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GUAPIARA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007-2010 

 
AGRICULTURA: 

Programa de Pontes Metálicas: 

• programada a implantação de 1 ponte metálica na estrada João Basílio dos Santos - 
Córrego Ferreirada - Bairro Paes/Vaguassu, em convênio com o município, a quem 
coube a construção das cabeceiras. O Estado doara as superestruturas, num total de 6 
metros lineares – Custo: R$ 38 mil. Convênio com vigência em 31/12/2011. 
Construção da cabeceiras em 20/06/2011. 

• programada a implantação de 1 ponte metálica na estrada GPA-253 sobre o Córrego 
Padre Doutor no Bairro Monjolada, em convênio com o município, a quem caberá a 
construção das cabeceiras. O Estado doara as superestruturas, num total de 6 metros 
lineares – Custo: R$ 38 mil. Convênio com vigência em 31/12/2011, aguardando a 
construção das cabeceiras. 

CULTURA: 

Pólo do Projeto Guri (em andamento): 1 

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

• Pólo de Guapiara – Rua Pedro Leandro da Costa, s/nº - em andamento 2 cursos 
(violão e canto coral), para 96 crianças e adolescentes. Foram repassados R$ 158 mil, 
pagos de Jan/2006 a Jul/2011, para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, 
recursos humanos, visitas de supervisão, etc. Vigência: 31/12/2011. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 111.240 litros de leite, no período de Jan a Jun/2011 – Custo: R$ 148 mil, 
beneficiando 1.236 famílias carentes, no mês. 

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 259 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 239 mil; já repassados R$ 156 mil de Jan a Ago/2011. 

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 231 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
199 mil, já repassados R$ 144 mil de Jan a Set/2011. 
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EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras: R$ 1.718 mil 

Escola paralisada: 1 (630 novas vagas) – R$ 1.284 mil 

• Terreno Empossados – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 1.284 mil. A obra está 
paralisada com 99% executados, restando apenas serviços de jardinagem e 
calçamento. 

Reformas de escolas paralisadas: 2 - R$ 182 mil 

• EE Mineradora Pagliato – Custo: R$ 74 mil. Obra paralisada com 2% executados. 

• EE Bairro Monjolada – Custo: R$ 360 mil. Obra paralisada com 50% executados. 
Reformas de escolas contratadas, aguardando OIS: 2 – Custo Previsto: R$ 182 mil 

• EE Comendador Toshimaro Kacuta – Custo Previsto: R$ 7 mil. 

• EE João Antunes Alexandre – Custo previsto: R$ 175 mil. 
Repasses para APAE: 

• Em Mar e Jun/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 153 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 87 alunos/ano com deficiências que impossibilitam freqüentar 
classes regulares de ensino fundamental. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar e Jun/2011 foram gastos R$ 119 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 5 escolas do município. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

Repasse de recursos: 

• reforma de piscina – Custo: R$ 25 mil, repassados em Mar/2008 e Fev/2011. Obra 
com 61% executados e tem término previsto em 31/12/2011. 

HABITAÇÃO: 

Programa de Melhoria Habitacional: 

• construção de calçadas no Conjunto Habitacional Guapiara "A" - Custo: R$ 65 mil, 
repassados R$ 43 mil em Jul/2008 e Out/2010. A obra está com 60% executados e tem 
término previsto em 27/10/2011. 
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LOGÍSTICA E TRANSPORTES: 

DER: 

Obra em execução: 

• pavimentação da vicinal SP-250 – Bairro Pinheiro de Santana, numa extensão de 8 
km. – Custo: R$ 6.132 mil. Obra com 86% executados e tem término previsto em 
09/10/2011. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• serão repassados R$ 90 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, 
por serviços ambientais, através do Projeto Mina D’Água. 

PLANEJAMENTO E DES.SOCIAL: 

Convênios SEP: R$ 880 mil 

• construção do centro de produção artesanal local – Custo: R$ 200 mil, repassados em 
Mai/2008 e Ago/2009. Obra concluída em 28/02/2011. 

• construção de Casa para atendimento a carentes (Crianças e Idosos) – Casa Lar – 
Custo: R$ 150 mil, repassados em 28/02/2011. Obra concluída em 28/02/2011. 

• 2.121,75 m² de pavimentação em lajotas e 792 m de guia pré-moldada em vias dos 
Bairros Claudinos e Capinzal – Custo: R$ 80 mil. Obra concluída em 28/02/2011. 

• construção do Centro de Referência de Assistência Social – Custo: R$ 150 mil. Obra 
com 90% executados. 

• 7.371,70 m² de pavimentação em lajota de concreto e 2.649,00 m de guias e sarjetas 
em vias dos bairros Vila Santa Luzia, Motas, Santana e Paes – Custo: R$ 300 mil, já 
repassados R$ 150 mil em Mai/2010. Obra com 60% executados. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura (2011-2014) – equipamentos (Total R$ 236 mil): 

Prefeitura – R$ 210 mil, sendo: 

• R$ 120 mil, repassados em Dez/2010 para aquisição de equipamentos. Entregue em 
Fev/2011. 

• Prefeitura - R$ 90 mil, repassados em Jun/2010 para aquisição de equipamentos. 
Entregue em 30/06/2011. 
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Repasses concluídos para Prefeitura (2011-2014) – custeio: 

• Prefeitura – R$ 26 mil, repassados em Mai/2011, para custeio do Programa Sorria 
São Paulo 

Programa Saúde da Família: 

• Prefeitura – R$ 288 mil, já repassados R$ 192 mil de Jul/2010 a Mai/2011, para 
custeio. 

Programa Dose Certa: 

• De Jan a Dez/2011 estão sendo repassados para o município R$ 39 mil em 
medicamentos. 

Programa Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 10 mil, estão sendo repassados de Jan a Dez/2011, para custeio. 
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 867.648 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 
1.119 mil, beneficiando 1.236 famílias carentes, no mês. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 29 mil. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 9,00 km de estrada Municipal Capela do Alto, Bairro Capela do Alto – 4ª 
Fase – Custo: R$ 537 mil. A obra foi concluída em 15/02/2008. 

Programa de Pontes Metálicas: 

• implantada 1 ponte metálica na Estrada Municipal GPA-156 - Bairro Capuava da 
Limeira, s/ - Rio S.J.de Guapiara, 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. A obra foi concluída em 11/11/2009. 

Repasse de recursos: 

• reforma do mercado do produtor rural - Custo: R$ 120 mil repassados em Nov/2005. 
Obra concluída em 26/02/2007. 

• aquisição de trator e equipamentos - Custo: R$ 80 mil repassados em Dez/2007. 

• aquisição de tanques de resfriamento de leite - Custo: R$ 40 mil repassados em 
Dez/2007. 

• aquisição de trator e equipamentos – R$ 80 mil, repassados em Dez/2009. (adquiridos 
em 10/02/2010). 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 8 convênios com a Prefeitura para atendimento a 137 crianças e 
adolescentes e 582 famílias – Custo: R$ 179 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 195 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 140 mil; 
194 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 139 mil; 194 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
139 mil e 199 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 162 mil. 
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• Projeto Ação Jovem – atendeu 90 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 64 mil; 90 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 64 mil; 90 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 64 
mil e 90 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 75 mil. 

Repasses de recursos: 

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em Jul/2008, para aquisição de equipamentos. 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 1.600 mil 

• 2.360,00 m² de pavimentação asfáltica e 1120,00 ml de guias de concreto, em vias do 
município – Custo: R$ 80 mil, repassados em Set/2008. A obra foi concluída em 
15/12/2009. 

• construção de centro comercial de produtos artesanais sustentáveis – Custo: R$ 150 
mil, repassados em Abr/2008. A obra foi concluída em 15/12/2009. 

• instalação de pontos de iluminação pública nos Bairros do Capuavada, Pocinhos de 
Cima, Pinheiro, Capuava da Limeira, Elias, Araçaeiro e CDHU - Custo: R$ 50 mil, 
repassados em Abr/2008. A obra foi concluída em 14/05/2009. 

• 2.360,00 m² de pavimentação com lajotas sextavadas e implantação de 944,00 m de 
guias e sarjetas em vias do município - Custo: R$ 80 mil, repassados em Jan/2008. A 
obra foi concluída em 26/08/2008. 

• 3.770,00 m² de pavimentação com lajotas articuladas de concreto, 1.213,00 m de guias 
e sarjetas e drenagem superficial, em vias urbanas do Bairro Vila São José - Custo: 
R$ 100 mil, repassados em Nov/2007 e Out/2008. A obra foi concluída em 14/05/2009. 

• 5.860,50 m² de pavimentação de ruas e avenidas - Custo: R$ 180 mil, repassados em 
Fev/2008 e Nov/2008. A obra foi concluída em 14/05/2009. 

• 2.916,80 m² de pavimentação com lajotas de concreto e implantação de 1.240,00 ml de 
guias e sarjetas no Bairro Portão Preto – Custo: R$ 70 mil repassados em Jul/2008. A 
obra foi concluída em 14/05/2009. 

• aquisição de um trator tipo retro-escavadeira – Custo: R$ 60 mil, repassados em 
Mar/2007. Adquirido. 

• 4.819,91 m² de pavimentação e 1.116,50 m de guias de concreto em vias do município 
– Custo: R$ 150 mil, repassados em Jul/2009. Obras concluídas em 01/11/2010. 

• aquisição de 1 caminhão 0 km, ano/modelo 2010, diesel turbo e equipamentos – Custo: 
R$ 100 mil, repassados em Jun/2010. Concluído em 11/12/2010. 

• aquisição de caminhão basculante 0 km – Custo: R$ 180 mil, repassados em Abr/2010. 
Concluído em 12/09/2010. 
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• 4.969,60 m² de colocação de lajotas sextavadas, 1.698 m de guia pré-moldada de 
concreto e 280 m de galeria de águas pluviais no perímetro urbano e Bairro Santana - 
Zona Rural – Custo: R$ 200 mil, repassados em Nov/2009. Obra concluída em 
02/12/2010. 

• aquisição de moto-niveladora (Patrol), nova, motor diesel – Custo: R$ 200 mil, 
repassados em Abr/2010. Concluído em 07/09/2010. 

• aquisição de pá carregadeira – Custo previsto: R$ 170 mil, repassados em Mar/2010. 
Concluído em 07/09/2010. 

• aquisição de veículo utilitário novo com capacidade de 9 passageiros, bi-combustível – 
Custo: R$ 35 mil, repassados em Set/2009. Concluído em 03/02/2010. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras: R$ 489 mil 

Reformas de Escolas concluídas: 17 – R$ 489 mil 

Repasses para APAE: 

• De 2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 835 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 88 alunos/ano com deficiências que impossibilitam freqüentar 
classes regulares de ensino fundamental. 

Programa Escola da Família: 

• De 2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 731 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 5 escolas do município. 

Transporte Escolar: 

• Em 19/12/2009 e 05/03/2010 foram entregues para o município 2 microônibus para o 
transporte escolar – Custo: R$ 291 mil. 

ESPORTE E LAZER: 

Repasse de recursos: 

• construção de pista de skate – Custo: R$ 44 mil, repassados em Abr/2008 e Mar/2010. 
Obra concluída em 19/10/2010. 

• construção de quadra de esporte no Bairro Lemeus – Custo: R$ 30 mil, repassados em 
Mar/2008 e Abr/2010. Obra concluída em 28/09/2010. 
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• construção de quadra de esportes no Bairro dos Tigres – Custo: R$ 50 mil, repassados 
R$ 33 mil de Abr a Dez/2008. Obra concluída em 09/06/2009. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 123 unidades habitacionais concluídos / 4 conjuntos – Custo: R$ 864 mil 

• Conjunto habitacional Caprichando a Morada Guapiara 2008 com 33 unidades, 
beneficiando 165 pessoas, em construção pelo Programa de Parceria com Associações 
e Cooperativas, em diversos sítios e bairros de Guapiara, negociadas com a Caixa 
Econômica Federal – Custo: R$ 264 mil. Obra concluída em 30/12/2008. 

• Conjunto habitacional Caprichando a Morada Guapiara 2009 com 23 unidades, 
beneficiando 115 pessoas, em construção pelo Programa de Parceria com Associações 
e Cooperativas, negociadas com a Caixa Econômica Federal – Custo: R$ 184 mil. 
Obra concluída em 30/12/2009. 

• Conjunto habitacional Caprichando a Morada Guapiara 2009 com 27 unidades, 
beneficiando 135 pessoas, em construção pelo Programa de Parceria com Associações 
e Cooperativas, negociadas com a Caixa Econômica Federal – Custo: R$ 216 mil. 
Obra concluída em 30/12/2009. 

• Conjunto habitacional Caprichando a Morada Guapiara 2010 com 40 unidades, 
beneficiando 200 pessoas, em construção pelo Programa de Parceria com Associações 
e Cooperativas, negociadas com a Caixa Econômica Federal – Custo: R$ 200 mil. 
Obra concluída em 31/12/2010. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP: 

Obras concluídas: R$ 302 mil 

• complementação do Sistema de Esgoto Sanitário – Custo: R$ 281 mil. A obra foi 
concluída em 15/09/2008. 

• construção de base e instalação para reservatório e fechamento da área com 
alambrados dos Bairros dos Matos e Pica-Pau – Custo: R$ 21 mil. A obra foi 
concluída em 02/07/2009. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2009) – equipamentos (Total R$ 237 mil): 

Prefeitura – R$ 252 mil, sendo: 

• R$ 30 mil repassados em Mai/2008, para aquisição de equipamentos; 
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• R$ 32 mil repassados em Abr/2007, para aquisição de kombi - lotação; 

• R$ 120 mil repassados em Jan/2008, para construção de uma UBS da família – Bairro 
dos empossados; 

• R$ 55 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de veículo para transporte de 
pacientes. 

• Prefeitura – R$ 15 mil, repassados em Jun/2008 para aquisição de equipamentos. 
Repasses concluídos para Prefeitura (2007) – custeio: 

• Prefeitura – R$ 18 mil, repassados em Fev/2007. 
Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010 foram repassados para o município R$ 545 mil em medicamentos. 
Programa Controle de Glicemia: 

• Prefeitura – R$ 51 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010, para custeio. 
Programa Saúde da Família: 

• Prefeitura – R$ 441 mil, repassados de Mar/2007 a Mai/2008, para custeio. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 2 viaturas, sendo: 1 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 72 mil. 

TRANSPORTES: 

DER: 

Obras concluídas: 

• serviços emergenciais de contenção de erosão, nos km. 265, 276, 286, 289, 294, 306, 
309, 311, 328, 351 da SP-250 – Custo: R$ 8.630 mil. Obra concluída em 05/09/2010. 

• recapeamento da pista com restauração de subtrechos, pavimentação dos 
acostamentos, drenagem e sinalização na SPA 261/250 e SPA 267/249, numa extensão 
de 0,88 km – Custo: R$ 937 mil. A obra foi concluída em 11/10/2009. 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II: 

• recuperação de 15,70 km da Vicinal de ligação entre Guapiara até os Bairros de 
Capavada, Paes e Mota - Custo: R$ 7.001 mil. Obra concluída em 25/07/2009. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 18.400.000,00 

 
 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• Distribuídos 2.395.878 litros de leite, no período de 1.995 a 2.006 – Custo: R$ 1.800 
mil, beneficiando 1236 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Casa da Agricultura 
 

• celebrados 8 convênios, relativos a municipalização a pequenos e médios agricultores 
– Custo: R$ 267 mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 29,50 km da Estrada Rural do 1ª/2ª Fase (PSAA-930/97) - Custo: R$ 100 
mil. Concluído em 09/08/1998. 

 
• recuperados 10 km da Estrada Rural do 3ª Fase (PSAA-684/02) - Custo: R$ 92 mil. 

Concluído em 08/01/2001. 
 

Programa de Pontes Metálicas: 7 
 

• implantadas 7 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 68 metros 
lineares – Custo: R$ 230 mil: 

 
1. na estrada GPA 060, Bairro Pocinhos – vão de 8 metros. Instalada em 16/11/2006; 
 
2. na estrada GPA-010, Bairro do Alegre de Cima, s/o Rib. do Alegre. – vão de 8 metros. 

Instalada em 28/12/2005; 
 
3. no Bairro Capuava com Limeira - Rio São José – vão de 12 metros. Instalada em 

06/11/2002; 
 
4. no Bairro Araçaieiro - Rio São José – vão de 12 metros. Instalada em 06/11/2002; 
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5. na estrada GPA-177, Bairro dos Caetanos – vão de 10 metros. Instalada em 
16/11/2006; 

 
6. no Bairro Lameus/ Motas - Rio Padre Doutor – vão de 10 metros. Instalada em 

04/02/2002; 
 
7. no Bairro Pinheiros/ Pratacal - Rio Pinheiros – vão de 8 metros. Instalada em 

08/02/2002; 
 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 17 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 427 
crianças e adolescentes e 872 famílias – R$ 305 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 70 bolsistas/mês em 2005, 90 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 50 mil em 2005, R$ 64 mil em 2006. O programa 
tem por finalidade criar oportunidades de conclusão do ensino básico para jovens de 
15 a 24 anos, pertencentes às classes sociais mais vulneráveis, que não puderam 
freqüentar a escola na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o 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 2003 – R$ 187 mil; 180 famílias/mês 

/2004 – R$ 131 mil; 180 famílias/mês/2005 – R$ 129 mil e 200 famílias em 2006 – R$ 
144 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. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
 

• repassados recursos no valor de R$ 86 mil para construção e recuperação de pontes, 
galerias e canalização de córregos nos municípios da região: 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasse de recursos): 
 

• repassados recursos no valor de R$ 199 mil para obras de infra-estrutura urbana nos 
municípios da região: 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Ampliações de escolas da região: 4 (840 novas vagas) - R$ 201 mil. 
 

• EE B. Monjolada – 1 sala (105 novas vagas) – Custo: R$ 53 mil. Obra concluída em 
02/06/2004; 

 
• EMEIF Bertha Raatz De Oliveira – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 40 mil. 

Obra concluída em 11/10/2001; 
 
• EE B. Pinheiros – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 

29/10/2003; 
 
• EE João Antunes Alexandre – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 60 mil. Obra 

concluída em 07/06/1997; 
 
Reformas em Escolas: 26 – Custo: R$ 538 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 2 – Custo: R$ 77 mil. 
 

• EE Profª Therezinha Saccomano Passaro – Custo: R$ 37 mil - concluída em 
18/06/2003;  

 
• EE João Antunes Alexandre – Custo: R$ 40 mil – concluída em 30/11/2001. 

 
Transporte escolar: 
 

• Foram gastos R$ 204 mil em 3 veículos para o transporte escolar no Município. 
 
Repasses para APAE: 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para as APAE, recursos no valor de R$ 747 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
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para atendimento a 568 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 682 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 7 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 16/12/2003 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na Rua Antonio Geraldo Batista, 178 Jardim Canuti - Custo: R$ 17 mil para 
atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 

• repasse de R$ 70 mil para eventos e obras esportivas no município 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 57 unidades habitacionais / 1 conjunto – Custo: R$ 479 mil. 
 

• Conjunto Habitacional Guapiara A – 57 unidades, beneficiando 285 pessoas, 
construídas pelo sistema Pró-lar Empreitada Global Convencional - Custo: R$ 479 
mil. A obra foi concluída em 03/04/1996. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• repasse de recursos no valor de R$ 200 mil para obras de infra-estrutura e 
pavimentação asfaltica. 
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MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 90 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 caminhões coletores e compactador de lixo. 

 
 
FEHIDRO : 
 

• contratos com a Prefeitura Municipal, para elaboração de projetos executivos de rede 
coletora, interceptores, emissário e estação elevatória no valor de R$ 163 mil. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• Complementação do Ses de Guapiara, Compreendendo: Rc - 2.202 m; Lp - 150 Un; 
Interceptores - 2.238,50 m; – Custo: R$ 2.570 mil. A obra foi concluída em 
01/07/2004; 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 

• De 1995 a 2006, foram gastos R$ 807 mil em medicamentos. 
 

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

• Prefeitura – R$ 250 mil em Ago/2000 para investimento. 
 

• Prefeitura – R$ 50 mil em Mar/2000 para aquisição de equipamentos para área da 
saúde. 

 
• Prefeitura – R$ 150 mil em Dez/1997 para reforma e ampliação do Hospital 

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

• Hospital Municipal – R$ 10 mil. 
 
• Prefeitura – R$ 129 mil. 

 
Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura - R$ 22 mil em Ago/2005; 
 
Programa Sorria São Paulo (Custeio/Investimento): 
 

• Prefeitura – R$ 36 mil; 
 
Programa Saúde da Família – PSF (2000-2006) – custeio / investimento: 
 

• Prefeitura - R$ 1.775 mil; 
 

Entrega de Ambulância: 3 
 

• Prefeitura – 3 (entregues em: 2004, 2001 e 1997) 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 8 viaturas, sendo: 5 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 175 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• Pavimentação da Vicinal Guapiara – Bairro Mota GPA-050, numa extensão de 6 km – 
Custo: R$ 225 mil. A obra foi concluída em 25/12/1996. 


