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BILAC 
                OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA: 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 4,00 km de estradas BIL-441 no Bairro Salto Contínuo – Custo: R$ 293 
mil. Obra concluída em 13/05/2011. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 18.000 litros de leite Jan a Mai/2011 - Custo: R$ 24 mil, beneficiando 210 
famílias carentes, no último mês do período. 

• celebrados 2 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 130 
crianças e adolescentes e 75 famílias – Custo: R$ 28 mil. 

• Projeto Ação Jovem – e estão sendo atendidos 86 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
77 mil, já repassados R$ 42 mil de Jan a Jul. 

• Programa Renda Cidadã – e estão sendo atendidas 90 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 90 mil, já repassados R$ 51 de Jan a Jul. 

CULTURA: 

Pólos do Projeto Guri (em andamento): 1 

O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando a 
música como agente transformador: 

• Pólo de Bilac – Rua Marechal Deodoro, nº 1.190 - Distrito Industrial Ovidio Martineli 
- em andamento 5 ursos de (canto coral, precussão, violão, violino/viola, 
violoncelo/contrabaixo), para 179 crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 173 mil e 
Set/2006 a Dez/2009, para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos 
humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 26/09/2006. 

DEFESA CIVIL:  

Repasse de recursos: 

• construção de ponte de concreto sobre o Córrego da Colônia – entre as estradas 
municipais BIL-030 e BIL0-040 – Custo: R$ 159 mil, ainda não repassados. A obra 
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será realizada pela Prefeitura e com a participação de R$ 39 mil. Convênio sendo 
assinado nesta data. 

• construção de ponte sobre o Córrego Salto Contínuo – Estrada BIL-050 – Custo: R$ 
175 mil, repassados em Nov/2010 e Mar/2011. A obra foi realizada pela Prefeitura e 
com a participação de R$ 43 mil. Concluída em 10/05/2011. 

EDUCAÇÃO: 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2011 foram gastos R$ 8 mil em atividades desenvolvidas aos finais de semana 
na escola do município EE Profº Enzo Bruno Carramaschi. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 1.380 alunos em 2011 - Custo: 
R$ 19 mil. 

GESTÃO PÚBLICA: 

Programa Acessa São Paulo: 

• Em 09/06/2008, foi implantado 1 Infocentro Municipal, na Rua Haschiro Miyazaki, nº 
340. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 6 microcomputadores, 
proporcionando acesso gratuito à internet à população do município – Custo: R$ 56 
mil. 

HABITAÇÃO: 

Pró-lar Convênio Melhorias Habitacionais e Urbanas 

Repasses de recursos: R$ 584 mil 

• Prefeitura – obras de infra-estrutura no conjunto habitacional D e E – Custo: R$ 164 
mil, repassados R$ 49 mil em Dez/2010. Obra com 30% executados e tem termino 
previsto em Dez/2011. 

• Prefeitura – construção de Centro Comunitário no conjunto habitacional Bilac C – 
Custo: R$ 171 mil, repassados R$ 51 mil em Nov/2010. Obra com 40,96% executados 
e tem término previsto em Jun/2012. 

• Prefeitura – construção de praça no conjunto habitacional Vila Nova Conceição – 
Bilac “D”, com 5.472,00 m² de área – Custo: R$ 101 mil, repassados em Dez/2008, 
Mar e Ago/2009. A obra foi concluída em 30/05/2011. 
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• Prefeitura – 7.380,00 m² de obras de infra-estrutura e pavimentação asfáltica no 
conjunto habitacional Bilac - Custo: R$ 148 mil, já repassados R$ 111 mil em 
Fev/2009 a Ago/2010. A obra foi concluída em 21/06/2011. 

LOGISTICA E TRANSPORTE: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAL III: 

Obras concluídas: R$ 746 mil 

• recuperação da via de acesso a cidade pela SP-463, inclusive dispositivo de 
segurança, numa extensão de 1,70 km – Custo: R$ 488 mil. Obra concluída em 
Jan/2011. (ARC). 

• recuperação da via de acesso a cidade pela SP-461, numa extensão de 0,90 km – 
Custo: R$ 258 mil. Obra concluída em Jan/2011. (ARC). 

  

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repasse de R$ 200 mil, repassados R$ 35 mil em Jul/2011 de recursos do FECOP – 
Fundo de Controle da Poluição, para construção do Centro de Triagem de Resíduos 
Sólidos Domiciliares. 

SANEAMENTO E REC.HIDRICOS: 

FEHIDRO: 

• contrato com Prefeitura, para construção de emissário de esgoto e estação elevatória 
– Custo: R$ 132 mil, repassados R$ 47 mil em Jul/2009. Obra em execução e tem 
término previsto em 07/01/2012. 

SAÚDE: 

Repasses programados para Prefeitura / Entidades hospitalares – custeio: 

• Associação Beneficente - R$ 20 mil. 
Programa Dose Certa: 

• De Jan a Dez/2011, estão sendo repassados R$ 36 mil em medicamentos. 
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GESTÃO 2007 - 2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 161.340 litros de leite Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 197 mil, 
beneficiando 210 famílias carentes, no último mês do período. 

Casa da Agricultura: 

• Prefeitura – celebrado convênio, relativo à municipalização da Casa da Agricultura – 
Custo: R$ 26 mil, já repassados em Ago/2007 a Nov/2008. 

Repasses de recursos 

• Prefeitura – celebrado convênio, para fornecimento de estufa para produção de 
hortaliças e plantas aromáticas – Custo: R$ 28 mil, repassados em Fev/2007. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,95 km da estrada BIL-133, 469 e 387, Bairro Imbé - Bacia Hidrográfica 
do Baixo Tietê - Custo: R$ 386 mil. Obra concluída em 12/09/2008. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 8 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 489 
crianças e adolescentes e 354 famílias – Custo: R$ 111 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 22 
mil, 50 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 36 mil, 50 bolsistas/mês em 2009 – Custo: 
R$ 36 mil e 50 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 42 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 71 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 51 mil, 71 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 51 mil, 71 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 51 
mil e 75 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 60 mil. 

DEFESA CIVIL:  

Repasse de recursos: 

• construção de ponte sobre o Córrego Elíseos – Estrada BIL-050 – Custo: R$ 120 mil, 
repassados em Mai/2009 e Dez/2009. A obra foi realizada pela Prefeitura e com a 
participação de R$ 29 mil. Concluída em 18/03/2010. 

• construção de ponte sobre o Córrego da Colina – estrada municipal BIL-040 – Custo: 
R$ 104 mil, já repassados em Jul/2008 e Jan/2009. A obra foi realizada pela 
Prefeitura e com a participação de R$ 26 mil. Concluída em 24/03/2009. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênio SEP: R$ 950 mil 

• construção de barracão na Rua Projeta A do Distrito Industrial, com 500,00 m² de 
área – Custo: R$ 70 mil, repassados em Mai/2008. Obra concluída em 18/04/2009. 

• 4.914,00 m² de infra-estrutura na Av. 18 de Abril – Custo: R$ 90 mil em Fev/2008. 
Obra concluída em 23/12/2008. 

• 14.896,76 m² de infra-estrutura urbana – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jul/2008. 
Obra concluída em 10/11/2008. 

• aquisição de motoniveladora – Custo: R$ 500 mil, repassados em Mar/2010. 
Adquirido em 16/09/2010. 

• iluminação do Canteiro Central da Avenida Amália – Custo: R$ 70 mil, repassados em 
Dez/2009. 

• reforma da Praça Nelson Sakamoto, localizada na Rua Walter Orssati com a Rua João 
Leão – Custo: R$ 70 mil, repassados em Dez/2009. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 156 mil 

Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 156 mil: 

• reforma na EE Profº Enzo Bruno Carramaschi – Custo: R$ 6 mil. Concluída em 
23/06/2010. 

• reforma na EE Profº Enzo Bruno Carramaschi – Custo: R$ 150 mil. Obra concluída 
em 02/10/2007. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na escola do município EE Profº Enzo Bruno Carramaschi. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 3.989 alunos em 2007 a 2010 - 
Custo: R$ 62 mil. 

Transporte escolar: 

• Em 12/02/2010 foi entregue 1 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil. 
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HABITAÇÃO: 

CDHU: 52 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – Custo: R$ 900 mil 

• Conjunto Bilac E - 52 unidades, beneficiando 260 pessoas, situado na Rua Aparecida 
Natal Marcato – Jd. Paulista, construída pelo Programa Parceria com o município – 
Custo: R$ 900 mil. A obra foi concluída em 05/09/2008. 

Pró-lar Convênio Melhorias Habitacionais e Urbanas 

Repasses de recursos: R$ 194 mil 

• Prefeitura – obras de infra-estrutura e construção de reservatório (300,00 m³), no 
conjunto habitacional Bilac “A” - Custo: R$ 115 mil, repassados em Jul/2008 a 
Jun/2009. A obra foi concluída em 28/11/2009. 

• Prefeitura – 286,00 m² de obras de infra-estrutura e execução de galerias de águas 
pluviais no conjunto habitacional Bilac E – Custo: R$ 34 mil, repassados em Fev/2009 
a Mai/2010. A obra foi concluída em Dez/2010. 

• Prefeitura – 1.328,34 m² de obras de infra-estrutura e execução de calçadas no 
conjunto habitacional Bilac E – Custo: R$ 45 mil, já repassados em Fev/2009 a 
Jun/2010. A obra foi concluída em 30/11/2010. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repasse de R$ 144 mil em Jul/2008 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

FEHIDRO: 

• contrato com Prefeitura, para execução de 54,00 metros lineares de galerias de águas 
pluviais na Av. Coriolano Pompeu Filho e Ruas João Chaim Reser e Reinaldo Botini – 
Custo: R$ 55 mil, repassados em Jul/2007 a Jun/2008. Obra foi concluída em 
03/12/2008. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

DAEE: 

• auxilio financeiro, para perfuração de poço tubular profundo, bomba, reservatório e 
tubulação para rede de distribuição – Custo: R$ 300 mil, já repassados em Jul/2007, 
Out/2007 e Mar/2008. A obra foi concluída em 27/12/2007. 
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SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades hospitalares (2007 – 2010) – custeio: 

• Associação Beneficente - R$ 377 mil. 

• Prefeitura – R$ 15 mil. 
Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades hospitalares – obras e equipamentos: 

• Associação Beneficente – R$ 200 mil, repassados em Jun/2010, para investimento. 

• Associação Beneficente – R$ 50 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de 
equipamentos. 

• Prefeitura – R$ 2 mil, repassados em Jun/2010, para fluoretação das águas. 

• Associação Beneficente - R$ 30 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de 
equipamentos. 

• Associação Beneficente – R$ 85 mil, repassados em Mai/2008, para aquisição de 
equipamentos. 

Doação de ambulância: 

• Prefeitura – entregue 1 ambulância em Jun/2008 – R$ 47 mil 
Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades hospitalares – investimento: 

Projeto Água Limpa: R$ 764 mil 

• obras de construção de Emissário e Estação de Tratamento de Esgotos (lagoas de 
estabilização) – Custo: R$ 627 mil, repassados Dez/2006 a Jun/2008. Concluído em 
31/12/2008. 

• Implantação do sistema de tratamento de água e esgoto – Custo: R$ 137 mil, 
repassados em Jun/2008 a Dez/2008. Concluído em 31/12/2009. 

Programa Dose Certa: 

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 199 mil em 
medicamentos. 

Programa Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 16 mil foram repassados de Jul/2006 a Dez/2010, para custeio. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 2 viaturas: 1 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 78 mil. 

TRANSPORTE: 
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DER: 

• reforma e ampliação do Terminal Rodoviário – Custo: R$ 106 mil, repassados em 
Mar/2008, Set/2008 e Dez/2008. Obra concluída em 30/03/2009. 

PROGRAMA PRÓ-VICINAL I: 

Obras concluídas: 

• recuperação da vicinal Bilac-001 no trecho compreendido entre o município de Bilac à 
divisa com Gabriel Monteiro, inclusive rotatória, numa extensão de 8,60 km – Custo: 
R$ 1.110 mil. Obra concluída em 28/10/2008 (AVD). 

PROGRAMA PRÓ-VICINAL III: 

Obras concluídas: R$ 746 mil 

• recuperação da via de acesso a cidade pela SP-463, inclusive dispositivo de 
segurança, numa extensão de 1,70 km – Custo: R$ 488 mil. Obra concluída em 
Jan/2011. (ARC). 

• recuperação da via de acesso a cidade pela SP-461, numa extensão de 0,90 km – 
Custo: R$ 258 mil. Obra concluída em Jan/2011. (ARC) 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
 

R$ 6.267.895,10 
 
 
 AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 345.145 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 247 mil, 
beneficiando 210 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 4,70 km - R$ 129 mil 
 

• recuperados 1,20 km de estrada rural Perobal 2ª Fase – Custo: R$ 60 mil. Obra 
concluída em 03/01/2003; 

 
• recuperados 3,50 km de estrada rural BIL-247 – 1ª Fase – Custo: R$ 69 mil. Obra 

concluída em 20/12/1998. 
 
 
CATI: Programa de Microbacias 

• execução de serviços de adequação de estrada rural Córrego da Colônia, numa 
extensão de 4,25 km – Custo: R$ 138 mil. Obra concluída em 24/11/2005. 

 
 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 34 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 774 
crianças e adolescentes, 159 idosos, 221 famílias e 100 migrantes – R$ 554 mil. 

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 30 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 22 mil em 2005 e R$ 22 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. 
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• Programa Renda Cidadã – 30 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 52 mil; 41 
famílias em 2004 – R$ 30 mil; 41 famílias/mês em 2005 – R$ 29 mil; 71 famílias em 
2006 – R$ 51 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. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: R$ 164 mil 
 

• repassados recursos no valor de R$ 110 mil para a construção de ponte no Córrego da 
Colônia – Estrada do feijão. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura e com 
participação de R$ 27 mil. Obra concluída em 04/08/2005; 

 
• repassados recursos no valor de R$ 89 mil, sendo R$ 72 mil da União e R$ 17 mil do 

Estado, para a construção de ponte no Córrego Cascatinha – Estrada BIL-050, numa 
extensão de 12 m de comprimento e 8 m de largura. A obra foi realizada pela 
Prefeitura e concluída em 01/11/2001; 

 
• repassados recursos no valor de R$ 37 mil, para a construção de 3 pontes de concreto 

nas estradas BIL-434X441, estrada BIL-040 e estrada BIL-376. A obra foi realizada 
pela Prefeitura e com participação de R$ 15 mil. Obra concluída em 21/01/1998.  

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
IPT 
 

• concluiu diretrizes para recuperação do processo erosivo urbano – Custo: R$ 60 mil e 
com participação da Prefeitura com R$ 1 mil. Concluída em 22/12/2006. 

 
 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

 
Convênios SEP (repasses de recursos): R$ 325 mil 
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• 20.000,00 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 100 mil. Obra 
concluída em 15/06/2002; 

• 10.165,36 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas e no conjunto habitacional 
Bilac C – Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 13/10/2001; 

• 12.001,00 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 50 mil. Obra 
concluída em 27/03/1999; 

• 14.450,00 m² de pavimentação, guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 75 mil. 
Obra concluída em 16/03/1997. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 265 mil 
 
Ampliação de escola:  1 sala (105 novas vagas) - R$ 42 mil 

• 1 escola EMEF General Lima Figueiredo – 1 sala, com 105 novas vagas – Custo: 42 
mil. Obra concluída em 30/06/1998. 

 
Reformas em Escola: 7 – R$ 192 mil 

• 5 na EE Profº Enzo Bruno Carramaschi – Custos: R$ 146 mil. Obras concluídas em 
17/01/2006, 31/07/2003, 30/03/1998, 05/05/1997 e 05/12/1996; 

• 1 na EE Profª Neusa de Fátima Marin Bernardi – Custo: R$ 19 mil. Obra concluída 
em 30/11/2005; 

• 1 na EMEIF General Lima Figueiredo/Olavo Bilac – Custo: R$ 27 mil. Obra 
concluída em 30/11/1996. 

 
 
Quadra de Esporte: 

• serviço de cobertura em 1 quadra de esporte na EE Profº Enzo Bruno Carramaschi – 
Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 20/12/2000. 

 
 
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 Profº Enzo Bruno Carramaschi. 
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Entrega de veículo: 1 

• Foi entregue 1 veículo para transporte escolar – Custo: R$ 66 mil. Entregue em 
Mar/2002. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 

• Em 23/04/2003, foi implantado o Banco do Povo Paulista na Praça Oswaldo Martins, 
s/nº, com recursos de R$ 36 mil, para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: (1995 a 2006) – R$ 90 mil 
 

• Liga de Futebol Amador Regional de Bilac – repasse de R$ 4 mil em Set/2002, para 
evento esportivo com o Campeonato de Futebol Amador Regional do município; 

 
• Prefeitura – repasse de R$ 4 mil em Jan/1999, para evento e exposição e aniversário 

da cidade. A Prefeitura participou com R$ 5 mil; 
 
• Prefeitura – repasse de R$ 25 mil para a reforma de arquibancada no Estádio 

Municipal Waghi Saghabi. A obra foi realizada pela Prefeitura e com participação de 
R$ 7 mil. Obra concluída em 30/06/1999; 

 
• Prefeitura – repasse de R$ 57 mil para a construção de quadra poliesportiva coberta. 

Obra concluída em 04/06/1999. 
 

 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 181 unidades habitacionais / 3 conjuntos - R$ 1.942 mil 

• Conjunto Habitacional Bilac C – 21 unidades, beneficiando 105 pessoas – situado na 
Av. Industrial Antonio Serafim - construído pelo Programa Habiteto – Custo: R$ 94 
mil. Obra concluída em 30/04/2001 e inaugurada em 03/05/2001; 

• Conjunto Habitacional Bilac B – 100 unidades, beneficiando 500 pessoas – situado na 
Rua Dr. Arthur Volponi  - construído pelo Programa Empreitada Global Convencional 
– Custo: R$ 1.086 mil. Obra concluída em 31/07/1997 e inaugurada em 12/09/1997; 

• Conjunto Habitacional Bilac D – 60 unidades, beneficiando 300 pessoas – situado na 
Rodovia SP-461 Gabriel Melhado - construído pelo Programa Pró-Lar 
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Autoconstrução – Custo: R$ 761 mil. Obra concluída em 30/11/2002 e inaugurada em 
26/04/2003. 

 
Programa Academia Cidadã: 

 
• construída 1 quadra poli-esportiva no conjunto habitacional Bilac C/D, situado na 

Rua Eduardo Marcílio e prolongamento da Rua Aurélio Luis Pinto – Custo: R$ 39 mil. 
Obra concluída e inaugurada em 11/07/2002.  

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 90 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo; 

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

aquisição de uma pá carregadeira. 
 
 
FEHIDRO : R$ 336 mil 
 

• contrato com a Prefeitura, para obras de implantação de rede de esgotos sanitários ao 
lado direito da Rodovia SP-464 – Custo: R$ 19 mil. Obra concluída em 21/08/2006; 

 
• contrato com a Prefeitura, para implantação de rede coletora de esgotos sanitários do 

Distrito Comercial e Industrial Ovídio Martinelli – Custo: R$ 27 mil. Obra concluída 
em 17/06/2005; 

 
• contrato com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais na Rua 

Dom Pedro II, numa extensão de 240,00 metros lineares – Custo: R$ 27 mil. Obra 
concluída em 15/09/2004; 

 
• contrato com a Prefeitura, para drenagem pluvial, na Av. 18 de Abril no Residencial 

Park São João, numa extensão de 285,00 metros lineares – Custo: R$ 30 mil. Obra 
concluída em 04/12/2003; 

 
• contrato com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais, na Rua 

Walter Orsatti, numa extensão de 170,00 metros lineares – Custo: R$ 30 mil. Obra 
concluída em 15/10/2002; 
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• contrato com a Prefeitura, para elaboração de instrumentos legais de política urbana 

(Plano Diretor, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Código de Obras) – Custo: R$ 5 mil. 
Concluída em 24/04/2002; 

 
• contrato com a Prefeitura, para obras de melhoria no aterro sanitário em valas – 

Custo: R$ 14 mil. Obra concluída em 29/05/2001; 
 
• contrato com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais, no 

Residencial Park São João, no prolongamento da Av. Coreolano Pompeu Filho, numa 
extensão de 105,00 metros lineares – Custo: R$ 41 mil. Obra concluída em 
02/03/2001; 

 
• contrato com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais na Av. 

Industrial Antonio Serafim, numa extensão de 1.500,00 metros lineares – Custo: R$ 40 
mil. Obra concluída em 02/03/2001; 

 
• contrato com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais, numa 

extensão de 185,00 metros lineares – Custo: R$ 48 mil. Obra concluída em 
16/11/1999; 

 
• contrato com a Prefeitura, para construção de galerias de águas pluviais, drenagem 

urbana, na Av. Coriolano Pompeu Filho, numa extensão de 108,00 metros lineares – 
Custo: R$ 55 mil. Obra concluída em 24/11/1998. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 

 
SANEBASE: 

• Foram repassados recursos no valor de R$ 103.800,00 em 29/05/2005, para aquisição 
e instalação de reservatório apoiado metálico de 285 m³. A obra realizada através de 
convênio Sanebase e com parceira da Prefeitura, a quem coube mais R$ 45 mil. A 
obra foi concluída em 22/11/2006. 

 
 

SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa - (1995- 2006): 

• Prefeitura – R$ 189 mil. 
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Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 12 mil. 

• Associação Beneficente de Bilac – R$ 647 mil 
 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras / equipamentos: R$ 
108 mil 

• Prefeitura – R$ 13 mil para melhorias em Dez/2004; 

• Prefeitura – R$ 30 mil para reforma de Centro de Saúde em Jul/2003; 

• Prefeitura – R$ 33 mil para aquisição de equipamento em Dez/2001; 

• Prefeitura – R$ 14 mil para aquisição de 1 veículo para combate a dengue em 
Dez/1998; 

• Prefeitura – R$ 15 mil para aquisição de equipamentos oftalmológicos diversos em 
Jul/1996; 

• Prefeitura – R$ 3 mil para aquisição de equipamentos em Mar/1996. 
 
 
Entrega de Ambulâncias: 3 – R$ 75 mil 
 

• Prefeitura  - R$ 75 mil – 3 (entregues em  Mar/2002 e Dez/1997).  
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 4 viaturas: 2 para Polícia Militar e 2 para Polícia Civil – Custo: R$ 
70 mil. 

 
 
TRANSPORTE: 
 
DER 

• restauração de galeria na SP-461, km 2 + 400m, recuperação de pista e construção 
Testa e ala da galeria – Custo: R$ 119 mil. Obra concluída em 28/02/2005. 

 
 
 
 


