,28 Km – Custo: R$ 843 mil. Obra concluída em 14/08/1997. 

• serviços de topografia, geotecnia e desenhos das vicinais da DR 7 – Custo: R$ 122 
mil. Concluído em 17/12/1996. 

• restauração e recapeamento da SP 333, no trecho de Assis a Tarumã, do km 404,3 ao 
km 422,6, numa extensão de 18,3 km – Custo: R$ 694 mil. Obra concluída em 
14/11/1995. 

 
 


