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FERNANDÓPOLIS 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 
 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO:  

Programa Melhor Caminho:  

• Sendo recuperados 15 km da estrada municipal FND-374/459/376/265-B (7ª Fase) B. 
Igrejinha, Pingo D água e Boiadeira - Custo: R$ 1.042 mil. Obra com 25% executados 
e tem término previsto em 03/06/2012.  

 

Programa de Pontes Metálicas: 3 

• Serão implantadas 3 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem caberá a 
construção das cabeceiras. O Estado doará as superestruturas, num total de 18 metros 
lineares – Custo: R$ 115 mil:  

1. Estrada FND-376 sobre o Córrego São Pedro (Sequência 1) – vão de 6 metros, 
aguardando construção das cabeceiras por parte da prefeitura, prevista para Dez/2012.  

2. Estrada FND-376 sobre o Córrego São Pedro (Sequência 2) – vão de 6 metros, 
aguardando construção das cabeceiras por parte da prefeitura, prevista para Dez/2012.  

3. Estrada FND-462 sobre o Córrego do Gatinho – vão de 6 metros, cabeceiras prontas em 
05/12/2010, aguardando a instalação da ponte, previsão para Abr/2012.  

 

CULTURA:  

Polo do Projeto Guri: 1 

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

• Polo Fernandópolis – R. Líbero de Almeida, 3251 – em andamento 3 cursos de (Canto 
coral, Iniciação musical e Violão), para 102 crianças e adolescentes. Estão sendo 
gastos R$ 93 mil de Mar/2010 a Nov/2011 para pagamento de despesas de 
manutenção do Polo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Polo iniciou suas 
atividades em 01/03/2010. Vigente até 31/12/2011.  
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DEFESA CIVIL:  

• Travessia em tubo celular de concreto na Av. Afonso Cáfaro – Custo: R$ 500 mil, com 
90% executados e tem término previsto em 24/03/2012.  

• recomposição de aterro e travessia de tubos na Avenida Augusto Cavalim, no Bairro 
Terra Verdi – Custo: R$ 251 mil. com 93% executados e tem término previsto em 
01/06/2012.  

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.: 

CEETPS:  

Obra concluída:  

• construção do bloco para salas de aula, laboratório, auditório e adequações nas 
Instalações da ETEC Fernandópolis – Custo: R$ 7.994 mil. Obra concluída em 
18/06/2011.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

• celebrados 20 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 255 
crianças e adolescentes, 144 idosos, 95 portadores de deficiência, 2.250 famílias e 240 
pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 515 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendidas 377 famílias/mês em 2011 – R$ 348 mil; estão 
atendendo mais 377 famílias/mês em 2012 – R$ 361 mil, já repassados R$ 60 mil em 
Jan e Fev.  

• Projeto Ação Jovem – atendidos 276 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 248 mil; 
estão atendendo 276 bolsistas/mês em 2012 – Custo: R$ 264 mil, já repassados R$ 22 
mil em Jan.  

 

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 189.278 litros de leite, no período de Jan a Out/2011 - Custo: R$ 259 mil, 
beneficiando 1.292 famílias carentes no último mês.  
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Repasses concluídos: R$ 290 mil  

• Nosso Lar – R$ 30 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de equipamentos, 
adquiridos em Jan/2011.  

 

• AVCC de Fernandópolis – R$ 50 mil, repassados em Nov/2010, para aquisição de 
equipamentos, adquiridos em Fev/2011.  

 

• Associação dos Deficientes Visuais de Fernandópolis – R$ 20 mil, repassados em 
Nov/2010, para aquisição de equipamentos, adquiridos em Jan/2011.  

 

• Centro de Apoio a Educação e Formação do Adolescente (CAEFA) – R$ 100 mil, 
repassados em Nov/2010, para obras na entidade, concluída em Nov/2011.  

 

• Associação Filantrópica Henri Pestalozzi – R$ 30 mil, repassados em Nov/2010 para 
aquisição de equipamentos, adquiridos em Jan/2011.  

 

• AVCC de Fernandópolis – R$ 30 mil, repassados Nov/2010 para aquisição de 
equipamentos, adquiridos em Jan/2011.  

 

• Parque Residencial São Vicente de Paulo – R$ 30 mil, repassados em Nov/2010 para 
aquisição de equipamentos, adquiridos em Fev/2011.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 817 mil  

Reformas de escolas em execução: 3 – R$ 417 mil.  

• EE Afonso Cafaro – Custo: R$ 130 mil. A obra está com 83 % executados e tem 
término previsto em 10/03/2012.  
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• EE Profª Maria da Conceição Aparecida Basso – Custo: R$ 78 mil. A obra está com 5 
% executados e tem término previsto em 25/03/2012.  

• DER Fernandópolis – Custo: R$ 209 mil. A obra está com 9 % executados e tem 
término previsto em 29/05/2012.  

 

Reformas de escolas concluídas: 6 – R$ 400 mil.  

• EE/ETEC Carlos Barozzi – Custo: R$ 51 mil. A obra foi concluída em 17/10/2011.  

• EMEF Profª Ivonete Amaral da Silva Rosa – Custo: R$ 57 mil. A obra foi concluída 
em 17/10/2011.  

• DER Fernadópolis – Custo: R$ 130 mil. A obra foi concluída em 22/08/2011.  

• EE/CEL Joaquim Antonio Pereira – Custo: R$ 66 mil. A obra foi concluída em 
26/08/2011.  

• EE Armelindo Ferrari – Custo: R$ 27 mil. A obra foi concluída em 10/08/2011.  

• EE Fernando Barbosa Lima – Custo: R$ 69 mil. A obra foi concluída em 26/08/2011.  
 

Repasses para APAE:  

• De Mar a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 335 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 127 alunos.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar a Dez/2011 foram gastos R$ 280 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 8 escolas do município.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

BANCO DO POVO:  

• Em 10/06/2000 foi implantado o Banco do Povo Paulista, na Av. Expedicionários 
Brasileiros, nº 983 – Custo: R$ 450 mil para atender o crédito produtivo popular. 
Vigência: 13/09/2015.  
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HABITAÇÃO:  

CDHU: 300 unidades habitacionais em execução (beneficiando 1.500 pessoas) / 1 conjunto 
– R$ 10.539 mil  

• Conjunto Habitacional Fernandópolis H - 300 unidades, beneficiando 1.500 pessoas, 
na Rua Benedita Cruz do Jardim Albino Mininelli em construção pelo Programa 
Parceria com Municípios – Custo: R$ 10.539 mil. A obra está com 86,88% executados 
e término previsto para 10/03/2012. Foram entregues 253 unidades em 26/05/2011.  

 

CDHU: 267 unidades habitacionais Contratadas, SEM OIS (beneficiando 1.335 pessoas) / 
1 conjunto – R$ 17.817 mil 

• Conjunto Habitacional Fernandópolis I - 267 unidades, que beneficiará 1.335 
pessoas, a serem construídas pelo Programa Parceria com Município – Custo: R$ 
17.817 mil. Obra não iniciada, só teve OIS de projetos, a OIS de obras está prevista 
para 14/04/2012.  

 

Programa Melhoria Habitacional:  

Obra em andamento:  

• obras de infra estrutura – drenagem no CH Fernandópolis – Custo: R$ 300 mil, já 
repassados R$ 240 mil em Jan/2011 e Jan/2012. A obra está com 32,62% executados e 
tem término previsto em 12/12/2012.  

 

Obra programada:  

• construção de Centro Comunitário CH Fernandópolis D1 e D2 - Wilfredo de Souza 
Nazareth – Custo: R$ 168 mil. Aguardando envio da licitação.  

 

JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA:  

Fundação Casa:  

• convênio com a Comunidade das Famílias de São Pedro, para atendimento a 20 
adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 682 mil, já repassados R$ 
477 mil de Mai/2011 a Jan/2012. Vigência: 30/04/2012.  
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• convênio com a Comunidade das Famílias de São Pedro, para atendimento a 20 
adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 1.963 mil, repassados de 
Jun/2006 a Abr/2011.  

 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES:  

DER  

Obra concluída:  

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV:  

• recuperação de 4,60 km da vicinal de ligação da SP-320 (Fernandópolis) a Usina 
Alcoeste – Custo: R$ 907 mil. Obra concluída em Jul/2011. (ASA)  

 

Obra em execução:  

• duplicação e restauração da SP-320, do km 453 ao 639, numa extensão total de 186 
km – Custo total: R$ 728.278 mil. A obra está sendo realizada em 8 lotes: O lote 1 
(Mirassol – 32,63% executados), o lote 2 (Tanabi – 29,45% executados), o lote 3 
(Votuporanga – 34,16% executados), o lote 4 (Valentin Gentil – 35,58% executados), 
o lote 5 (Fernandópolis – 37,18% executados), o lote 6 (Estrela D’ Oeste – 34,79% 
executados), o lote 7 (Urânia – 42,16% executados) e o lote 8 (Santana da Ponte 
Pensa – 54,06% executados) – R$ 115.384 mil, tem término previsto em 26/11/2012.  

 

Obra em licitação:  

• obras e serviços de implantação de um anel viário na cidade de Fernandópolis, com 
inicio na altura do km 556+865m da Rodovia SP 320 e término na estrada vicinal 
Fernandópolis - São João das Duas Pontes, com uma extensão de 4,098 m, inclusive 
serviços preliminares e complementares – Custo previsto: R$ 3.692 mil.  

 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB:  

• repasse de R$ 110 mil em Nov/2010, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão para coleta seletiva.  
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PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 5.655 mil  

• Revitalização e ampliação da Praça do Bairro Brasilândia, com área de 9.288,50 m², 
localizada na Av. Carlos Barozzi, no Bairro Brasilândia – Custo: R$ 400 mil, 
repassados R$ 200 mil em Jan/2012. Obra tem término previsto em 22/12/2012.  

• 2.759,26 m² e Guias e Sarjetas extrusadas em concreto simples num total de 677,10m 
na Avenida dos Eucaliptos no trecho compreendido entre a Avenida LitérioGrecco e 
Rua das Siriemas no município – Custo: R$ 90 mil, repassados em Jan/2012. Obra tem 
término previsto em 13/12/2012.  

• 5.038,60 m² de pavimentação asfáltica com 3 cm de espessura, 1.146,70m de guias e 
sarjetas extrusadas em concreto e 323m de galerias de águas pluviais em tubos de 
concreto, de 600 mm de diâmetro, em diversas vias do Município – Custo: R$ 350 mil, 
repassados R$ 175 mil em Dez/2011. Obra tem término previsto em 12/11/2012.  

• 9.252,47 m² de pavimentação asfáltica e 2.063,71 m de guias e sarjetas moldadas em 
vias do Bairro Jd. Paraíso – Custo: R$ 500 mil, repassados R$ 250 mil em Jan/2012. 
Obra tem término previsto em 13/12/2012.  

• Reforma e ampliação do CCI no Conjunto Habitacional Antonio Marin, localizado à 
Avenida AntonioMaschio nº 63 – Custo: R$ 70 mil em Out/2011. Obra com término 
previsto em 14/09/2012.  

• Reforma do Centro de Convivência do Idoso distrito de Brasitânia – Custo: R$ 150 
mil, repassados em Out/2009. Obra concluída em 18/08/2011.  

• aquisição de um microônibus – Custo: R$ 150 mil, repassados em Nov/2010, veículo 
recebido, aguarda prestação de contas p/ análise e arquivamento.  

• 1.796,12 metros lineares de canalização a céu aberto na Avenida Raul Gonçalves 
Junior – Custo: R$ 800 mil, já repassados R$ 550 mil em Mai/2010. Obra com 5% 
executados e tem término previsto em Jul/2012.  

• rede de galeria de águas pluviais, 15.955,27 m² de pavimentação asfáltica, guias, 
sarjetas e paisagismo na Avenida Raul Gonçalves Junior e ruas adjacentes – Custo: 
R$ 1.200 mil, já repassados R$ 600 mil em Mai/2010. Obra com 5% executados e tem 
término previsto em Jul/2012.  

• 3.390,60 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do município – Custo: 
R$ 150 mil, repassados em Abr/2010. Obra concluída em 30/09/2011.  
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• construção de galerias de águas pluviais na Rua José Bonifácio do Bairro Jardim 
Imperatriz – Custo: R$ 125 mil, repassados em Jan/2010. Obra concluída em 
17/06/2011.  

• 108,90 m de galerias de águas pluviais na Rua Geraldo Filetti – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Nov/2009. Obra concluída em 17/06/2011.  

• infraestrutura viária, com a revitalização do conjunto de entroncamento da Avenida 
Libero A. Silvares, Avenida Afonso Cáfaro, Avenida Expedicionários Brasileiros, Rua 
Brasil, Rua Rio Grande do Sul, rotatória com fonte luminosa, recolocação da rede 
elétrica e paisagismo – Custo: R$ 500 mil, repassados em Fev/2010 e Jun/2011. Obra 
concluída em 17/06/2011.  

• obras na Praça São Bernardo – Custo: R$ 350 mil, repassados em Jan/2010 e 
Jun/2011. Obra concluída em 17/06/2011.  

• construção de Centro Comunitário no Bairro Jardim Ipanema – Custo: R$ 120 mil, 
repassados em Jun/2010. Obra concluída em 17/06/2011.  

• construção de uma quadra poliesportiva no Centro de Convivência do Idoso, 
localizado na Avenida Antônio Machio no Conjunto Habitacional Antônio Marin – 
Custo: R$ 50 mil, repassados em Mai/2010. Obra concluída em 17/06/2011.  

• 1.014 m de construção de galerias de águas pluviais em diversas ruas do município – 
Custo: R$ 200 mil, repassados em Abr/2010. Obra concluída em 17/06/2011.  

• 5.684,62 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do município – Custo: 
R$ 200 mil, repassados em Mai/2010. Obra concluída em 17/06/2011.  

• construção da Praça Residencial Terra Verdi, com 4.047,80 m² de área – Custo: R$ 
150 mil, repassados em Jun/2010. Obra concluída em 30/09/2011.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS:  

SABESP:  

Obra concluída:  

• Execução de 4.925,10 m de rede de distribuição de água, 253 ligações domiciliares de 
água, 3.863,04 m de rede coletora de esgotos, 253 ligações domiciliares de esgotos e 
3.895,26 m emissários no Conjunto habitacional Fernandópolis H/I– Custo: R$ 843 
mil. Obra concluída em 30/06/2011.  

 

Obra programada:  
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• obras de rede coletora de esgotos, ligações domiciliares de esgotos, rede de 
distribuição de água, ligações domiciliares de água, linha de recalque e estação 
elevatória de esgotos, no conjunto habitacional Fernandópolis CDHU H – Custo: R$ 
149 mil. (a licitar)  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para entidades hospitalares – investimento (Total: R$ 3.148 mil):  

• Investimento para implantação da unidade de reabilitação Lucy Montoro, Rua Milton 
Terra Verde, 451 - Jd. Santa Helena – R$ 460 mil em Dez/2010 e Jan/2011, obra 
concluída em 21/03/2011.  

• Investimento para finalizar e equipar a unidade de reabilitação Lucy Montoro – R$ 
2.688 mil, repassados em Jun e Jul/2011. (equipamentos: Estimulador neuromuscular 
Corrente Russa, Desfibrilador e diversos outros equipamentos). Término previsto 
30/04/2012.  

 

Custeio em andamento:  

• Lucy Montoro – R$ 3.090 mil, já repassados R$ 264 mil em Fev/2012.  
 

Repasses concluídos para entidades hospitalares – investimento (Total: R$ 2.355 mil):  

• Investimento para implantação e adequação do Ame Fernandópolis, Rua Milton 
Terra Verde, 451 - Jd. Santa Helena – R$ 540 mil em Nov/2010 e Jan/2011. Obra 
concluída em 21/03/2011.  

• Investimento para término de obra, aquisição de equipamentos e mobiliário para Ame 
Fernandópolis – R$ 1.815 mil, repassados em Jun a Set/2011. Término previsto 
30/04/2012.(Ultra-som oftalmológico modo AB, Ultra-som colorido para gineco-
obstetrícia, Desfibrilador bifásico com marcapasso, eletrocardiógrafo 12 canais e 
diversos outros equipamentos..  

 

Custeio em andamento:  

• Ame Fernandópolis, Rua Milton Terra Verde, 451 - Jd. Santa Helena – R$ 3.591 mil, 
já repassados R$ 296 mil em Jan/2012.  
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Repasses concluídos para entidades hospitalares – custeio (Total: R$ 440 mil):  

• Santa Casa – R$ 420 mil, já repassados em Fev a Ago/2011, para custeio do material 
de consumo e prestação de serviços de terceiros – Pró Santas Casas 2.  

• APAE - Rua dos Eucaliptos nº 271 – R$ 20 mil, repassados em Ago/2011.  
 

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2011.2014) - obras e equipamentos 
(Total: R$ 430 mil):  

Associação de Voluntários no Combate ao Câncer "Cândida de Jesus Silva Nogueira” – 
R$ 360 mil, sendo:  

• R$ 60 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de (Compressor de ar comprimido 
medicinal e Central geradora de vácuo Clínico Simples). Entregues em 04/01/2011 e 
09/05/2011.  

 

• R$ 300 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de (Vídeo Processadora, Cama 
de recuperação p/ UTI, Vídeo Gastrocópio, Mesa de cabeceira com mesa de refeição 
acoplada, Vídeo Colonoscópio, Microcomputador e impressora, Carrinho para 
acomodação de equipamento, Computador completo, Estabilizador 3,2 KVA, Divã 
luxo para exame, Monitor LCD, Carro maca hospitalar com grade, Monitor cardíaco 
completo e Gerador de energia). Entregues entre 04/01/2011 e 26/01/2011.  

 

• Santa Casa - R$ 70 mil, repassados em 13/01/2012, para aquisição de (Ventilador e 
Respirador). Ainda não adquiridos.  

 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues em 4 viaturas para a Polícia Militar (2011) – Custo: R$ 157 mil.  
 

• Foram entregues em 3 viaturas para a Polícia Militar (2012) – Custo: R$ 65 mil.  
 

Polícia Civil:  
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Obra em execução:  

• construção do prédio da delegacia de Polícia de Defesa da Mulher – Custo: R$ 419 
mil. A obra está com 91,59% executados e tem término previsto em 31/03/2012.  
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GESTÕES 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 907.598 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 
1.074 mil, beneficiando 1.292 famílias carentes no último mês.  

 

Programa Melhor Caminho:  

Obras concluídas – R$ 2.027 mil:  

• recuperados 6,6 km da estrada municipal FND-268 (4ª Fase) - Custo: R$ 434 mil. 
Obra concluída em 22/10/2008.  

• recuperados 12,20 km de estrada municipal (5ª Fase) - Custo: R$ 1.093 mil. Obra 
concluída em 03/11/2009.  

• recuperados 9,73 km de estrada municipal (6ª Fase) FND-158 Bairro Córrego da 
Capivara - Custo: R$ 500 mil. Obra concluída em 15/09/2010.  

 

Programa de Pontes Metálicas: 2 

• implantadas 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado fez a doação das superestruturas, num total de 
24 metros lineares – Custo: R$ 153 mil:  

1. Avenida Theotônio Vilela, sobre o Córrego da Lontra – vão de 12 metros. Instalada em 
22/11/2007;  

2. Estrada FND-357, sobre o Córrego da Aldeia – vão de 12 metros. Instalada em 
22/11/2007.  

 

ASSISTÊNCIA E DES.SOCIAL:  

• celebrados 40 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.460 crianças e adolescentes, 288 idosos, 379 portadores de deficiência, 440 famílias 
e 3700 pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 1.600 mil.  
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• Programa Renda Cidadã – atendeu 200 famílias/mês em 2007 – R$ 208 mil; 290 
famílias/mês em 2008 – R$ 208 mil; 290 famílias/mês em 2009 – R$ 208 mil; 290 
famílias/mês em 2010 – R$ 237 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 100 bolsistas/mês em 2007 – R$ 72 mil; 175 
bolsistas/mês em 2008 – R$ 126 mil; 175 bolsistas/mês em 2009 – R$ 126 mil; 175 
bolsistas/mês em 2010 – R$ 147 mil.  

 

Repasses concluídos: R$ 635 mil  

• AVCC – repasse de R$ 21 mil, pagos em Jan e Fev/2010 para aquisição de 
equipamentos.  

• Associação Espírita Beneficente Pátria do Evangelho – repasse de R$ 40 mil, pagos 
em Dez/2009 para aquisição de um veículo.  

• AVCC – repasse de R$ 25 mil, pagos em Dez/2008 para aquisição de um veículo.  

• Associação Antialcoólica – repasse de R$ 29 mil, pagos em Out/2008 para aquisição 
de equipamentos.  

• Centro de Apoio a Educação e Formação do Adolescente (CAEFA) – repasse de R$ 
25 mil, pagos em Ago/2008 para aquisição de equipamentos.  

• Prefeitura – repasse de R$ 300 mil, pagos em Jul/2008 para construção da casa de 
abrigo (obra concluída em 01/09/2009).  

• Associação Assistencial Nosso Lar – repasse de R$ 30 mil, pagos em Mar/2009 para 
aquisição de um veículo.  

• Associação Assistencial Nosso Lar – repasse de R$ 15 mil, pagos em Mar/2007 para 
aquisição de materiais.  

• Associação Pátria do Evangelho – repasse de R$ 40 mil, pagos de Fev e Out/2007 
para custeio.  

• Associação Comunitária Maria João de Deus – repasse de R$ 50 mil, pagos em 
Mar/2009 para aquisição de equipamentos.  

• Centro Educacional de Apoio e Desenvolvimento Social – repasse de R$ 30 mil, 
pagos em Set/2010 para aquisição de equipamentos.  

• Comunidade das Famílias São Pedro – repasse de R$ 30 mil, pagos em Nov/2010 
para aquisição de um veículo.  

 

DESENVOLVIMENTO:  
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CEETPS:  

Obras concluídas:  

• reformas diversas da ETE/ETEC localizada na Rua Geraldo Roquete, nº 135 do 
Jardim Paulista – Custo: R$ 429 mil. Obras concluídas em 28/03/2007 e 25/07/2008.  

• aquisição de equipamentos para a ETEC de Fernandópolis – Custo: R$ 33 mil. 
Entregue em Dez/2009.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 3.682 mil  

• construção do Centro de Convivência do Idoso, localizado na Avenida Ibirapuera com 
a Avenida Anhanguera – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jan/2010. A obra foi 
concluída em 25/10/2010.  

• 429,95 m de galerias de águas pluviais na Avenida Geraldo Roquete – Custo: R$ 121 
mil, repassados em Dez/2009, obra concluída em 25/10/2010.  

• obras de drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias 
do município – Custo: R$ 200 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 
11/02/2010.  

• 4.958,19 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 
100 mil, obra concluída em 30/06/2007.  

• 6.883,35 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 125 mil, 
repassados em Jan/2010, obra concluída em 16/04/2010.  

• reforma, ampliação e adequação do Centro Convivência do Idoso no Distrito de 
Brasitânia – Custo: R$ 150 mil, repassados em Out/2009. Obra concluída em 
Jun/2010.  

• reforma do Clube Municipal – Custo: R$ 70 mil, repassados em Jan/2010. Obra 
concluída em Jun/2010.  

• 100.610 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 1.650 mil de 
Jul/2008 a Set/2009. Obra concluída em 14/07/2009.  

• aquisição de materiais e equipamentos para execução de galerias de águas pluviais na 
Rua Rubens Lopes Esteves do Bairro Residencial Alto das Palmeiras – Custo: R$ 30 
mil, repassados em Jun/2008. Concluído em 11/02/2010.  

• 7.420,35 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do município – Custo: 
R$ 180 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 11/02/2010.  
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• 5.863,10 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do município – Custo: 
R$ 143 mil, repassados em Jan/2009. Obra concluída em 11/02/2010.  

• 4.824,52 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias públicas – Custo: R$ 
100 mil, repassados em Jan/2009. Obra concluída em 11/02/2010.  

• 3.557,84 m² de pavimentação asfáltica, 2.650,73 m² de recapeamento asfáltico, guias e 
sarjetas – Custo: R$ 115 mil, repassados em Dez/2008. Obra concluída em 
11/02/2010.  

• 5.750 m² de recapeamento asfáltico, do tipo CBUQ, com 3 cm de espessura em vias do 
Município – Custo: R$ 115 mil, repassados em Set/2009. Obra concluída em 
11/02/2010;  

• galerias de águas pluviais na Rua Firmino Franco – Custo: R$ 112 mil, repassados 
em Nov/2009. Obra concluída em 22/07/2010.  

• 370,8 m de galerias de águas pluviais em vias do município – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Jan/2010. Obra concluída em 22/07/2010.  

• execução de galerias de águas pluviais, na Avenida Geraldo Roquete no trecho entre a 
Rua Cambauva iniciando-se no PV existente até a Avenida Afonso Cáfaro e Avenida 
Afonso Cáfaro no trecho iniciando-se nas galerias existente (bocas-de-lobo) da Rua 
Carmencita até encontrar a Rua Lavínia – Custo: R$ 121 mil, repassados em 
Dez/2009. Obra concluída em 25/10/2010.  

• 4.958 m² Pavimentação asfáltica, guias e sarjetas – Custo: R$ 100 mil, repassados R$ 
20 mil em Fev/2007.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 3.648 mil  

Reformas de escolas concluídas: 38 - R$ 2.972 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 3 – R$ 676 mil  

• EE João Garcia Andreo – Custo: R$ 167 mil. Obra concluída em 01/09/2008;  

• EE Pedro Malavazzi – Custo: R$ 164 mil. Obra concluída em 30/07/2007.  

• EE Profª Ivonete Amaral da Silva Rosa – Custo: R$ 345 mil. Obra concluída em 
30/09/2009.  

 

Transporte Escolar:  
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• Foram entregues em Mar/2010 - 2 micro-ônibus, para o transporte escolar, no valor 
de R$ 291 mil.  

 

Repasses para APAE:  

• De Mar/2007 a Jun/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
1.089 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 496 alunos com deficiências que impossibilitam 
frequentar classes regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 956 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 8 escolas do município.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Frentes de Trabalho:  

• No período de Jul/2008 a Mai/2009 foram atendidos 214 bolsistas – Custo: R$ 55 mil.  
 

ESPORTE E LAZER:  

• repasse de R$ 39 mil, pagos em Dez/2007 para realização do 32ª Campeonato 
Estadual de Futebol Categoria Dente de Leite. O evento foi realizado de 10 a 20 de 
dezembro de 2007.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 9 unidades habitacionais entregues pelo Sistema de Carta de Crédito - R$ 103 mil.  

Melhorias Habitacionais e Urbanas:  

Obra concluída:  
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• 7.257,81 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em diversas ruas no Conjunto 
Habitacional “B” – Custo: R$ 100 mil, repassados de Nov/2006 a Mai/2009. Obra 
concluída em 15/05/2009.  

 

JUSTIÇA:  

Fundação Casa:  

• convênio com a Comunidade das Famílias de São Pedro, para atendimento a 90 
adolescentes em regime de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade – 
Custo: R$ 399 mil, repassados de Out/2006 a Dez/2009.  

 

Obras:  

• obras de ampliação e reforma do Fórum - F.A.M. 2 e 3 - Custo: R$ 610 mil, já 
repassados de Dez/2007 a Mar/2010. Obra concluída em 10/03/2010.  

 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB:  

• repasse de R$ 195 mil em Mar/2007, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 retroescavadeira e 1 triturador de galhos.  

 

FEHIDRO : R$ 136 mil  

• formalizou contrato com a Prefeitura, para estudo e projetos de controle de erosão 
urbana do Ribeirão Santa Rita – R$ 73 mil, pagos de Mar a Ago/2009. Concluídos em 
21/01/2010.  

 

• formalizou contrato com a Prefeitura, para estudo de macrodrenagem e projetos das 
bacias do Gatinho e aldeia – R$ 63 mil, pagos em Mai/2007 e Jul/2008. Concluído em 
20/10/2008.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  
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SABESP:  

Obra concluída:  

• execução de estação elevatória de esgotos (incubadora) – Custo: R$ 39 mil. A obra 
iniciada em 20/07/2010 e concluída em 30/12/2010;  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007-2010) – custeio (Total: R$ 4.789 
mil):  

• Santa Casa – R$ 4.714 mil, sendo: (R$ 1.890 mil para o programa Pró Santas Casas).  

• APAE – R$ 30 mil.  

• Associação de Voluntários no Combate ao Câncer "Cândida de Jesus Silva 
Nogueira” – R$ 45 mil.  

 

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007-2010) - obras e equipamentos 
(Total: R$ 1.130 mil):  

Associação de Voluntários no Combate ao Câncer "Cândida de Jesus Silva Nogueira” – 
R$ 510 mil, sendo:  

R$ 50 mil, pagos em Jun/2010, para aquisição de equipamentos (não adquiridos).  

R$ 60 mil, pagos em Jun/2008, para aquisição de equipamentos.  

R$ 300 mil, pagos em Dez/2010, para aquisição de equipamentos e mobiliárioas.  

R$ 100 mil, repassados em Nov/2007 para aquisição de um aparelho de ultrasonografia, 
(adquiridos em Mai/2008).  

Prefeitura – R$ 520 mil, sendo:  

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

R$ 300 mil, pagos em Out/2009, para reforma da unidade básica de saúde Jd. Paulista, obra 
concluída em 22/05/2010.  

R$ 120 mil, pagos em Out/2009 ma aquisição de equipamentos.  
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Santa Casa – R$ 100 mil, pagos em Jun/2010, para aquisição de equipamentos.  

Programa Dose Certa:  

• De 2007 a 2010, foram repassados para o município R$ 1.499 mil em medicamentos.  
 

Programa de Controle de Glicemia:  

• Prefeitura - R$ 271 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2009.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 40 viaturas, sendo: 27 para a Polícia Militar, 10 para a Polícia Civil 
e 3 para a Polícia Técnica – Custo: R$ 999 mil.  

• reforma no prédio do 1º DP e plantão permanente – Custo: R$ 148 mil. Obra 
concluída em 31/12/2007.  

 

Corpo de Bombeiros:  

• Aquisição de 1 Unidade de Resgate (UR) – Custo: R$ 100 mil e entregue em 
30/05/2008 e R$ 19 mil para aquisição de equipamentos.  

 

TRANSPORTES:  

DER – R$ 20.493 mil:  

Obras concluídas:  

• implantada de base operacional da Policia Rodoviária no km 562,3 da SP-320 – 
Custo: R$ 1.364 mil. Obra concluída em 29/08/2009.  

• duplicação da SP-527, inclusive implantação de três dispositivo de segurança em 
nível, numa extensão de 10 km – Custo: R$ 3.058 mil. Obra concluída em 30/10/2008.  

• duplicação da SP-320, do km 549,1 ao km 551,47, numa extensão de 2,37 km – Custo: 
R$ 15.923 mil. Obra concluída em 28/02/2007.  

• reconstrução de testas e alas, implantação de escadarias dissipadoras de energia, 
drenagem superficial, revestimento vegetal, serviços preliminares e complementares a 
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jusante da GAC, localizada no km 548,93 da SP-320 (córrego do Gatão), perímetro 
urbano, numa extensão de 1 km – Custo: R$ 148 mil. Obra concluída em 20/04/2008.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II:  

• Recuperação de 11,50 km da vicinal de ligação entre São João das Duas Pontes - 
Fernandópolis – Custo: R$ 2.583 mil. Obra concluída em 30/04/2009. (SDB)  
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 78.300.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 2.524.582 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 1.725 
mil, beneficiando 1.292 famílias carentes no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 4,5 km da estrada do Coqueiro (3ª Fase) - Custo: R$ 263 mil. Obra 
concluída em 13/12/2006; 

• recuperados 5,5 km da estrada FND-158/402/407 (1ª e 2ª Fase) – Custo: R$ 108 mil. 
Obra concluída em 09/08/1999. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 3 

• implantadas 3 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 36 metros 
lineares – Custo: R$ 230 mil. 

1. na estrada FND-230, sobre o Córrego do Rodeio– vão de 12 metros. Instalada em 
04/08/2000; 

2. na estrada FND-327, sobre o Córrego Cabeceira Comprida – vão de 12 metros. 
Instalada em 04/08/2000; 

3. na estrada FND-376, sobre o Córrego São Pedro – vão de 12 metros. Instalada em 
01/07/2002. 

 
CATI - Programa de MIcrobacias: 

• adequação de 4,59 km das estradas rurais FND-374, FND-454 e FND-376 - 
Microbacia do Córrego do Coqueiro – Custo: R$ 118 mil. Obra concluída em 
31/12/2005. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 71 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
3.765 crianças e adolescentes, 1.123 idosos, 546 portadores de deficiências, 407 
famílias, 1.149 migrantes e 30 pessoas de outros segmentos – Custo: R$ 3.400 mil. 
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• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 100 bolsistas/mês em 2005 e 100 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 72 mil em 2005 e R$ 72 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 – 90 famílias/mês 2001/2003 – R$ 154 mil; 90 famílias/mês 
em 2004 – R$ 65 mil; 90 famílias em 2005 – R$ 64 mil e 290 famílias em 2006 – R$ 
208 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. 

 
Repasses de recursos: 

• Prefeitura – repasse de R$ 40 mil pagos em Jan/1998, para reforma e ampliação da 
Creche Balão Azul. Obra concluída em 06/11/1998; 

• Prefeitura – repasse de R$ 92 mil pagos em Jul/1999, para construção do Centro de 
Convivência do Idoso. Obra concluída em 01/07/1999; 

• Prefeitura – repasse de R$ 127 mil pagos em Mai/2000, para reforma e ampliação de 
Centros Comunitários. Obra concluída em 30/12/2000. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 

• construção de galeria na Avenida Eurides Fração / Mário Benez e Rua Geraldo Filetti 
- Custo: R$ 98 mil. Obra concluída em 28/03/2005; 

• construção de galeria na Rua Rio de Janeiro – Custo: R$ 43 mil. Obra concluída em 
27/11/2003; 

• construção de uma ponte sobre o Córrego do Gatão na Estrada do Boiadeiro – Custo: 
R$ 93 mil. Obra concluída em 04/12/2002; 

• construção de uma ponte sobre o Córrego das Pedras na Estada do Regador – Custo: 
R$ 56 mil. Obra concluída em 07/04/2002; 

• construção de uma ponte de concreto sobre o Córrego do Pulador – Custo: R$ 30 mil. 
Obra concluída em 03/08/1998; 
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• construção de uma ponte de concreto sobre o Córrego Capivara na estrada municipal 
FND-328 – Custo: R$ 35 mil. Obra concluída em 14/02/1996; 

• construção de uma ponte de concreto sobre o afluente do Córrego São Pedro na 
estrada vicinal FDN-459 – Custo: R$ 14 mil. Obra concluída em 19/12/1995. 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 

• celebrados em 28/03/2000 e 30/12/2002, convênios com a Prefeitura, para a 
edificação e conclusão da construção do Galpão Industrial para incubadora para 
abrigar 10 empresas incubadas, através do Programa de Desenvolvimento Integrado – 
Custo: R$ 443 mil. 

 
CEETPS: 

• celebrado em 22/11/2005, convênio entre o CEETPS e a Prefeitura, para a 
implantação de 1 escola técnica (ETEC), no prédio da CEFAM na Av. Geraldo 
Roquete, 135, Jd. Paulista, cedido pela Secretaria da Educação. Cabe ao município a 
reforma do prédio, energia elétrica, água, telefone e recursos humanos e ao Estado a 
aquisição de equipamentos e mobiliários no valor de R$ 187 mil e mais reformas 
diversas nas instalações da infra-estrutura física do prédio no valor de R$ 144 mil. A 
ETEC oferece os cursos de Ensino Técnico em Secretariado (40 vagas - tarde) e 
Ensino Técnico em Informática (40 vagas – tarde e 40 vagas - noturno), implantada 
como classe descentralizada desde 2ª semestre de 2005, o Decreto de criação 50.628 
de 30/03/2006. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• construção de passagem de tubos de concreto aramado ovóide nos Bairros do Jardim 
Araguaia/Alto das Paineiras – Custo: R$ 149 mil. Obra concluída em 30/12/2006; 

• 8.333,33 m² de recapeamento asfáltico nas Ruas Ceará, Rua Guilherme Bim, Avenida 
Domingos Vidali e Rua Mato Grosso – Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 
30/12/2006; 

• reforma do CEMEI Benedito Cunha – Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 
10/01/2005; 

• construção de calçadão na Avenida Augusto Cabalim – Custo: R$75 mil. Obra 
concluída em 23/08/2001; 



24 

• 208.467 de m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 1.438 mil. 
Obras concluídas em 05/02/2001, 01/12/2000 e 24/09/2000; 

• 5.094 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e iluminação pública na Avenida 
dos Arnaldos – Custo: R$ 161 mil. Obra concluída em 24/09/2000; 

• 8.301,94 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Avenida da Saudade – 
Custo: R$ 165 mil. Obra concluída em 24/09/2000; 

• 828 m de extensão de rede de energia elétrica – Custo: R$ 220 mil. Obra concluída em 
24/09/2000. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 2.894 mil 
 
Reformas de Escolas: 66- R$ 2.577 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 9 – Custo: R$ 317 mil 

• EE Cel. Joaquim Antônio Pereira – Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 26/05/2003; 

• EE Profª Maria Conceição Aparecida Basso – Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 
31/01/2002; 

• EE Líbero de Almeida Silvares – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 18/06/2001; 

• EEPG Carlos Barozzi – Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 12/01/2001; 

• EE Fernando Barbosa Lima – Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 12/01/2001; 

• EEPSG Saturnino Leon Arroyo – Custo: R$ 35 mil. Obra concluída em 29/11/2000; 

• EEPSG Afonso Cafaro – Custo: R$ 35 mil. Obra concluída em 27/10/2000; 

• EEPSG Armelindo Ferrari – Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 31/12/1998; 

• EEPSG Antônio Tanuri – Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 18/12/1998. 
 
Repasses para APAE: 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 1.385 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 1.379 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
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• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 1.561 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 14 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 

• Em 10/06/2000 foi implantado o Banco do Povo Paulista, na Av. Expedicionários 
Brasileiros, nº 983 – Custo: R$ 450 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasses de recursos: 

• repasse de R$ 32 mil, pagos em Jun/2006 para realização de evento esportivo 
Ginastrada; 

• repasse de R$ 53 mil, pagos em Mar e Mai/2000 para adequação e ampliação da área 
de lazer do Jardim Paulista localizado na Avenida Belo Horizonte esquina com a 
Avenida Getúlio Vargas. Obra concluída em 08/08/2000; 

• repasse de R$ 31 mil, pagos em Mar e Mai/2000 para adequação e ampliação da área 
de lazer do Distrito Brasitânia localizado na Rua Bahia – Custo: R$ 31 mil. Obra 
concluída em 27/10/2000; 

• repasse de R$ 11 mil, pagos em Mar e Abr/2000 para adequação e ampliação da área 
de lazer do Jardim Guanabara localizado na Rua Mauá. Obra concluída em 
10/10/2000; 

• repasse de R$ 42 mil, pagos em Mar e Mai/2000 para adequação e ampliação da área 
de lazer do Jardim Residência Benez localizado na Avenida Perimetral Aldo Iviratti. 
Obra concluída em 27/10/2000; 

• repasse de R$ 22 mil, pagos em Mar e Abr/2000 para adequação e ampliação de área 
de lazer dos Bairros Vila Ubirajara e Jardim do Trevo. Obra concluída em 
27/10/2000; 

• repasse de R$ 122 mil, pagos em Mar/2000 para reforma do Ginásio Beira Rio 
localizado na Avenida Augusto Cavalinho. Obra concluída em 26/04/1999. 

• repasse de R$ 120 mil, pagos em Jan/1999 para final do campeonato escolar estadual 
- categoria mirim. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
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• Programa Acessa São Paulo – implantado o Infocentro no município – Av. Milton 
Terra Verdi, nº 420 – Custo: R$ 20 mil. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o 
Estado instalou 6 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet para 
aproximadamente 3.000 pessoas/mês. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 476 unidades habitacionais / 2 conjuntos – R$ 6.489 mil 

• Conjunto Habitacional Fernandópolis D3 – 180 unidades, beneficiando 900 pessoas, 
na Rua Maria Campos Rolim construídas pelo Sistema Empreitada Global, em 
parceria com a Prefeitura - Custo: R$ 3.662 mil. Unidades comercializadas em 
31/01/2002; 

• Conjunto Habitacional Fernandópolis G – 296 unidades, beneficiando 1.480 pessoas, 
na Rua Leôncio da Silva, próximo a Rua Meridiano construídas pelo Sistema 
Empreitada Global, em parceria com a Prefeitura - Custo: R$ 2.827 mil. Unidades 
comercializadas em 31/12/1997. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 

• 32.495,48 m² de pavimentação asfáltica em diversas ruas dos Conjuntos Habitacionais 
Bernardo Pessuto, Emílio Miniel e Albino Mininelli e nos Bairros Corinto, Vila Vênito 
e Residencial Ana Luiza – Custo: R$ 300 mil. Obra concluída em 27/05/2004; 

• 9.883,75 m² de pavimentação asfáltica no Bairro Paulistano – Custo: R$ 150 mil. 
Obra concluída em 28/07/2003. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para reconstrução de galerias de águas pluviais na Avenida 
dos Arnaldos – Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 08/03/2000; 

• contrato com a Prefeitura, para construção de galerias pluviais a céu aberto no Vale 
Jardim Santista – Custo: R$ 64 mil. Obra concluída em 17/05/1999; 

• contrato com a Prefeitura, para drenagem urbana e controle de erosão de fundo de 
Vale nos Jardins Santista e Rio Grande – Custo: R$ 12 mil. Obra concluída em 
17/05/1999. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
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SABESP: 

• execução de estação de tratamento  de esgotos 2 e 5.031 m de emissários 2 – Custo: 
R$ 1.852 mil. Obra concluída em 01/06/2006; 

• execução de montagem hidrelétrica e elétrica do poço P.IV, linha de recalque, 
reservatório de sucção, estação elevatória de água tratada e serviços complementares 
– Custo: R$ 694 mil. Obra concluída em 13/04/2002; 

• afastamento de esgotos sanitários e execução dos coletores troncos: Uirapuru, 
Paulistano e Ipanema – Custo: R$ 460 mil. Obra concluída em 15/05/2001; 

• remanejamento de 270,5 m de rede coletora de esgotos no Bairro Jardim Brasília – 
Custo: R$ 28 mil. Obra concluída em 05/01/2001; 

• rede coletora de esgotos e ligações domiciliares de esgotos – Custo: R$ 830 mil. Obra 
concluída em 18/09/2000; 

• 1.137,5 m de rede coletora de esgotos no Parque Expo e Lazer Percy W. Semeghini – 
Custo: R$ 21 mil. Obra concluída em 21/06/2000; 

• estação de tratamento de esgotos 1 e 4.061 m de emissários 1 – Custo: R$ 3.308 mil. 
Obra concluída em 29/09/1998. 

• perfuração do poço tubular profundo de 1.600 m (Poção IV) – Custo: R$ 1.182 mil. 
Obra concluída em 04/09/1998; 

• troca de 3.000 ramais prediais de água – Custo: R$ 170 mil. Obras concluídas em 
26/03/1998 e 07/02/1997; 

• 38 m de rede de distribuição de água, 1 ligação domiciliar de água, 1.145 m de rede 
coletora de esgotos e 48 ligações domiciliares de esgotos – Custo: R$ 17 mil. Obra 
concluída em 30/12/1997; 

• fechamento de malha e 546 m de reforço da rede de distribuição de água na Rua 
Vitorio Della Rovere – Custo: R$ 10 mil. Obra concluída em 05/09/1997; 

• 2.345,5 m de rede coletora de esgotos e 129 ligações domiciliares de esgotos no 
Jardim Araguaia – Custo: R$ 48 mil. Obras concluídas em 09/09/1996 e 30/05/1996; 

• construção de reservatório de distribuição circular com cobertura em cúpula de 1.500 
m³ – Custo: R$ 117 mil. Obra concluída em 13/06/1996; 

• adequação e melhorias na área do poço P.1 – Custo: R$ 18 mil. Obra concluída em 
15/01/1996; 

• 1.674,7 m de rede de distribuição de água no Jardim Acapulco e Parque Estoril – 
Custo: R$ 12 mil. Obra concluída em 05/01/1996; 

• aquisição de materiais para o sistema de abastecimento de água – Custo: R$ 48 mil; 
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• aquisição de materiais para o sistema de esgotos sanitários – Custo: R$ 897 mil; 

• aquisição de materiais para o sistema de água e esgotos – Custo: R$ 20 mil. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 170 mil; 

• Santa Casa – R$ 4.210 mil. 
 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em Jun/1997 para aquisição de equipamentos 
para o Centro de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 113 mil, repassados em Dez/1998 para construção da Unidade Básica 
de Saúde no Jardim Guanabara; 

• Prefeitura – R$ 72 mil, repassados em Dez/1998, para aquisição de 5 veículos para 
combate a dengue; 

• Prefeitura – R$ 5 mil, repassados em Mar/2000, para reforma do Centro de Saúde I; 

• Prefeitura - R$ 45 mil, repassados em Out/2004 para aquisição de uma ambulância; 

• Prefeitura - R$ 20 mil, repassados em Jan/2006 para aquisição de equipamentos 
odontológicos; 

• Prefeitura - R$ 120 mil, repassados em Jul/2006 para aquisição de equipamentos 
médicos e reforma e ampliação da Unidade de Saúde da Família Carlos Gandolfi no 
Jardim Ipanema; 

• Santa Casa - R$ 46 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de equipamentos 
dentro do Programa de Melhoria da Qualidade da Assistência ao Parto; 

• Santa Casa - R$ 81 mil, repassados em Mar/2000 para aquisição de equipamentos 
dentro do Programa Urgência e Emergência; 

• Santa Casa – R$ 40 mil, repassados em Mar/2000, para aquisição de equipamento de 
Osmose Reversa; 

• Santa Casa - R$ 80 mil, repassados em Mai/2004 para reforma e adequação da 
unidade de internação; 

• Santa Casa - R$ 100 mil, repassados em Jul/2006 para aquisição de um endoscópio. 
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Controle de Glicemia: 

• Prefeitura – R$ 141 mil, repassados em Ago/2005. 
 
Entrega de Ambulâncias: 4 

• Santa Casa – 1 (entregue em 10/06/2000); 

• Prefeitura – 1 (entregue em 23/02/2002). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 78 viaturas: 45 para a Polícia Militar, 29 para a Polícia Civil e 4 
para a Polícia Técnica – Custo: R$ 1.848 mil. 

• Foi entregue em 06/06/2001 uma Base Comunitária para a Polícia Militar – Custo: R$ 
62 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• conservação de rotina e especial em vários trechos da SP-304, SP-321 e SP-333, numa 
extensão de 88,41 km – Custo: R$ 4.606 mil. Obra concluída em 03/06/2006; 

• conservação de rotina e especial em vários trechos da SP-322, SP-479, SP-527 e SP-
543, numa extensão de 218,87 km – Custo: R$ 5.124 mil. Obra concluída em 
11/04/2006; 

• restauração e sinalização da vicinal, ligando a SP-320 a SP-527, numa extensão de 
2,50 km – Custo: R$ 149 mil. Obra concluída em 29/09/2005; 

• implantação do dispositivo de segurança em nível na SP-320 (km 562,1 - trevo de 
entrada) – Custo: R$ 148 mil. Obra concluída em 06/09/2005; 

• pavimentação do acesso pela SP-320 à Usina Sucroalcooleira - Alcoeste, numa 
extensão de 4,26 km – Custo: R$ 142 mil. Obra concluída em 23/08/2004; 

• projeto executivo da duplicação da SP-320 (Rodovia Euclides da Cunha) – Custo: R$ 
1.535 mil. Projeto concluído em 01/10/2000; 

• restauração e recomposição de aterros na SP-320 – Custo: R$ 205 mil. Obra 
concluída em 04/05/2000; 

• conservação de rotina e especial na SP-543 (do km 553,93ao km 607,32), SP-463 (do 
km 121,90 ao km 192) e SP-563 (do km 307,44 ao km 353, numa extensão de 169,05 
km – Custo: R$ 164 mil. Obra concluída em 12/11/1998; 
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• construção de passarela no km 552,3 na SP-320, acesso aos Jardins Redentor e 
Ipanema – Custo: R$ 226 mil. Obra concluída em 23/08/1998; 

• implantação e pavimentação de dispositivo de desnível no km 551,58 da SP-320 com a 
SP-527 - Avenida dos Expedicionários Brasileiros, numa extensão de 1,73 km – Custo: 
R$ 1.593 mil. Obra concluída em 18/10/1996; 

 
 


