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GUZOLÂNDIA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

CULTURA: 

Pólos do Projeto Guri (em andamento): 

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

• Pólo de Guzolândia – Rua Manoel Candido da Silva, 604 - Centro - em andamento 5 
cursos (violão, percussão e Canto Coral, guitarra e contrabaixo elétrico), para 65 
crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 196 mil e Set/2006 a Dez/2011 para 
pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de 
supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 24/10/2006. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 56.833 litros de leite Jan/2011 a Fev/2012 - Custo: R$ 79 mil, 
beneficiando 322 famílias carentes, no último mês do período.  

• celebrados 3 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 50 
crianças e adolescentes e 1671 famílias – Custo: R$ 38 mil 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 58 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 51 mil e estão 
sendo atendidos 58 bolsistas/mês em 2012 – Custo: R$ 56 mil, já repassados R$ 23 mil 
de Jan a Mai. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 156 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 144 mil e 
estão sendo atendidas 156 famílias/mês em 2012 – Custo: R$ 150 mil, já repassados 
R$ 62 mil de Jan a Mai. 

EDUCAÇÃO: 

Ampliação de escola concluída: 1 (210 novas vagas) – R$ 241 mil 

• EMEF Bairro Limoeiro – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 241 mil. Obra 
concluída em 25/01/2012. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2011 a Mar/2011, foram gastos R$ 43 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na escola EE Profª Vanir Ferrero Moraes. 
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EMPREGO E TRABALHO: 

BANCO DO POVO: 

• Em 15/10/2002 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Av. Pascoal Guzzo, nº 
1.065, com recursos de R$ 27 mil, para atender o crédito produtivo popular. Vigência 
até 10/10/2012. 

HABITAÇÃO: 

Programa Pró-Lar – Convênio Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• 4.630,00 m² de infra-estrutura no conjunto habitacional Três Marias Beolchi – Custo: 
R$ 86 mil, repassados em Fev/2008; Abr e Jun/2011. Obra concluída em 30/05/2011. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repassados R$ 110 mil em Jan/2011, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão para coleta seletiva. 

• repassados R$ 113 mil em Jan/2011, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão para coleta seletiva. 

• repassados R$ 32 mil em Jan/2011, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 triturador de galhos. 

• repassados R$ 32 mil em Jan/2011, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 triturador de galhos. 

• Serão repassados R$ 60 mil, recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, 
para ampliação do centro de triagem de resíduos sólidos. Aguarda assinatura do 
contrato 

• Serão repassados R$ 60 mil, recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, 
para aquisição de 1 pá carregadeira. Aguarda documentação da licitação 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênio SEP: R$ 100 mil 

• 2.650,00 m² de pavimentação asfáltica e 497,80m de guias e sarjetas em vias do 
município – Custo: R$ 100 mil, repassados em Abr/2012. 
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SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS: 

FEHIDRO: 

• realizado contrato com a Prefeitura para elaboração de Plano Diretor de controle de 
erosão – Custo: R$ 40 mil. A obra está com 60,75% executados e tem término previsto 
para 04/12/2011. 

• contrato com a Prefeitura para elaboração do Plano Diretor de preservação, 
conservação e recuperação dos recursos hídricos no município – Custo: R$ 49 mil. A 
obra está com 90% executados e tem términos previsto para 03/09/2012. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• Em 2011 foram repassados para o município R$ 38 mil em medicamentos. 
Repasses concluídos para Prefeitura - equipamentos: 

Prefeitura – R$ 70 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos 

Prefeitura – R$ 70 mil, repassados em 12/2011, para aquisição de equipamentos 

Prefeitura – R$ 60 mil, repassados em 12/2010, para aquisição de equipamentos 

Programa Saúde da Família: 

• Prefeitura - R$ 62 mil, repassados de Jul/2010 a Dez/2011, para custeio. 
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GESTÃO 2007 – 2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 227.110 litros de leite Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 284 mil, 
beneficiando 322 famílias carentes, no último mês do período. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado convênio, relativo à municipalização da Casa da Agricultura – Custo: R$ 52 
mil repassados em Set/2007, Out/2007, Jul/2008 e Set/2008. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,10 km da estrada GUZ-020 no Bairro Coqueiro – Bacia Hidrográfica S. 
J. Dourados (4ª fase) - Custo: R$ 330 mil. A obra foi concluída em 26/08/2008. 

Programa de Ponte Metálica: 2 

• implantadas 2 pontes metálicas, sobre o Córrego das Cobras, na estrada municipal 
GUZ-293, em convênio com o município, a quem coube a construção da cabeceira. O 
Estado doou a superestrutura, num total de 12 metros lineares – Custo: R$ 76 mil. 
Concluída em 25/04/2008. 

Repasse de recursos: 

• aquisição de trator aparador de grama – Custo: R$ 8 mil repassados em Jun/2010. 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 8 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 200 
crianças e adolescentes e 480 famílias – Custo: R$ 107 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 22 
mil, 30 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 22 mil, 30 bolsistas/mês em 2009 – Custo: 
R$ 22 mil e 30 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 25 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu no município 120 famílias/mês em 2007 – Custo: 
R$ 86 mil, 120 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 86 mil, 120 famílias/mês em 2009 – 
Custo: R$ 86 mil e 120 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 98 mil. 
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Repasse de recursos: 

• Associação Promocional de Guzolândia –R$ 20 mil, repassados em Fev/2007, para 
reforma do prédio.  

• Associação Promocional de Guzolândia – R$ 30 mil, repassados em Fev/2008, para 
aquisição de equipamentos. 

DEFESA CIVIL:  

• construção de ponte sobre o Córrego do Coqueiro – Estrada Municipal GUZ-293 – 
Custo: R$ 88 mil, repassados em Ago/2007, Nov/2007 e Dez/2007. A obra foi 
executada pela Prefeitura e com a participação de R$ 22 mil. Obra concluída em 
05/06/2008. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênio SEP: R$ 1.829 mil 

• 6.721,00 m² de infra-estrutura de revitalização da Praça Eustáquio Manoel de 
Carvalho (complementação) – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jul/2008. A obra foi 
concluída em 07/12/2009. 

• aquisição de um microônibus para 28 passageiros – Custo: R$ 125 mil, repassados em 
Set/2009. Entregue em 08/06/2010. 

• conclusão de Ginásio de Esportes, com área de 1.355,75 m², situado na Rua Augusto 
Donegar, esquina com a Rua Gregório José do Prado – Custo: R$ 200 mil, repassados 
em Jul/2008. A obra foi concluída em 10/02/2009. 

• construção de barracão fechado e 1 aberto, com área de 600,00 m² cada, situados na 
Av. João Tim, s/n, Gleba 01, Quadra-S – Custo: R$ 400 mil, repassados em Jul/2008 e 
Mai/2009. A obra foi concluída em 28/09/2009. 

• construção do Centro de Convivência do Idoso, com 468,06 m² de área construída, 
localizado a rua Gregório 

• José do Prado (1ª fase) – Custo: R$ 150 mil, repassados em Out/2009. A obra foi 
concluída em 25/09/2010. 

• 6.721,00 m² de infra-estrutura de revitalização da Praça Eustáquio Manoel de 
Carvalho, situada entre as Ruas Getúlio Vargas, João Calefi, Cabo Miranda e Av. 
Paschoal Guzzo e Centro – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jun/2008. A Obra foi 
concluída em 06/06/2009. 

• 6.959,00 m² de infra-estrutura urbana no Bairro Limoeiro – Custo: R$ 149 mil, 
repassados em Fev/2008. A obra foi concluída em 10/02/2009. 
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• 3.605,00 m² de pavimentação asfáltico, guias e sarjetas na Av. Allan Kardec – Custo: 
R$ 70 mil, repassados em Dez/2006 e Out/2007. A obra foi concluída em 15/09/2007. 

• 2.046,00 m² de pavimentação asfáltico, guias e sarjetas na Av. Allan Kardec – Custo: 
R$ 40 mil, repassados em Dez/2006 e Out/2007. A obra foi concluída em 20/09/2007. 

• 9.876,50 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 80 mil, 
repassados em Nov/2006 e Mai/2007. A obra foi concluída em 20/07/2007. 

• 8.853,95 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 145 mil, 
repassados em Jul/2008. A obra foi concluída em 01/12/2008. 

• reforma do velório municipal, com área de 249,98 m², situado na Av. Paschoal Guzzo 
nº 780 – Custo: R$ 40 mil, repassados em Fev/2008. A obra foi concluída em 
01/12/2008. 

• reforma e ampliação de banheiro público, com área de 111,51 m², situado na Praça da 
Matriz – Custo: R$ 30 mil, repassados em Mar/2008. A obra foi concluída em 
01/12/2008. 

• término da construção do Centro de Convivência do Idoso – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Jun/2010. A obra foi concluída em 29/11/2010. 

EDUCAÇÃO: 

Reforma de escola concluída: 3 – R$ 164 mi 

• EE Profª Vanir Ferrero Moraes – Custo: R$ 149 mil. A obra foi concluída em 
15/04/2009. 

• EE Profª Vanir Ferrero Moraes – Custo: R$ 8 mil. A obra foi concluída em 
06/01/2010. 

• EE Profª Vanir Ferrero Moraes – Custo: R$ 7 mil. A obra foi concluída em 
01/06/2010. 

Programa Escola da Família: 

• De 2007 a 2010, foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana na escola EE Profª Vanir Ferrero Moraes. 

Transporte escolar: 2 veículos – R$ 291 mil 

• Em 01/03/2010 e 08/04/2010 foram entregues 2 microônibus para o transporte escolar 
– Custo: R$ 291 mil. 
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ESPORTE E LAZER: 

Repasse de recursos: 

• continuidade das obras de construção do Ginásio Poliesportivo do município, com 
área de 164,00 m² – Custo: R$ 90 mil repassados em Abr/2008, Jul/2008 e Set/2008. 
Obra concluída em 17/11/2008. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 84 unidades habitacionais concluídos / 2 conjuntos – Custo: R$ 1.654 mil 

• conjunto Guzolândia B - 60 unidades, beneficiando 300 pessoas, situado na Rua Cabo 
Miranda – esquina com Rua Constantino Rodrigues - construída pelo Programa 
Parceria com Municípios – Custo: R$ 1.009 mil. A obra foi concluída em 02/08/2008. 

• Conjunto Guzolândia C - 24 unidades, beneficiando 120 pessoas, construída pelo 
Programa Reassentamento Habitacional – Custo: R$ 645 mil. A obra foi concluída em 
20/12/2008. 

Programa Pró-Lar – Convênio Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• 718,14 m² de ampliação de Centro Comunitário no conjunto habitacional Guzolândia 
A1 e A2 – Bairro Três Marias Beolchi – Custo: R$ 79 mil, repassados em Jul/2008, 
Mai/2009 e Mar/2010. Obra concluída em 29/05/2009. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repassados R$ 225 mil em Jun/2008, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 pá carregadeira.Concluído em 06/08/2008. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

DAEE: 

• execução de 388,00 metros lineares de galerias de águas pluviais – Custo: R$ 319 mil. 
Obra concluída em 31/12/2008. 

SABESP: 

• Perfuração do poço tubular profundo P.5 – Custo: R$ 98 mil. Obra concluída em 
30/12/2010. 
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SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a 2010, foram repassados para o município R$ 111 mil em medicamentos. 
Repasses concluídos para Prefeitura (2007–2010) - custeio 

• Prefeitura – R$ 145 mil. 
Repasses concluídos para Prefeitura - equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos. 
Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura – R$ 26 mil foram repassados de Ago/2009 a Dez/2009, para custeio. 
Entrega de Ambulância: 1 

• Prefeitura – 1 – Custo: 34 mil 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

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

Polícia Militar: 

• construção da sede do 3º Grupo de Pelotão da 3ª Companhia do 2º Batalhão de 
Polícia Militar do Interior, situado na Rua Augusto Donegar, Quadra 17 – Lote S – 
Custo: R$ 160 mil, repassados em Jan/2008. Obra concluída em 08/12/2008. 

Polícia Civil: 

• construção do prédio para a Delegacia de Polícia, situado na Rua João Calefi – Lote 
3, Quadra nº 51 – Custo: R$ 250 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 
12/12/2009. 

TRANSPORTE: 

DER: 

• reforma e ampliação do Terminal Rodoviário – Custo: R$ 120 mil, repassados em 
Set/2008, Mai/2009 e Jul/2009. A obra foi concluída em 30/01/2010. 

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAL II: 
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• recuperação da estrada vicinal de ligação entre Guzolândia ao acesso à SP-310 
(Vicinal João Tim), numa extensão de 3,00 km – Custo: R$ 671 mil. Obra concluída 
em 13/06/2009 (GNS). 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
R$ 8.981.523,40 

 
 
 
AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 588.091 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 418 mil, 
beneficiando 322 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Programa de Ponte Metálica: 1 
 

• Foi implantada 1 ponte metálica, em convênio com o município, a quem coube a 
construção da cabeceira. O Estado doou a superestrutura, num total de 12 metros 
lineares – Custo: R$ 76 mil. 

1. sobre o Córrego do Guará – Ponte 2, na estrada municipal GUZ-233 – Custo: R$ 76 
mil. Obra concluída em 24/03/2006. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 12,50 km – R$ 275 mil 

• recuperados 5,00 km de estradas rurais GUZ-010/040 (1ª fase) – Custo: R$ 78 mil. 
Obra concluída em 04/12/2000; 

• recuperados 2,50 km de estradas rurais GUZ-115 (2ª Fase)  – Custo: R$ 60 mil. Obra 
concluída em 31/08/2002; 

• recuperados 5,00 km de estradas rurais GUZ-115/050 (3ª Fase) – Custo: R$ 137 mil. 
Obra concluída em 03/11/2004. 

 
 
CATI: Programa de Microbacias: - R$ 360.645,16 

• execução de serviços de adequação de estrada rural no Córrego do Buriti, numa 
extensão de 4,35 km – Custo: R$ 206 mil. Obra concluída em 06/11/2006; 

• execução de serviços de adequação de estrada rural no Córrego Guará – Estrada 
GUZ-235 e GUZ-120, numa extensão de 5,24 km – Custo: R$ 154 mil. Obra concluída 
em 08/11/2005. 
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ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 26 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 980 
crianças e adolescentes, 32 idosos, 6 portadores de deficiência e 204 famílias – R$ 386 
mil. 

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 30 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 22 mil em 2005 e R$ 22 mil em 2006. O programa 
tem por finalidade criar oportunidades de conclusão do ensino básico para jovens de 
15 a 24 anos, pertencentes às classes sociais mais vulneráveis, que não puderam 
frequentar a escola na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o retorno 
e/ou permanência na escola, repasse de R$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que 
os capacitem para o mercado de trabalho. 

 

• Programa Renda Cidadã – 30 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 52 mil; 60 
famílias/mês em 2004 – R$ 43 mil; 120 famílias em 2005 – R$ 86 mil e 120 famílias em 
2006 – R$ 86 mil. O Programa objetiva conceder subsídio financeiro de R$ 60,00/mês 
para famílias em situação de pobreza, com renda mensal “per capita” de até R$ 
100,00, priorizando mulheres chefes de família e integrando estes subsídios a ações 
sócioeducativas e de geração de renda. Após o recebimento da 12ª parcela a família, 
mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá ser desvinculada ou 
permanecer no Programa. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recurso: R$ 183 mil 
 

• construção de ponte sobre o Córrego do Osório – Custo: R$ 108 mil. Obra concluída 
em 10/10/2002; 

 
• construção de ponte de concreto sobre o Córrego das Cobras – Custo: R$ 20 mil. 

Obra concluída em 22/01/1998; 
 
• construção de ponte sobre o Córrego do Barreiro – Custo: R$ 55 mil. Obra concluída 

em 17/12/1996. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasses de recursos): R$ 212 mil 

• 5.043,65 m² de obras de recapeamento asfáltico nas Ruas Getúlio Vargas, Francisco 
Belati e Constantino Rodrigues – Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 30/06/2006; 

• 6.250,00 m² de obras de infra-estrutura urbana em Ruas Centrais – Custo: R$ 50 mil. 
Obra concluída em 24/12/2002; 

• 450,00 metros lineares de iluminação pública – Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 
26/09/2004; 

• repasse de R$ 40 mil em Jun/1999, para aquisição e reforma de máquinas e 
equipamentos; 

• 232,00 m² de obras para construção e ampliações de edificações – Custo: R$ 42 mil. 
Obra concluída em 16/03/1997. 

 

 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 1.239 mil 
 
Repasses de recursos:  

• De 1995 a 2006, foram gastos R$ 336 mil, em bens patrimoniais, custos 
administrativos, desapropriações, mão de obra própria e materiais. 

 
Escola construída:  5 salas (525 novas vagas) - R$ 682 mil 

• 1 escola EEPG Bairro Limoeiro – 5 salas, com 525 novas vagas – Custo: 682 mil. 
Obra concluída em 14/12/1995. 

 
Ampliação de escola:  2 salas (210 novas vagas) - R$ 75 mil 

• 1 escola EEPG Bairro Limoeiro – 2 salas, com 210 novas vagas – Custo: R$ 75 mil. 
Obra concluída em 07/08/1997. 

 
Reformas em Escolas: 4 – R$ 482 mil 

• 3 na EEPG Bairro Limoeiro – Custos: R$ 378 mil. Obras concluídas em 25/12/2006, 
23/06/2005 e 09/06/1998; 

• 1 na EE Profª Vanir Ferrero Moraes – Custo: R$ 104 mil. Obra concluída em 
12/03/2003. 
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Cobertura de quadra de esporte em escola: 1 

• EE Profª Vanir Ferrero Moraes – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 11/06/2001. 
 
Entrega de veículos: 

• Foram entregues 3 veículos para transporte escolar  em (Set/2005, Mar/2002 e 
Jun/1996) – Custo R$ 224 mil. 

 
 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006, foram gastos R$ 210 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 2 escolas do município: EE Bairro Limoeiro e EE Profª Vanir Ferrero 
Moraes. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 

• Em 15/10/2002 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Av. Pascoal Guzzo, nº 
1.065, com recursos de R$ 27 mil, para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• execução de obras de melhorias do Centro Esportivo e Construção do Campo de 
Malha, numa extensão de 765,00 m² - Custo: R$ 90 mil. A obra foi concluída em 
30/06/2002; 

• repasse de R$ 50 mil em Jan/1999, para auxilio financeiro com eventos de natureza 
esportivas. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro na Rua Cabo Miranda, nº 587. 
A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 4 microcomputadores – 
Custo: R$ 15 mil, proporcionando acesso gratuito à Internet. 
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HABITAÇÃO: 
 
Programa Academia Cidadã: R$ 38 mil 
 

• construção de 1 quadra poli-esportiva no conjunto habitacional Guzolândia A – 
Custo: R$ 38 mil. A obra foi concluída em 10/07/2002. 

 
 
Fundo Estadual da Habitação: R$ 259 mil 
 

• execução de obras de infra-estrutura, pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em 
diversas do Centro, numa extensão de 6.003,85 m³ – Custo: R$ 56 mil. A obra foi 
concluída em 01/10/2006; 

 
• execução de obras de infra-estrutura, pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em 

diversas ruas, numa extensão de 2.641,50 m² - Custo: R$ 80 mil. A obra foi concluída 
em 02/09/2006; 

 
• execução de obras de infra-estrutura, pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias 

do conjunto habitacional Guzolândia A1 e A2, numa extensão de 2.105,00 m² - Custo: 
R$ 37 mil. A obra foi concluída em 27/06/2005; 

 
• execução de 146 unidades com iluminação pública no conjunto habitacional Três 

Marias – Custo: R$ 30 mil. A obra foi concluída em 31/12/2003; 
 
• execução de obras de infra-estrutura, recapeamento asfáltico em diversas ruas do 

conjunto habitacional Três Marias, numa extensão de 3.979,50 m² - Custo: R$ 56 mil. 
A obra foi concluída em 31/12/2002. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 90 mil em Nov/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 retroescavadeira; 

• repasse de R$ 110 mil em Jun/2006, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 
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FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura – para implantação de galpão para armazenamento e 
seleção de resíduos provenientes da coleta seletiva de resíduos sólidos – Custo: R$ 79 
mil. Obra concluída em 07/08/2006; 

• contrato com a Prefeitura – para implantação de galerias de águas pluviais para 
combate a erosão em área periférica da zona urbana, com extensão de 772,00 metros 
lineares – Custo: R$ 79 mil. Obra concluída em 31/10/2002. 

 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP 
 
Repasses de recursos:  

• De 1995 a 2006, foram gastos R$ 923 mil, em bens patrimoniais, custos 
administrativos, desapropriações, mão de obra própria e materiais. 

 
Obras concluídas:  

• execução de 465 unidades de ligações domiciliares de esgotos em várias ruas – Custo: 
R$ 15 mil. Concluída em 15/09/2000; 

• execução de 9.730,00 metros de rede coletora de esgotos, 620 unidades de ligações 
domiciliares de esgoto, estação elevatória de esgoto, 446,00 metros de interceptor, 
4.846,00 m de emissário e linha de recalque – do Centro Urbano até Rural – Custo: 
R$ 503 mil. Concluída em 22/08/2000; 

• execução de 2.345,50 metros lineares simples de rede coletora e 116 ligações 
domiciliares – Custo: R$ 31 mil. Concluída em 09/04/1996. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / Entidades Hospitalares  (1995-2006) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 70 mil. 

 
Repasses para Prefeituras / Entidades Hospitalares (1995-2006) - obras e equipamentos: 

 
• Prefeitura – R$ 30 mil em Abr/2006 para aquisição de equipamentos para o Centro de 

Saúde III; 
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• Prefeitura – R$ 8 mil em Dez/1998, para aquisição de equipamentos diversos;  

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

• Prefeitura – R$ 1 mil em Dez/1998 para aquisição de 1 geladeira para conservação de 
vacinas. 

 
 
Programa Sorria São Paulo: custeio/investimento 

• Prefeitura – R$ 36 mil repassados em Set/2006. 
 
 
Entrega de Ambulância: 1 

• Prefeitura – R$ 37 mil, entregue em Mar/2002.. 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 5 viaturas na região: 2 para a Polícia Civil e 3 para a Polícia 
Militar – Custo R$ 99 mil. 

 
 
TRANSPORTE: 
 
DER: 

• construção de terminal rodoviário de passageiros, numa extensão de 410,00 m² - 
Custo: R$ 141 mil. A obra foi concluída em 22/11/2005. 

• restauração e recuperação da SP-310, kms 576,00 ao 580,00, numa extensão de 4,00 
km – Custo: R$ 1.984 mil. A obra foi concluída em 26/10/2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


