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GETULINA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 55.335 litros de leite de Jan/2011 a Jul/2011 – Custo: R$ 74 mil, 
beneficiando 778 famílias carentes, no último mês do período. 

• celebrados 3 convênios com a Prefeitura para atendimento a 86 crianças e 
adolescentes, 90 idosos e 376 famílias – Custo: R$ 26 mil. 

• Programa Renda Cidadã - estão sendo atendidas 66 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 
61 mil, já repassados R$ 50 mil de Jan a Out. 

• Projeto Ação Jovem - estão sendo atendidos 68 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 62 
mil, já repassados R$ 51 mil de Jan a Out. 

CULTURA: 

Pólo do Projeto Guri: 1 (em andamento) 

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

• Pólo de Getulina – Rua Dino Bueno, nº 356 - Centro - em andamento 6 cursos 
(violino/viola, contrabaixo, violoncelo, metais, madeiras, percussão/bateria e canto 
coral), para 143 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 434 mil de Jan/2006 a 
Jul/2011 para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, 
visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 13/02/2006. 

EDUCAÇÃO: 

Reforma de escola concluída: 1 – R$ 98 mil 

• EE CEL Alfredo Marcondes Cabral – Custo: R$ 98 mil. Obra concluída em 
05/10/2011. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar a Jun/2011 foram gastos R$ 39 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 2 escolas do município. 

Distribuição de Material Escolar: 
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• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 2.112 alunos em 2011 – 
Custos: R$ 29 mil. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repassados R$ 250 mil em Mar/2011, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 pá carregadeira. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 880 mil 

• reforma da estação elevatória de esgoto e aquisição e instalação de bombas de 
recalque – Custo: R$ 80 mil, repassados em Jan/2011. 

• reforma do Estádio Municipal Pedro Benedito Nascimento, localizado na Rua Barão 
do Rio Branco – Custo: R$ 300 mil, repassados em Set/2009 e Fev/2011. A obra está 
paralisada com 50% executados. 

• construção de Centro Cultural, com área de 424,80 m², na Praça Bernardino de 
Campos s/nº – Custo: R$ 500 mil, já repassados R$ 275 mil em Nov/2010. A obra está 
com 60% executados e tem término previsto em 31/12/2011. 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS: 

FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais na Rua 
Stelio M. Loureiro (2ª Fase) – Custo: R$ 77 mil. A obra está concluída em Jun/2011, 
aguardando prestação de contas da última parcela para o encerramento do convênio. 

• contrato com a Prefeitura, para estudo de macro drenagem no município – Custo: R$ 
48 mil. Os estudos estão concluídos em Mar/2011, aguardando prestação de contas da 
última parcela para o encerramento do convênio.  

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2011-2014) - custeio: (Total: 
R$ 118 mil) 

• Santa Casa – R$ 20 mil, repassados em Ago/2011. 

• Prefeitura – R$ 72 mil, repassados de Jul/2010 a Mai/2011. 

• Prefeitura – R$ 26 mil, repassados em Mar/2011, para o Programa Sorria São Paulo. 
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Repasses em andamento para Prefeitura / entidades hospitalares (2011-2014) - custeio: 

• Santa Casa - R$ 1.326 mil, já repassados R$ 1.107 mil de Abr/2010 a Jan/2011. 

• Prefeitura – R$ 72 mil, já repassados R$ 36 mil em Ago/2011. 
Repasses programados para Prefeitura / entidades hospitalares - custeio: 

• Prefeitura - R$ 26 mil, para o Programa Sorria São Paulo 
Programa Dose Certa: 

• Em 2011 estão sendo repassados para o município R$ 80 mil em medicamentos. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foi entregue 1 viatura para Polícia Militar – Custo: R$ 72 mil. 
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GESTÃO 2007 – 2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 452.332 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 556 mil, 
beneficiando 778 famílias carentes, no último mês do período. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado convênio relativo a municipalização da Casa da Agricultura, atendendo a 
pequenos e médios agricultores - Custo: R$ 26 mil, repassados de Ago/2007 a 
Ago/2008. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 8,80 km da estrada municipal GET-380 (2ª Fase) – Custo: R$ 692 mil. 
Obra concluída em 23/12/2008. 

• recuperados 5,09 km das estradas municipais GET-157, GET-010 e GET-380 (3ª Fase) 
– Bacia Hidrográfica do Aguapei – Custo: R$ 405 mil. Obra concluída em 27/10/2010. 

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 16 metros 
lineares – Custo: R$ 102 mil: 

1. sobre o Córrego Aliancinha - Estrada Municipal GET-020 – vão de 8 metros. Obra 
concluída em 26/08/2009. 

2. sobre o Córrego da Máquina - Estrada Municipal GET-393 – vão de 8 metros. Obra 
concluída em 26/08/2009. 

CATI - Programa de Microbacias: 

• adequação de 2,21 km de estradas rurais – Microbacia Córrego Gavanhery – Custo: 
R$ 196 mil. Obra concluída em 09/10/2007. 

Repasse de recursos: 

• Prefeitura – R$ 35 mil, repassados em Dez/2009, para aquisição de tanque de 
resfriamento de leite. 

• Prefeitura – R$ 25 mil, repassados em Dez/2009, para aquisição de extratora de suco. 
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ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 12 convênios com a Prefeitura para atendimento a 306 crianças e 
adolescentes, 235 idosos e 836 famílias – Custo: R$ 102 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 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 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 concluído: 

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em Jul/2010, para aquisição de equipamentos. 
DEFESA CIVIL:  

• construção de galeria de águas pluviais na rua Ataliba Leonel e Barão Rio Branco – 
Custo: R$ 40 mil, repassados em Nov/2007 e Jan/2008. Obra concluída em 
28/03/2008. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 2.048 mil 

• 7.500,00 m² de recapeamento asfáltico em diversas vias do município – Custo: R$ 150 
mil, repassados em Mai/2010. Obra concluída em 28/07/2010. 

• 7.500,00 m² de recapeamento asfáltico em diversas vias do município – Custo: R$ 150 
mil, repassados em Jun/2010. Obra concluída em 28/07/2010. 

• 8.042,10 m² de recapeamento asfáltico, implantação de 323,50 m de rede de galerias 
pluviais e seus complementos em diversas vias do município – Custo: R$ 250 mil, 
repassados em Mar/2010 e Jun/2010. Obra concluída em 15/07/2010. 

• 7.435,03 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 130 mil, 
repassados em Jan/2010. Obra concluída em 01/07/2010. 

• 6.268,94 m² de recapeamento asfáltico na Avenida Lucinda Martins – Custo: R$ 120 
mil, repassados em Jan/2010. Obra concluída em 01/07/2010. 

• aquisição de motoniveladora – Custo: R$ 400 mil, repassados em Jul/2009. Concluída 
em 01/07/2010. 

• 4.811,61 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e 211,80 m de galerias pluviais 
em vias do município – Custo: R$ 100 mil, repassados em Ago/2007 e Mai/2009. Obra 
concluída em 30/12/2009. 
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• 28.071,34 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas do Jardim Monte Líbano – 
Custo: R$ 300 mil, repassados em Fev/2008 e Ago/2009. Obra concluída em 
01/12/2009. 

• 7.279,78 m² de pavimentação asfaltica, guias e sarjetas em vias do município – Custo: 
R$ 148 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 02/02/2009. 

• reforma da praça 9 de julho na Igreja Matriz – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Ago/2008. Obra concluída em 02/02/2009. 

• aquisição de um caminhão basculante – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jul/2008. 
Entregue em 23/03/2008. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras: R$ 1.396 mil 

Reformas de escolas concluídas: 10 – R$ 1.227 mil 

Cobertura de quadra de esporte em escola concluída: 1 – R$ 169 mil 

• EE Profª Rosa Salles Leite Penteado – Custo: R$ 169 mil. Obra concluída em 
08/05/2008. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 433 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 3 escolas do município. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 1.639 alunos em 2007, 1.551 
alunos em 2008, 2.536 alunos em 2009 e 2.268 alunos em 2010 – Custos: R$ 119 mil. 

Transporte escolar: 2 veículos – R$ 291 mil 

• Foram entregues 2 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 291 mil. 
ESPORTE E LAZER: 

• 29ª festa do peão – Custo: R$ 50 mil, repassados em Jun/2008. Evento realizado entre 
22/05 e 25/05/2008. 

• construção de uma quadra esportiva - Custo: R$ 40 mil, repassados em Dez/2005 e 
Ago/2006. Obra concluída em 30/10/2007. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 105 unidades habitacionais concluídas / 2 conjuntos – Custo: R$ 3.099 mil 
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• Conjunto habitacional Getulina E2 - 35 unidades, beneficiando 175 pessoas, na divisa 
do Conjunto Residencial João Conti com antiga Estrada Macucos, construídas pelo 
Programa Reassentamento Habitacional – Custo: R$ 1.235 mil. Obra concluída em 
14/10/2010. 

• Conjunto habitacional Getulina E1 - 70 unidades, beneficiando 350 pessoas, na divisa 
do Conjunto Residencial João Conti com antiga Estrada Macucos, construídas pelo 
Programa Parceria com Municípios - Custo: R$ 1.864 mil. Obra concluída em 
16/12/2010. 

Programa Melhoria Habitacional: 

Obras concluídas: 

• 5.275,60 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em ruas de bairros de baixa 
renda - Custo: R$ 143 mil, repassados de Nov/2006 a Mai/2010. Obra concluída em 
06/04/2010. 

• 6.584,10 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em ruas de bairros de baixa 
renda - custo: R$ 80 mil, repassados de Nov/2006 a Fev/2008. Obra concluída em 
15/12/2009. 

• construção de muro de arrimo no Conjunto habitacional Emilio Mamede Campos - 
CDHU D – Custo: R$ 45 mil, repassados em Jun, Out e Dez/2010. Obra concluída em 
15/09/2010. 

JUSTIÇA: 

Fundação Casa: 

• convênio com o Centro de Formação da Criança e do Adolescente de Getulina, para 
atendimento a 40 adolescentes inseridos na medida sócio-educativa de liberdade 
assistida – Custo: R$ 38 mil, repassados de Jul/2006 a Jul/2007. 

• convênio com o Centro de Formação da Criança e do Adolescente de Getulina, para 
atendimento a 40 adolescentes inseridos na medida sócio-educativa de liberdade 
assistida – Custo: R$ 51 mil, repassados de Out/2007 a Ago/2008. 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais na Rua 
Stelio Loureiro – Custo: R$ 79 mil. Obra concluída em 15/06/2010. 
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SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) - custeio: 

• Santa Casa - R$ 411 mil. 
Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007-2010) – obras e equipamentos: 

• Santa Casa - R$ 345 mil, repassados em Abr/2010, para reforma, ampliação, 
adequação e aquisição de equipamentos e mobiliários. 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010 foram repassados para o município R$ 291 mil em medicamentos. 
Programa Controle de Glicemia: 

• Prefeitura – R$ 30 mil foram repassados de 2007 a 2010 para custeio 
Entrega de Ambulância: 1 – R$ 47 mil 

• Prefeitura: 1 – entregue em Jun/2008. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Em 24/07/2009 foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 
Polícia Civil: 

• reforma e ampliação da Delegacia de Polícia de Getulina, na Rua Dr. Julio Prestes, 
515 – Custo: R$ 99 mil. Obra concluída em 25/03/2009. 

TRANSPORTES: 

DER: 

Obras concluídas: 

• fornecimento de materiais para rejuvenescimento da vicinal Getulina - Rio Tibiriçá a 
Queiroz, numa extensão de 7 Km – Custo: R$ 240 mil. Obra concluída em 27/10/2008. 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I: 

• recuperação de 23 km da vicinal Getulina – Bairro Macucos – Custo: R$ 2.727 mil. 
Obra concluída em 28/08/2008. 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III: 

• recuperação de 7,00 km da vicinal QRO-010, que liga Queiroz a Getulina – Custo: R$ 
1.820 mil. Obra concluída em 16/09/2010. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 – 2006 
R$ 18.200.000,00 

 
 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA: 
 

• construção de 1 unidade prisional, fechada e de segurança máxima, com 792 novas 
vagas – Custo: R$ 10.857 mil. Obra concluída em 30/09/1998; 

 
• fornecimento e instalação de um aparelho de raio x de detecção de metais na 

Penitenciária – Custo: R$ 123 mil. Entregue em 09/03/2006. 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 1.488.094 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 1.037 mil 
beneficiando 778 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrados 4 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 66 
mil.  

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 6 km da estrada rural GET-345 (1ª Fase) – Custo: R$ 113 mil. Obra 
concluída em 01/08/2001. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 5 
 

• implantadas 5 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 50 metros 
lineares – Custo: R$ 320 mil: 

 
1. na estrada GET-438, sobre o Córrego 7 de Abril – vão de 12 metros. Instalada em 

13/12/2006; 
 
2. na estrada GET-225, sobre o Córrego do Veado – vão de 12 metros. Instalada em 

13/12/2006; 
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3. na estrada GET-427, sobre o Córrego Campina – vão de 10 metros. Instalada em 
13/12/2006; 

 
4. na estrada GET-366, sobre o Ribeirão Jurema – vão de 10 metros. Instalada em 

10/08/2002; 
 

5. na estrada GET-393, sobre o Córrego 1ª Aliança – vão de 6 metros. Instalada em 
10/08/2002. 

 
CATI - Programa de Microbacias: 
 

• recuperados 5,01 km de estradas rurais – Microbacia Ribeirão Aliança – Custo: R$ 
190 mil. Obra concluída em 02/03/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 32 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 956 
crianças e adolescentes, 15 idosos e 159 famílias – Custo: R$ 363 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 50 bolsistas/mês em 2005 e 50 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 36 mil em 2005 e 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 permanência na escola, repasse de R$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que 
os capacitem para o mercado de trabalho. 

 
• Programa Renda Cidadã – 30 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 52 mil; 30 

famílias/mês em 2004 – R$ 21 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 sócio-educativas e de geração 
de renda. Após o recebimento da 12ª parcela a família, mediante avaliação técnica das 
condições de subsistência, poderá ser desvinculada ou permanecer no Programa. 

 
Repasse de recursos: 
 

• repasse de R$ 40 mil, pagos em Jan/2003 para construção do Centro de Lazer da 3ª 
Idade. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 15 mil 
e concluída em 22/12/2003. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Repasse de recursos: R$ 248 mil 
 

• 5.082,07 m² de pavimentação asfáltica em vias dos bairros da periferia – Custo: R$ 50 
mil, repassados em Jan e Jul/2006. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura 
a quem coube mais R$ 4 mil e concluída em 30/05/2006; 

 
• 2.809,64 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 

50 mil, repassados em Out e Dez/2004. A obra foi realizada em parceria com a 
Prefeitura a quem coube mais R$ 1 mil e concluída em 25/02/2005; 

 
• 2.602,96 m² de pavimentação, recapeamento, guias, sarjetas e galerias de águas 

pluviais – Custo: R$ 50 mil, repassados em Jun e Dez/2002. A obra foi realizada em 
parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 410,98 e concluída em 15/04/2004; 

 
• aquisição de veículos para área da saúde – Custo: R$ 28 mil, repassados em 

Mar/2000. Adquirido em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 3 mil e 
entregue em 30/10/1998; 

 
• 7.000 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas – Custo: R$ 70 mil, repassados 

em Jun/1999. Obra concluída em 23/12/1996. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Reformas em Escolas: 9 – R$ 211 mil 
 

• 2 na EE Coronel Alfredo Marcondes Cabral – Custo: R$ 15 mil. Obras concluídas em 
17/01/2006 e 15/05/2000. 

 
• 3 na EE João Leonel Berbert – Custo: R$ 16 mil. Obras concluídas em 30/06/2005, 

24/12/1998 e 04/08/1998; 
 

• 3 na EE Jose Pimenta de Pádua – Custo: R$ 28 mil. Obras concluídas em 05/07/2004, 
06/03/2003 e 23/03/1997; 

 
• EE Profª Rosa Salles Leite Penteado – Custo: R$ 150 mil. Obra concluída em 

15/01/2003; 
 
Programa Escola da Família: 
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• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 420 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 

semana em 4 escolas do município. 
 
Entrega de veículos: 
 

• Foram entregues 3 veículos para transporte escolar – Custo R$ 204.800,00. 
 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Praça 9 de 
Julho, nº 150. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 6 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 18 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 102 unidades habitacionais / 2 conjuntos - R$ 993 mil 
 

• Conjunto Habitacional Getulina A – 46 unidades, beneficiando 230 pessoas, no 
Distrito de Macucos construídas pelo sistema empreitada global, em parceria com a 
Prefeitura – Custo: R$ 361 mil. Unidades comercializadas em 31/08/1996; 

 
• Conjunto Habitacional Getulina D – 56 unidades, beneficiando 280 pessoas, na Rua 

Prisca Cotarelli, s/nº construídas pelo Programa Pró-Lar Autoconstrução – Custo: R$ 
631 mil. Unidades comercializadas em 24/11/2005. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• galerias de águas pluviais do conjunto habitacional Sebastião Conti – Custo: R$ 40 
mil, repassados Dez/2002 e Jan/2003. Obra concluída em 31/12/2002. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 90 mil em Set/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de um caminhão compactador para coleta de lixo. 
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• repasse de R$ 130 mil em Jun/2006, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 

Poluição, para aquisição de uma retroescavadeira. 
 
FEHIDRO : 
 

• contrato com a Prefeitura, para implantação  da estação de tratamento de esgotos – 
Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 15/08/2005; 

 
• contrato com a Prefeitura, para execução de emissários de esgotos sanitário – Custo: 

R$ 49 mil. Obra concluída em 14/02/2002; 
 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de aterro sanitários em valas – Custo: R$ 
29 mil. Obra concluída em 17/01/2001; 

 
• contratos com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais – Custo: 

R$ 80 mil. Obras concluídas em 08/12/1999 e 12/05/1999. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 
 

• perfuração de poço tubular profundo, bomba e reservatório no Bairro do Macuco – 
Custo: R$ 73 mil, repassados em Ago/2006. Obra concluída em 31/12/2006. 

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

• Santa Casa – R$ 196 mil. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

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

 
• Prefeitura – R$ 6 mil, repassados em Dez/1998 para reforma da pintura e piso e 

construção de muro do Pronto Socorro. 
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• Prefeitura – R$ 3 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de equipamentos para 

o Centro de Saúde; 
 

• Prefeitura – R$ 20 mil, repassados em Out/2004 para aquisição de equipamentos. 
 
Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura – R$ 10 mil em Ago/2005. 
 
Programa Sorria São Paulo (custeio/investimento): 
 

• Prefeitura – R$ 36 mil em Set/2006. 
 
Entrega de Ambulância: 4 
 

• Prefeitura – 4 (entregues em 2000, 2001, 2004 e 2005). 
 
Veículos para o combate à dengue - SUCEN: 1 
 

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

• Foram entregues 10 viaturas: 6 para a Polícia Militar e 4 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 262 mil. 

 
 


