
1   

BORBOREMA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 
 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO: 

Programa de Pontes Metálicas: 2 

• serão implantadas 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube 
a construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 12 
metros lineares – Custo: R$ 76 mil. 

1. estrada BBR-030 Ribeirão do Espírito Santo bairro Espírito Santo e Anhuma – vão de 6 
metros; Aguardando construção das cabeceiras 

2. estrada BBR-476 Córrego da Onça – vão de 6 metros. Aguardando construção das 
cabeceiras 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 62.264 litros de leite, no período de Jan/2011 a Fev/2012 – Custo: R$ 
86 mil, beneficiando 362 famílias carentes, no mês. 

• celebrado 1 convênio com a Prefeitura para atendimento a 8 famílias – R$ 15 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu no município 66 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 61 mil e estãosendo atendidos 66 famílias/mês em 2012 – Custo: R$ 63 mil, 
repassados R$ 21 mil de Jan a Abr. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 83 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
74 mil e estão sendo atendidos 83 bolsistas/mês em 2012 – Custo: R$ 79 mil, 
repassados R$ 26 mil de Jan a Abr. 

Repasse de recursos: 

• Associação São Sebastião – R$ 30 mil, repassados em Jan/2011, para aquisição de 
equipamentos. 

• APAE – R$ 30 mil, repassados em Jan/2011, para aquisição de equipamentos. 

• APAE – R$ 30 mil, repassados em Fev/2011, para aquisição de equipamentos. 
EDUCAÇÃO: 

Reforma de escola paralisada: 1 – R$ 58 mil 

• EE Manoel Silveira Bueno – Custo: R$ 58 mil. Obra paralisada com 99% 
executados; 

Repasses para a APAE: 
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• Em Mar/2011 a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
111 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a42 alunos com deficiências que impossibilitam 
freqüentar classes regulares de ensino fundamental. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2011 a Dez/2011, foram gastos R$ 79 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na EE Profª Leonilda Lopes Biasotto e EE Manoel Silveira Bueno. 

EMPREGO E TRABALHO: 

BANCO DO POVO: 

• Em 28/02/2002 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na rua Rui Barbosa, nº 65 – Custo: R$ 90 mil para atender o crédito 
produtivo popular. Vigência até 05/03/2017. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

Repasse de recursos: 

• 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 Jan/2010, 
são para despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos 
e didático-pedagógicos. Inicio das atividades em 21/06/10 e termino em 21/06/11. 

• conclusão do ginásio poliesportivo coberto Jorge Feres Jorjão – Custo: R$ 138 mil, 
repassados em Jul/2010. 

HABITAÇÃO: 

Pró-lar Convênio Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

Obras concluídas: 

• obras de infraestrutura urbana em vias do conjunto habitacional Borborema C – 
Custo: R$ 140 mil, repassados de Jul/2008 a Dez/2012. Obra concluída em 
19/09/2012; 

• construção de praça em vias dos conjuntos habitacionais Borborema A e B – Custo: 
R$ 80 mil, repassados de Jul/2008 a Out/2011. Obra concluída em 19/09/2011. 

 

 

LOGISTICA E TRANSPORTES: 
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DER: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV: 

• recuperação de 1,60 km da vicinal SP-333 (km 219,75)- Vila Orestina - 
Recuperação - Custo: R$ 494 mil. Obra concluída em Dez/2010. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repassados R$ 113 mil em Abr/2011 - recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 Caminhão para Coleta Seletiva. 

• repassados R$ 80 mil, pagos R$ 12 mil em Jul/2010 - recursos do FECOP – Fundo 
de Controle da Poluição, para aquisição de 1 Centro de Triagem de Resíduos 
Sólidos e equipamentos. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL 

Convênios SEP: R$ 2.140 mil 

• Construção de Centro de múltiplo uso – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Jan/2010. 

• reforma de uma praça pública, no Conjunto Residencial Maria Cristina – Custo: R$ 
140 mil, repassados em Dez/2009. 

• construção do Ginásio de Esportes na praça do Jardim Maria Lopes Biasotto – 
Custo: R$ 200 mil, repassados em Out/2008. 

• ampliação no sistema de lazer do município, na Chácara Municipal, Rua José 
Theodoro Puzzi – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jan/2010. 

• 5.653 m² de obras de infraestrutura urbana, envolvendo: construção de pista de 
caminhada na via de acesso a Antônio Mazutti; construção de passarela para 
travessia de pedestres sobre o Córrego da Lagoa; construção da base com dois 
apoios para travessia de pista de caminhada; execução de muro no Cemitério 
Municipal e no estádio municipal Rezendão; execução de estacionamento de 
veículos no estádio municipal; execução de pavimentação asfáltica na estrada 
municipal BBR-376 (interliga a vicinal Pedro Pereira Pinto à Praia da Juqueta), 
trecho compreendido entre o Loteamento São Domingos e o Loteamento Altos do 
Tietê; execução de 1.404 metros lineares de guias e sarjetas na rua da Praia 
(interliga a vicinal Pedro Pereira Pinto à Praia da Juqueta) – Custo: R$ 300 mil, 
repassados em Jun/2008 e Out/2009; 

• 2.736,59m² de pavimentação asfáltica, implantação de 597,35m de guias e sarjetas 
extrusadas, 313,91m de rede de distribuição de água, 313,91m rede coletora de 
esgoto e 05 unidades de poços de visita em vias do Município – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Fev/2012; 



4   

• 46.527,05 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas e avenidas do perímetro 
urbano – Custo: R$ 700 mil, repassados em Jun/2008 e Dez/2009.; 

• 3.721,54m² de pavimentação em concreto e 911,40m² de recapeamento asfáltico, 
em via do Município – Custo: R$ 50 mil, repassados em Dez/2009; 

• reforma do Estádio Municipal "Resendão" – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Dez/2010; 

• Revitalização da Av. Nicolau Pizolante – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Abr/2010; 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS: 

FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para elaboração de plano de gestão integrada no 
sistema de recursos hídricos – Custo: R$ 62 mil. Previsão de termino em 
11/07/2012. 

• contrato com a Prefeitura, para o plano diretor de drenagem – Custo: R$ 63 mil. 
Concluído em 28/12/2011. 

• contrato com a Prefeitura, para recuperação de maciço de terra e instalação de 
geomembrana de pead em lagoa facultativa – Custo: R$ 196 mil. Concluído em 
14/02/2012. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• Em 2011, foram gastos R$ 87 mil em medicamentos. 
Repasses concluídos para entidades hospitalares - custeio: 

• Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e a Infância – R$ 20 mil 
repassados em Ago/2011. 

Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades hospitalares – investimento: 

• Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e a Infância – R$ 100 mil 
repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos; 

• Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e a Infância – R$ 150 mil 
repassados em Dez/2010, para aquisição de equipamentos; 

Programa Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 7 mil, repassados em Out/2011. 
Programa Sorria São Paulo: 

• Prefeitura - R$ 26 mil, para custeio. Não repassados. 
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GESTÃO - 2007 – 2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 255.210 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 
322 mil, beneficiando 362 famílias carentes, no mês. 

Casa da Agricultura: 

• convênio relativos a municipalização, atendendo a pequenos e médios agricultores - 
Custo: R$ 26 mil repassados em Set e Out/2007; Jul e Out/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 22 
metros lineares – Custo: R$ 140 mil. 

1. estrada BBR-435, sobre o Ribeirão dos Fugidos, interliga Borborema / Bairro Fugidos 
– vão de 12 metros;  

2. estrada BBR-164, sobre o Córrego do Macaco, interliga Borborema - Bairro 
Sertãozinho – vão de 10 metros. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 7,85 km das estradas rurais BBR-020 e BBR-127 – 3ª Fase – Custo: R$ 
677 mil. A obra foi concluída em 19/08/2009. 

• recuperados 12,21 km das estradas rurais BBR-04 – 4ª Fase – Custo: R$ 727 mil. A 
obra foi concluída em 23/12/2010. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrado 1 convênio com a Prefeitura para atendimento a 280 famílias – R$ 30 
mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu no município 50 famílias/mês em 2007 – Custo: 
R$ 36 mil; 50 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 36 mil; 50 famílias/mês em 2009 – 
Custo: R$ 36 mil e 51 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 41 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 50 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 
36 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. 

Repasse de recursos: 

• Associação São Sebastião – aquisição de equipamentos (máquina de fabricar 
fraudas, TV LCD, refrigerador, freezer, lavadoras de roupas, bebedouro, fogão 
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industrial, fax, microondas, projetor multimídia e equipamentos de informática) – 
Custo: R$ 30 mil, repassados em Dez/2008; 

• Prefeitura – construção de creche para moradores do conjunto habitacional da 
CDHU, situado na rua José Teodoro Puzzi, s/nº - Custo: R$ 80 mil, repassados em 
Mar/2007. Obra concluída em 24/12/2007; 

• Associação Jacy Pinheiro de Apoio a Criança e ao Adolescente – aquisição de 
Equipamentos - Custo: R$ 49 mil, repassados Jan/2010; 

• APAE – aquisição de Equipamentos - Custo: R$ 49 mil, repassados Jan/2010; 

• APAE – aquisição de Equipamentos - Custo: R$ 30 mil, repassados Set/2010; 

• APAE – aquisição de Equipamentos - Custo: R$ 30 mil, repassados Set/2010; 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 979 mil 

• aquisição de caminhão basculante – Custo: R$ 144 mil, repassados em Jul/2008. 
Adquirido em 16/03/2009; 

• 248,94 m² para construção de velório municipal – Custo: R$ 100 mil, repassados 
em Jan/2009. Obra concluída em 21/05/2010; 

• 9.690,95 m² de recapeamento nas ruas Padre José Maria Alves, Gabriel Maria da 
Veiga, José Rosa da Silva e Joaquim Martins de Carvalho – Custo: R$ 145 mil, 
repassados em Mai/2008. Obra concluída em 10/03/2009. 

• 621 metros lineares de galerias de águas pluviais em ruas do Jardim Ouro Verde – 
Custo: R$ 140 mil. Obra concluída em 23/12/2008. 

• 3.994,95 m² para obras de recapeamento asfáltico em ruas centrais – Custo: R$ 50 
mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 16/03/2009; 

• 1.629 m² de obras de infraestrutura urbana nas ruas Dante Cordilhone e João 
Bento dos Passos – Custo: R$ 50 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 
21/06/2009. 

• 5.959,45 m² para recapeamento de vias urbanas e instalação de 82 placas de 
sinalização de trânsito nas ruas Joaquim Martins Carvalho, Benjamin Constante, 
Quirino Bocaiúva e nas escolas Manoel Silveira Bueno, Leonilda Lopes Biasotto, 
Dom Gestão Liberal e Professora Ana Rosa – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
Ago/2008. Obras concluídas em 16/03/2009; 

• reforma da Praça Jardim Herculândia – Custo: R$ 50 mil, repassados em Jul/2008. 
Obras concluídas em 21/04/2010; 

• 9.578,98 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas - R$ 100 mil. A obra foi 
concluída em 14/06/2007;  
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• 7.249,20 m² de recapeamento asfáltico nas ruas José Rosa da Silva e João Batista 
Zanchetta– Custo: R$ 100 mil, repassados em Mai/2008. Obra concluída em 
10/05/2009. 

EDUCAÇÃO: 

Reformas de escolas concluídas: 5 – R$ 726 mil 

• EE Manoel Silveira Bueno – Custo: R$ 20 mil. Obra concluída em 31/08/2009; 

• EE Dom Gastão Liberal Pinto – Custo: R$ 598 mil. Obra concluída em 30/08/2009; 

• EE Profª Leonilda Lopes Biasotto – Custo: R$ 76 mil. Obra concluída em 
30/04/2007; 

• EE Dom Gastão Liberal Pinto – Custo: R$ 13 mil. Obra concluída em 05/01/2007. 

• EE Dom Gastão Liberal Pinto – Custo: R$ 19 mil. Obra concluída em 28/12/2009; 
Repasses para a APAE: 

• Em 2007 e 2008 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 368 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 168 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar 
classes regulares de ensino fundamental. 

Programa Escola da Família: 

• De 2007 a 2010, foram gastos R$ 302 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana na EE Profª Leonilda Lopes Biasotto e EE Manoel Silveira Bueno. 

Transporte Escolar: 

• Em 15/01/2010 e 01/07/2010 foram entregues 2 microônibus para o transporte 
escolar – Custo: R$ 291 mil. 

EMPREGO E TRABALHO: 

Centro de Lazer do Trabalhador: 

• construção de quadra poliesportiva, vestiários e sanitários, administração e sede no 
Centro de Lazer de Trabalhador – Custo: R$ 90 mil. A obra foi concluída em 
30/04/2008. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 143 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto: R$ 2.075 mil 

• conjunto Borborema C - 143 unidades, beneficiando 715 pessoas, na via de acesso 
José Lourenço de Martin no bairro Maria Lopes Biazot, construídas através do 
Programa Parceria com Municípios – Custo: R$ 2.075 mil. A obra foi concluída e 
comercializada em 07/03/2008. 
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MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repassados R$ 110 mil em Jul/2007 - recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor compactador de lixo. 

FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para construção de interceptor de esgotos e ampliação 
de emissário – Custo: R$ 70 mil. Concluído em 01/06/2007. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a 2010, foram gastos R$ 484 mil em medicamentos. 
Repasses concluídos para Prefeituras / entidades hospitalares - custeio: 

• Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e a Infância – R$ 283 mil. 

• Prefeitura – R$ 25 mil. 
Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades hospitalares – investimento: 

• Prefeitura – R$ 40 mil repassados em Jan/2008, para aquisição de veículo para 
transporte de pacientes; 

• Prefeitura – R$ 34 mil repassados em Dez/2007, para aquisição de ambulância; 

• Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e a Infância – R$ 75 mil 
repassados em Jan/2008, para aquisição de equipamentos para a entidade; 

• Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e a Infância – R$ 77 mil 
repassados em Dez/2008, para aquisição de equipamentos para a entidade. 

 

Programa Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 56 mil repassados de 2007 a 2010. 
Programa de Saúde da Família: 

• Prefeitura - R$ 200 mil, repassados em 2008 e 2009, para custeio. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 3 viaturas, sendo: 1 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 117 mil. 

TRANSPORTES: 

Administração Superior de Transportes: 
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• consultoria e elaboração de 2 projetos básicos/executivo – obras de ampliação – 
vão de navegação da ponte da SP-333 – Custo: R$ 275 mil. Concluído em 
28/02/2007. 

DER: 

Programa Pró-Vicinal 2: 

• concluída a recuperação de 35,2 km de vicinais – Custo: R$ 7.965 mil. A obra foi 
concluída em 30/07/2009 (cadastrado no município de Borborema). 

 No município de Borborema foram recuperadas as vicinais: 

1. vicinal BBR-353 – Borborema ao bairro Corguinho, numa extensão de 8,7 km 
(concluída), no município de Borborema. 

Neste mesmo lote, foram recuperadas as vicinais: 

1. vicinal de ligação entre a SP-321 na altura do km 407,4 ao Distrito de Cambaratiba, 
numa extensão de 4 km (concluída), no município de Ibitinga; 

2. vicinal de ligação entre Ibitinga (bairro Taquara do Reino) a SP-317, na altura do km 
2,75, numa extensão de 4 km (concluída), no município de Ibitinga; 

3. vicinal Jurupema – Vila Negri – bairro Capivara – Lote 4, numa extensão de 12 km 
(concluída), no município de Taquaritinga; 

4. vicinal de ligação entre a SP-333, altura do km 162,55 ao bairro Cachoerinha, numa 
extensão de 6,5 km (concluída), no município de Taquaritinga. 

CONCESSIONÁRIA TRIÂNGULO DO SOL: 

Obra concluída: 

1. recapeamento do km 83 ao km 212,4 na SP-333, trecho Sertãozinho-Borborema (2ª 
Intervenção) – Custo: R$ 35.085 mil. Obra concluída em 17/06/2010. (esta obra 
está  
mencionada também nos municípios de: 
Sertãozinho/Barrinha/Jaboticabal/Taquaritinga/Itápolis). 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
R$ 24.951.500,00 

 
 

AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 665.936 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 480 mil, 
beneficiando 362 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Casa da Agricultura: 
 

• Foram celebrados 6 convênios relativos a municipalização, atendendo a pequenos e 
médios agricultores - Custo: R$ 120 mil. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4,55 km da estrada rural BBR-132/184 - Custo: R$ 79 mil, concluído 
em 02/07/2001; 

 
• recuperados 1,2 km da estrada rural BBR-010/020 - Custo: R$ 60 mil, concluído 

em 07/03/2003. 
 

CATI: 
 
Programa de Microbacias: 
 

• recuperados 3,61 km de estradas rurais – Custo R$ 147 mil. 
 

 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 6 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 96 
crianças e adolescentes, 31 idosos e 75 famílias – R$ 99 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu 50 bolsistas/mês em 2005, 50 bolsistas/mês em 2006 

– Custo: R$ 36 mil em 2005, R$ 36 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 
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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 2003 – 52 mil; 30 famílias/mês /2004 – 

R$ 22 mil; 30 famílias/mês/2005 – R$ 22 mil e 50 famílias em 2006 – R$ 36 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. 

 
Repasses: 
 

• repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 10 mil, para atendimento a 
portadores de deficiência. 

 

• repassados para a Prefeitura, recursos no valor de R$ 17 mil, para construção de 
um Centro Social. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
 

• construção de ponte sobre o Ribeirão dos Fugidos - prolongamento da rua 
Giácomo Marine – Custo: R$ 150 mil. Obra concluída em 24/06/2005. 

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

• repasse de recursos no valor de R$ 500 mil; no período de 1995 a 2006 para obras 
de pavimentação asfáltica em guias, sarjetas e galerias de águas pluviais. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 496 mil 
 
Ampliação de escola: 1 (105 novas vagas) - R$ 83 mil. 
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• EE Profª Leonilda Lopes Biasotto – 1 sala (105 novas vagas) – Custo: R$ 83 mil. 
Obra concluída em 02/10/2003. 

 
 
 
Reformas em escolas: 12 – R$ 413 mil 
 
Transporte escolar: 
 

• Foram gastos R$ 205 mil para aquisição de 3 veículos para o transporte escolar. 
 
 
Repasses para a APAE: 
 

• De 1995 a 2006, 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 84 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar 
classes regulares de ensino fundamental. 

 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006, foram gastos R$ 315 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 3 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 28/02/2002 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na rua Rui Barbosa, nº 65 – Custo: R$ 90 mil para atender o crédito 
produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• repasse de R$ 5 mil, para eventos e obras esportivas nos municípios da região: 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 105 unidades habitacionais / 2 conjuntos – Custo: R$ 414 mil 
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• conjunto habitacional Borborema B – 16 unidades, beneficiando 80 pessoas, 
construídas pelo sistema Habiteto - Custo: R$ 96 mil. A obra foi concluída em 
27/08/2002; 

 
• conjunto habitacional Borborema A – 59 unidades, beneficiando 295 pessoas, 

construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional - Custo: R$ 318 mil. A 
obra foi concluída em 18/04/1997. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 150 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, 
para aquisição de 1 pá carregadeira. 

 
 
FEHIDRO : 
 

• contrato com a Prefeitura, para canalização do córrego do sape, construção de 
central de triagem de lixo, construção da lagoa de tratamento e emissário, estação 
elevatória e linha de recalque – Custo: R$ 707 mil. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 

• combate à erosão - galeria de águas pluviais na avenida José Lourenço de Martim 
– Custo: R$ 35 mil. Obra concluída em 18/06/1999. 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 

• Foram gastos R$ 485 mil no período de 28/02/2001 a Dez/2006 em medicamentos. 

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

• Associação de proteção e assistência a maternidade  e a infância – R$ 235 mil. 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras / equipamentos: 
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• Prefeitura – R$ 10 mil em Jun/2006, para aquisição de 1 oximietro de pulso e 1 
serra elétrica para remoção de gesso; 

• Prefeitura – R$ 13 mil em Out/2004, para fluoretação das águas de abastecimento 
público; 

• Prefeitura – R$ 10 mil em Mai/2000, para aquisição de aparelhagem para Pronto 
Socorro; 

• Prefeitura – R$ 85 mil em Ago/1997, para reforma e ampliação do Centro de Saúde 
III; 

• Prefeitura – R$ 12 mil em Abr/1996, para aquisição de medicamentos. 
 
 
Programa de Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 11 mil repassados em Ago/2005; 

 
Entrega de Ambulâncias: 2 
 

• Prefeitura (entregues em 1997 e 2004). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 5 viaturas, sendo: 4 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 104 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• conservação de rotina especial na SP-304 (km 352,32/406,7), SP-321 (km 
406,50/411), numa extensão de 71,33 km – Custo: R$ 15.262 mil. Obra concluída 
em 02/09/2004; 

• conservação de rotina especial na SP-304 e SP-333, numa extensão de 66,83 km – 
Custo: R$ 930 mil. Obra concluída em 01/01/1998. 

 

 

 

 

 


