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LINS 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 
CULTURA:  

Pólos do Projeto Guri: 2 (em andamento)  

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

• Pólo de Lins – Rua Voluntário Vitoriano Borges, 1.194, Junqueira - em andamento 6 
cursos (canto coral, madeiras, metais, percussão/bateria, violino/viola e 
violoncelo/contrabaixo), para 144 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 504 
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 
14/02/2006.  

 

• Fundação Casa – Rodovia David Haid, km 2 - em andamento 2 cursos (violão e 
percussão), para 95 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 258 mil de 
Jun/2004 a Jul/2011 para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos 
humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em junho 2004.  

 

DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO:  

CEETPS:  

Obra em execução:  

• obras de reformas e adequações nas Instalações Físicas da ETEC de Lins – Custo: R$ 
820 mil. A obra está com 68,96% executados e tem término previsto em 05/01/2012.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

• Distribuição de Leite:  
• distribuídos 123.690 litros de leite, no período de Jan/2011 a Jul/2011 - Custo: R$ 166 

mil, beneficiando 1.178 famílias carentes, no último mês do período.  
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• celebrados 8 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 1.077 
crianças e adolescentes, 52 idosos, 34 portadores de deficiência, 110 famílias e 10 
pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 387 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã - estão sendo atendidas 139 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 164 mil, já repassados R$ 142 mil de Jan a Out/2011.  

 

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 136 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
125 mil, já repassados R$ 114 mil de Jan a Nov/2011.  

 

Repasses concluídos: R$ 120 mil 2  

 

• Sociedade Beneficente Asilo São Vicente de Paulo - R$ 50 mil, repassados em 
Dez/2010, para obras. A obra foi inaugurada em Set/2011.  

 

• APAE - R$ 70 mil, repassados em Fev/2011, para construção de uma Casa Lar. 
Entidade solicitou mudança de objeto para reforma do prédio da APAE. O processo 
esta em tramite de documentação.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 598 mil  

Reformas de escolas concluídas: 5 - R$ 598 mil  

• EE Profa. Minervina Sant’Anna Carneiro – Custo: R$ 122 mil. Obra concluída em 
24/10/2011.  

 

• EE Profa. Decia Lourdes Machado dos Santos – Custo: R$ 64 mil. Obra concluída em 
30/08/2011.  

 

• EE Dom Henrique Mourão – Custo: R$ 71 mil. Obra concluída em 03/08/2011.  
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• EE Dona Genoveva Junqueira – Custo: R$ 64 mil. Obra concluída em 15/06/2011.  
 

• EE Prof. Jorge Americano – Custo: R$ 277 mil. Obra concluída em 01/02/2011.  
 

Repasses para APAE:  

• De Mar/2011 a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 351 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 133 alunos.  

 

• Distribuição de Material Escolar:  
• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 

caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 20.084 alunos em 2011 - 
Custos: R$ 238 mil.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar a Jun/2011 foram gastos R$ 79 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 4 escolas do município.  

 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Mar/2011 a Jun/2011 foram concedidas bolsas alfabetização para 20 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 700 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 8 escolas da região – Custo: R$ 61 mil.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Banco do Povo Paulista:  

• Implantada em 18/06/1999 a unidade do Banco do Povo - Rua: Rio Branco, nº 469, 
com disponibilidade de R$ 540 mil, para atender o crédito produtivo popular. 
Vigência: 09/11/2014.  
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ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE:  

 

• construção de quadra poliesportiva no Conjunto Paulo Freire – Custo: R$ 50 mil, 
repassados em Fev/2009 e Mar/2011. Obra concluída em 21/09/2011.  

• Projeto Esporte Social – Trata-se de Projeto de inclusão social, através do Esporte. O 
Projeto é voltado para o atendimento a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, idosos 
acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais que estejam em situação de 
risco. Os recursos no montante de R$ 39 mil, repassados em Jul/2010, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos. Vigência: 19/11/2011.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 38 unidades habitacionais em andamento / 1 conjunto – Custo: R$ 1.997 mil  

• Conjunto Habitacional Lins H, com 38 unidades habitacionais, beneficiando 190 
pessoas, sendo construídas pelo Programa Reassentamento Habitacional – Custo: R$ 
1.997 mil. A obra está com 23,53% executados e tem término previsto em 30/06/2012.  

 

Programa Melhorias Habitacionais e Urbanas:  

• construção de 2 praças nos Conjuntos Habitacionais José Dias dos Santos e Ulisses 
Guimarães – Custo: R$ 174 mil, já repassados R$ 58 mil em Out/2008. A obra está 
com 30% executados e término previsto em 24/03/2012. Município incluso no CADIN 
em 31/08/2011. Aguardando regularização.  

 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES:  

DER:  

Obras concluídas:  

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV:  

• recuperação de 12,00 km da vicinal Lins (SP-300) – Rio Feio - Guaimbê – Custo: R$ 
2.417 mil. Obra concluída em Set/2011 (ARL).  
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• recuperação de 5,20 km da vicinal de acessos aos Condomínios Orla Dourada e 
Recanto Dourado, inclusive dispositivos na SP-381 – Custo: R$ 1.047 mil. Obra 
concluída em Set/2011 (ARL).  

 

• recuperação de 3,60 km da vicinal SP-381 – Bairro Camponesa (ligação Guaiçara) – 
Custo: R$ 725 mil. Obra concluída em Set/2011 (ARL).  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 1.000 mil  

• 801,00 m de rede de galerias pluviais, e seus complementos, no Jardim Primavera – 
Custo: R$ 150 mil, repassados em Jun/2010. A obra está com 90% executados e tem 
término previsto em 30/12/2011.  

 

• 7.956,13 m² de recapeamento asfáltico em diversas vias do município – Custo: R$ 150 
mil, repassados em Jun/2010. Obra concluída em 30/06/2011.  

 

• 20.075,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em diversas vias do 
município – R$ 700 mil, repassados em Jun/2010 e Fev/2011. Obra concluída em 
30/01/2011.  

 

 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS:  

DAEE:  

Obra programada:  

• canalização de trecho do Córrego Campestre – Custo: R$ 600 mil. A coordenação 
DAEE não concorda com a implantação da canalização antes da construção dos 
barramentos de montante sob risco da obra se tornar ineficiente caso ocorra na bacia 
uma grande precipitação comum durante a estação das chuvas; coordenador aguarda 
parecer da Prefeitura.  
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FEHIDRO : R$ 455 mil  

• contrato com a Fundação Paulista de Tecnologia e Educação, para aparelhamento da 
secretaria executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha – Custo: R$ 64 
mil. Previsão de término em 21/01/2012.  

 

• contrato com a Fundação Paulista de Tecnologia e Educação, para elaboração de 
cadastro de usuários de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista - 
1 – Custo: R$ 110 mil. O projeto está com 90% executados e tem término previsto em 
19/12/2011.  

 

• contrato com a Fundação Paulista de Tecnologia e Educação, para parceria técnica 
para implementação do planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos na Bacia 
Hidrográfica – Custo: R$ 150 mil. O projeto está com 60,67% executados e tem 
término previsto em 16/03/2012.  

 

• contrato com a SOS Rio Dourado – Entidade Ambientalista, para projeto de 
monitoramento da qualidade da água do Rio Dourado – Custo: R$ 51 mil. O projeto 
está com 90% executados e tem término previsto em 27/05/2012.  

 

• contrato com a Prefeitura, para elaboração plano diretor de drenagem urbana de Lins 
– Custo: R$ 80 mil. O projeto concluído em 13/10/2011.  

 

SABESP:  

Obra concluída:  

• obras de perfuração de poço tubular profundo P.25 com 200 m de profundidade, no 
município de Lins – Custo: R$ 80 mil. Obra concluída em 26/05/2011.  

 

Obras em licitação:  

• execução de remanejamento de rede coletora de esgoto na Av. Tiradentes, margem 
direita na confluência dos Córregos Campestre e Jacintina – Custo: R$ 30 mil. 
Previsão para Mar/2012.  
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• execução de duplicação da rede coletora de esgoto na Rua José Lins do Rego – Custo 
previsto: R$ 54 mil. Previsão para Fev/2012.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para entidades hospitalares – custeio: (Total: R$ 382 mil)  

• Santa Casa - R$ 57 mil, repassados em Ago/2011.  

• Fundação Paulista de Tecnologia e Educação – R$ 155 mil, repassados de 07/2008 a 
Out/2011.  

• Missão Salesiana de Mato Grosso – R$ 170 mil, repassados de Jul/2008 a Ago/2011.  
 

Repasse programado para entidades hospitalares – custeio:  

• Santa Casa - R$ 6.000 mil.  
Repasses concluídos para entidades hospitalares – obras: (Total: R$ 312 mil)  

• Santa Casa - R$ 150 mil, repassados em Jun/2010, para reforma e ampliação do 
centro cirúrgico (concluída em 17/07/2011).  

 

• R$ 162 mil, repassados em Set/2010, para aquisição de equipamentos para UTI – 
Neonatal (entregues entre 15/12/2010 a 12/01/2011).  

 

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2011-2014) – obras e equipamentos:  

• Cais Clemente Ferreira – R$ 86 mil, para aquisição de diversos equipamentos.  
 

Programa Dose Certa:  

• Em 2011 estão sendo repassados para o município R$ 448 mil em medicamentos.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 7 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 265 mil.  
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Obras concluídas:  

Polícia Militar:  

• construção da sede do 44º Batalhão da Policia Militar, localizado na Rua 
SarkisDjanikian, s/nº no Jardim Real Parque – Custo: R$ 912 mil. A obra foi 
rescindida com 92,28% executados.  

 

• conclusão da construção da sede do 44º Batalhão da Policia Militar, localizado na 
Rua SarkisDjanikian, 44, no Jardim Real Parque – Custo: R$ 313 mil. Obra concluída 
em 01/07/2011.  

 

• construção de motomec e seção de rádio, localizado na Rua SarkisDjanikian, 35, no 
Jardim Real Parque – Custo: R$ 212 mil. Obra concluída em 27/07/2011.  
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GESTÃO 2007 - 2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 815.473 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 
1.045 mil, beneficiando 1.178 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 5,75 km da estrada LIN-225 –Bairro Taquaruçu (2ª Fase) – Custo: R$ 
410 mil. Obra concluída em 23/12/2008.  

 

• recuperados 8,40 km das estradas LIN-448 no Bairro Campestre, LIN-225 no Bairro 
Taquaruçu e LIN-449 no Bairro Liberdade (3ª Fase) – Custo: R$ 802 mil. Obra 
concluída em 18/11/2009.  

 

Galpão de Agronegócios:  

• implantado 1 Galpão de Agronegócios – Custo: R$ 269 mil. Obra concluída em 
20/06/2008.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 23 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.193 crianças e adolescentes, 8.485 idosos, 72 portadores de deficiência, 332 
famílias, 20 migrantes e 20 pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 
1.242 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 110 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 79 mil, 110 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 79 mil, 110 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 79 
mil e 113 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 91 mil.  
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• Projeto Ação Jovem – atendeu 100 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 72 mil, 100 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 72 mil, 100 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 72 
mil e 100 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 84 mil.  

 

Repasses concluídos: R$ 30 mil  

• Fundação Gil Pimentel Moura - R$ 15 mil, repassados em Fev/2008 para reforma da 
entidade (concluída em 27/02/2008).  

 

• Sociedade Beneficente Asilo São Vicente de Paulo - R$ 15 mil, repassados em 
Abr/2008, para aquisição de equipamentos.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

CEETPS:  

• FATEC Lins - celebrado em 30/06/2008, convênio entre o CEETPS e a Prefeitura de 
Lins para implantação da FATEC, cabendo ao município a cessão, adequação e 
reforma de prédio na Estrada Mário Covas Junior (conhecida com Estrada Lins – 
Guaimbê) – km 1 – Zona Rural e ao Estado a aquisição de mobiliários e 
equipamentos, ao Custo de R$ 638 mil. A unidade oferece o curso de Informática - 
Modalidades Banco de Dados e Redes de Computadores e Tecnologia em Logística 
(80 vagas - período tarde e noite).  
 

• aquisição de equipamentos para ETEC de Lins – Custo: R$ 394 mil.  
 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 1.310 mil  

• cobertura da quadra esportiva no bairro Monsenhor Pazzetto – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Jun/2010. Obra concluída em 31/12/2010.  

 

• 58.829,40 m² de recapeamento asfáltico em diversas vias do município – Custo: R$ 
1.000 mil, repassados em Dez/2009 e Set/2010. Obra concluída em 30/12/2010.  
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• 11.141,67 m² de recapeamento asfáltico em diversas vias do Jd. Morumbi – Custo: R$ 
200 mil, repassados em Mai/2010. Obra concluída em 13/12/2010.  

 

• implantação de galerias de águas pluviais no Jardim Santa Maria – Custo: R$ 168 
mil, repassados em Nov/2009. Obra concluída em 16/12/2010.  

 

• 1.154,00 m de guias e sarjetas e 858,50 m de rede de galerias pluviais e seus 
complementos, ao longo da Rua N.S. Auxiliadora até o Córrego Jacintina – Custo: R$ 
200 mil, repassados em Nov/2009. Obra concluída em 25/06/2010.  

 

• 1.814,20 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Rua João Batista de Araújo 
– Custo: R$ 50 mil, repassados em Mai/2008. Obra concluída em 04/06/2010.  

 

• aquisição de equipamentos para curso de geração de renda – Custo: R$ 42 mil, 
repassados em Out/2009. Entregue em 10/05/2010.  

 

• 10.023,72 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em diversas ruas do 
município – Custo: R$ 250 mil, repassados em Out/2008 e Set/2009. Obra concluída 
em 05/11/2009.  

 

• 8.346,57 m² de pavimentação, guias e sarjetas nas ruas do conjunto habitacional 
TeisukeKumassaka – Custo: R$ 250 mil, repassados em Jun/2008 e Set/2009. Obra 
concluída em 05/11/2009.  

 

• 11.788,40 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas no Bairro Xingu – Custo: R$ 
150 mil, repassados em Nov/2006 e Mar/2007. Obra concluída em 26/03/2007.  
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EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 6.675 mil  

Reformas de escolas concluídas: 31 - R$ 4.279 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 9 - R$ 2.396 mil  

• EE Prof Jorge Americano – Custo: R$ 320 mil. Obra concluída em 27/04/2010.  
 

• EE Jose Ariano Rodrigues – Custo: R$ 331 mil. Obra concluída em 07/04/2010.  
 

• EE ProfMiecio Cavalheiro Bonilha – Custo: R$ 382 mil. Obra concluída em 
22/03/2010.  

 

• EE ProfaDecia Lourdes Machado dos Santos – Custo: R$ 346 mil. Obra concluída em 
23/02/2010.  

 

• EE Dona Genoveva Junqueira – Custo: R$ 346 mil. Obra concluída em 30/12/2009.  
 

• EE Prof Dorival Calazans Luz – Custo: R$ 227 mil. Obra concluída em 04/07/2008.  
 

• EE Padre Octacílio de Oliveira – Custo: R$ 133 mil. Obra concluída em 22/01/2008.  
 

• EE Profº Walter Cardoso Galati – Custo: R$ 153 mil. Obra concluída em 26/06/2007.  
 

• EE ProfªMinervina Sant´Anna Carneiro – Custo: R$ 158 mil. Obra concluída em 
15/05/2007.  

 

Transporte escolar: 2 veículos – R$ 291 mil  

• Foram entregues 2 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 291 mil.  
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Repasses para APAE:  

• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
1.167 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 532 alunos.  

 

Distribuição de Material Escolar:  

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 11.449 alunos em 2007, 11.704 
alunos em 2008, 24.144 alunos em 2009 e 22.380 alunos em 2010 - Custos: R$ 931 
mil.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 749 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 4 escolas do município.  

 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Mar/2009 a Dez/2010 foram concedidas bolsas alfabetização para 27 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 945 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 7 escolas da região – Custo: R$ 160 mil.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Frentes de Trabalho:  

• No período de Ago/2008 a Abr/2009 foram atendidos 162 bolsistas nas Frentes de 
Trabalho – Custo: R$ 41 mil.  

 

ESPORTE E LAZER:  

• olimpíada colegial e jogos escolares do Estado de São Paulo - R$ 230 mil repassados 
em Set/2007. Evento realizado no período de 13 a 23 de setembro de 2007.  
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• realização de 52º Jogos Regionais da 3ª Região Esportiva - R$ 220 mil repassados em 
Jun/2008. Evento realizado no período entre os dias 30/06 e 13/07/2008.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 3 unidades habitacionais concluídas pelo Sistema Carta de Credito – R$ 16 mil  

CDHU: 19 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – Custo: R$ 274 mil  

• Conjunto Habitacional Lins G, com 19 unidades habitacionais, beneficiando 95 
pessoas, construídas pelo Programa Reassentamento Habitacional, na Avenida Nilo 
Noronha – Custo: R$ 274 mil. Obra concluída em 15/02/2008.  

 

Programa Melhorias Habitacionais e Urbanas:  

• 16.479,46 m² de recapeamento asfáltico no Conjunto Habitacional Lins B – Custo: R$ 
197 mil, repassados de Jul/2008, Set e Out/2009. Obra concluída em 12/07/2009.  

 

JUSTIÇA:  

FÓRUM:  

• ampliação e reforma do prédio do Fórum de Lins – Custo: R$ 1.555 mil. Obra 
concluída em 27/01/2010.  

 

Fundação CASA:  

Convênios:  

• convênio com a CASCEA - Comunidade a Serviço da Criança e do Adolescente - para 
atendimento a 140 adolescentes inseridos na medida sócio-educativas de liberdade 
assistida – Custo: R$ 125 mil, repassados em Set/2006 a Abr/2007.  

 

• convênio com a Prefeitura - para atendimento a 80 adolescentes inseridos em medidas 
sócio-educativa em meio aberto – Custo: R$ 96 mil, repassados em Set/2008 a 
Jun/2009.  
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Obras:  

• reforma geral e adaptações da Unidade de Internação Rio Dourado – Custo: R$ 780 
mil. Obra concluída em 08/12/2010.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obras concluídas: R$ 1.253 mil  

• execução de rede coletora de esgotos e emissário no Jardim São Roque – Custo: R$ 50 
mil. Obra concluída em 30/12/2009.  

 

• construção da estação elevatória de esgotos 9 e linha de recalque no Jardim Pinheiro 
e duplicação da rede coletora de esgotos na Rua José Lins do Rego – Custo: R$ 63 
mil. Obra concluída em 23/03/2009.  

 

• construção de linha de recalque de esgoto e adequação da estação elevatória de 
esgoto para atendimento ao Hospital Clemente Ferreira – Custo: R$ 19 mil. Obra 
concluída em 28/02/2009.  

 

 

• execução de obras do anel de reforço da Zona Baixa Setor B (Adutora do Setor 
Aeroporto) – Custo: R$ 215 mil. A obra foi concluída em 26/02/2009.  

 

• perfuração poço tubular profundo P.24 – Custo: R$ 84 mil. Obra concluída em 
13/11/2008.  

 

• execução de ramais de água e esgoto no Bairro Bom Viver V – Custo: R$ 26 mil. Obra 
concluída em 22/10/2008.  
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• construção de reservatório apoiado de 2.000 m³ e casa de bombas no Jardim Bom 
Viver – Custo: R$ 656 mil. Obra concluída em 30/06/2008.  

 

• construção de anel de reforço da Zona Média - Setor C do Reservatório Elevado Bom 
Viver – Custo: R$ 52 mil. Obra concluída em 28/04/2008.  

 

• remanejamento de 120 m de coletor tronco da Avenida de Tiradentes – Custo: R$ 19 
mil. Obra concluída em 30/12/2007.  

 

• construção de estação pressurizadora de água tratada no Jardim Santa Terezinha – 
Custo: R$ 5 mil. Obra concluída em 30/12/2007.  

 

• construção de adutora de água bruta entre o P.17 e P.21 – Custo: R$ 19 mil. Obra 
concluída em 30/10/2007.  

 

• ampliação do Laboratório de Controle Sanitário de Lins – Custo: R$ 45 mil. Obra 
concluída em 30/05/2007.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007 - 2010) – custeio 
(Total: R$ 1.225 mil):  

• Santa Casa – R$ 37 mil.  
 

• Prefeitura – R$ 1.030 mil.  
 

• Fundação Paulista de Tecnologia e Educação – R$ 59 mil.  
 

• Inspetoria Imaculada Auxiliadora – R$ 5 mil.  
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• Missão Salesiana de Mato Grosso – R$ 94 mil.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares – obras e equipamentos 
(Total: R$ 1.415 mil):  

Prefeitura – R$ 760 mil, sendo:  

R$ 55 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de uma Van (entregue em 30/06/2010).  

R$ 15 mil, repassados em Jun/2010, para equipamentos de material permanente.  

R$ 100 mil, repassados em Jun/2008, para reforma e ampliação do Centro Atenção 
Psicossocial (concluída em 25/06/2010).  

R$ 150 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos (adquiridos de 
Nov/2008 a Fev/2009).   

 

R$ 70 mil, repassados em Jun/2008, para reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde 
do Bairro Guaricanga (concluída em 08/05/2009).  

R$ 40 mil, repassados em Jan/2008, para aquisição de uma ambulância (adquirida em 
02/09/2008).  

R$ 330 mil, repassados em Ago/2007, para aquisição de equipamentos (adquiridos de 
27/11/2007 à 04/12/2009).  

Cais Clemente Ferreira – R$ 655 mil, repassados em 2007 e 2010, para aquisição de 
equipamentos.  

Entrega de ambulância: 1 – R$ 50 mil  

• Prefeitura: 1 – entregue em 30/06/2010.  
 

Programa Dose Certa:  

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 1.828 mil em 
medicamentos.  
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Programa de Controle de Glicemia:  

• Prefeitura – R$ 174 mil foram repassados de 2007 a 2010 para custeio.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 17 viaturas: 7 para a Polícia Militar, 8 para a Polícia Civil e 2 para 
a Polícia Técnica – Custo: R$ 640 mil.  

 

Corpo de Bombeiros:  

• Foi entregue em 30/05/2008 uma unidade de resgate (UR) para o Corpo de Bombeiros 
– Custo: R$ 100 mil.  

 

Polícia Militar:  

Obras concluídas:  

• construção da sede da 1ª Companhia do 44° Batalhão da Policia Militar, localizado 
na Rua Emilce Junqueira F. Vilela no Jardim Real Parque – Custo: R$ 555 mil. Obra 
concluída em 22/12/2008.  

 

Polícia Civil:  

• obras de reforma e ampliação da delegacia seccional de polícia – Custo: R$ 89 mil. 
Obra concluída em 03/03/2009.  

 

• serviços de reforma da delegacia de investigações gerais e delegacia de investigações 
entorpecentes – Custo: R$ 99 mil. Obra concluída em 03/03/2009.  
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TRANSPORTES:  

DER: 

Obras concluídas:  

• recapeamento da pista e dos acostamentos, remodelação de dispositivo de acesso e 
implantação de dispositivo no km 20,3 da SP-381, substituição de guarda-corpo da 
Ponte sobre o Rio Dourado, construção de passeio para pedestres na área urbana de 
Lins, trecho entre Lins e Sabino, do km 0 ao km 28,8 – Custo: R$ 20.535 mil. Obra 
concluída em 10/09/2009.  

 

• recapeamento dos acessos nas SPA 175/387; SPA 183/387; SPA 245/333 e SPA 
245/333, numa extensão de 12,94 km – Custo: R$ 6.345 mil. Obra concluída em 
28/02/2009 e atende também os municípios de Getulina e Pongaí.  

 

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I:  

• recuperação de 3,60 km da vicinal Lins – Guaiçara – Custo: R$ 426 mil. Obra 
concluída em 28/08/2008. (CFL)  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II:  

• recuperação de 22 km da vicinal de ligação entre Lins e Distrito de Tangará – Custo: 
R$ 4.150 mil. Obra concluída em 13/04/2009. (PNG)  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III:  

• recuperação de 4,00 km da vicinal Lins – divisa de município de Guaiçara – Custo: R$ 
1.085 mil. Obra concluída em 08/05/2010.  

 

• recuperação de 13,20 km da vicinal Lins – Bairro Palmital – Custo: R$ 3.583 mil. 
Obra concluída em 08/05/2010.  
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
 

R$ 99.500.000,00 
 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA: 
 

• construção do Centro de Ressociliazação“Dr. Manoel Carlos Muniz”, com área 
construída de 2.880,00 m² - Custo: R$ 2.988 mil. A unidade tem capacidade para 
receber 210 presos em regime fechado, semi aberto e provisório. A unidade é 
administrada em parceria com a ONG. Obra concluída em 25/08/2001. 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 2.326.784 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 1.597 mil 
beneficiando 1.178 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4,80 km da estrada rural LIN-421 - Custo: R$ 88 mil. Obra concluída em 
08/05/2000. 

 
CATI - Programa Microbacias: 
 

• recuperados 3,08 km de estradas rurais - Microbacia Córrego Campestre – Custo: R$ 
138 mil. Obra concluída em 15/09/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 89 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
5.950 crianças e adolescentes, 112 idosos, 241 portadores de deficiências e 586 
famílias – Custo: R$ 3.200 mil. 

 
• 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 
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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 de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 154 mil; 90 

famílias/mês em 2004 – R$ 65 mil; 90 famílias em 2005 – R$ 64 mil e 110 famílias em 
2006 – R$ 79 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 - R$ 25 mil repassados em Abr/2002 para reforma na Sociedade Creche 
Nossa Senhora Aparecida; 

 
• Prefeitura - R$ 25 mil, repassados em Ago/2000 para construção do Centro de 

Convivência do Idoso. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
CEETPS: 
 

• obras de reformas diversas para implantação da ETE na Rua Santo Antonio, 311 - 
Vila Alta – Custo: R$ 564 mil. A obra foi concluída em 22/05/2006. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Repasse de recursos: R$ 1.272 mil 
 

• 41.083 m² de pavimentação asfálticano Bairro Bom Viver IV e no Conjunto 
Habitacional Lins V – Custo: R$ 200 mil, repassados de Mar/2000 a Set/2006. Obras 
concluídas em 10/11/2006 e 16/10/2000; 

 
• 2.431 m de guias e sarjetas no Bairro Bom Viver – Custo: R$ 30 mil, repassados em 

Out/2004. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 
272,50 e concluída em 28/09/2004; 
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• 8.320 m² de recapeamento e galerias de águas pluviais nos Bairros Jardim Leoni, 

Jardim Aeroporto e Av: Nicolau Zarvos – Custo: R$ 398 mil, repassados em Mai/2002 
e Set/2002. Obra concluída em 05/06/2004; 

 
• 17.358 m de guias, sarjetas e galerias de águas pluviais nos Bairros Jardim Tangará e 

Jardim Santa Maria – Custo: R$ 434 mil, repassados em Mar e Out/2003. A obra foi 
realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 17 mil e concluída em 
10/12/2003; 

 
• calçada, iluminação e alambrados na Rua Rosário Mena e Rua Antonio Ferrer Platero 

– Custo: R$ 10.000,00, repassados em Mai/2002. A obra foi realizada em parceria 
com a Prefeitura a quem coube mais R$ 1 mil e concluída em 26/06/2003; 

 
• 5.936,48 m² de recapeamento asfáltico na Av. dos Coroados e Rua Thomas Antonio 

Gonzaga – Custo: R$ 50 mil, repassados em Jun e Dez/2002. A obra foi realizada em 
parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 281,99 e concluída em 24/01/2003; 

 
• 17.776,00 m² de pavimentação em vias urbanas nos Bairro Parque Ferroviário e 

Bairro São João – Custo: R$ 80 mil, repassados em Mar/2000. Obra concluída em 
24/07/1999; 

 
• construção de ponte sobre a Rua Olavo Bilac com a Rua Rui Barbosa – Custo: R$ 70 

mil, repassados em Jun/1999. Obra concluída em 25/12/1996. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Escolas ampliadas: 2 (420 novas vagas) – R$ 83 mil 
 

• EE Padre Eduardo Rebouças de Carvalho – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 60 
mil. Obra concluída em 22/01/2002; 

 
• EE Padre Eduardo Rebouças de Carvalho – 1 sala (105 novas vagas) – Custo: R$ 23 

mil. Obra concluída em 05/10/2000; 
 
 
Reformas em Escolas: 45- R$ 3.000mil 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 5 – Custo: R$ 197 mil 
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• EE 21 de Abril – R$ 40 mil. Obra concluída em 20/03/2003; 
 
• EE Padre Eduardo Rebouças de Carvalho – R$ 39 mil. Obra concluída em 

25/11/2002; 
 

• EE Fernando Costa – R$ 46 mil. Obra concluída em 24/10/2002; 
 
• EE Dom Henrique Mourão – R$ 31 mil. Obra concluída em 16/11/2001; 

 
• EE Profº Octacílio Santana – R$ 40 mil. Obra concluída em 19/07/2001. 

 
Repasses para APAE: R$ 1.865mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 1.468 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 1.423 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 1.552 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 14 escolas do município. 

 
Entrega de veículos: 
 

• Foi entregue um veículo para transporte escolar – Custo R$ 66 mil. 
 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 18/06/1999 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua: Rio Branco, nº 469 - 
Custo R$ 540 mil, para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 

• construção de quadra de esportes no Bairro Pazetto – Custo R$ 30mil, repassados em 
Jul2005. Obra concluída em 05/04/2006; 
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• repasse de R$ 10mil, repassados em Set/2002 para realização da 1ª Taça Linense de 
Futsal; 

 
• repasse de R$ 7mil, repassados em Jan/1999 para realização de Campeonato Amador 

de Futebol. 
 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1Infocentro Municipal na Rua 21 de Abril, 
424. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 microcomputadores, 
proporcionando acesso gratuito à Internet para a população – Custo: R$ 17mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 500 unidades habitacionais / 1 conjunto – R$ 5.346 mil 
 

• Conjunto Habitacional Lins D – 500 unidades, beneficiando 2.500 pessoas, na Rua 
José N. da Silva construídas pelo sistema Empreitada Global, em parceria com a 
Prefeitura - Custo: R$ 5.346 mil. Unidades comercializadas em 30/06/1997. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• 20.864,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Bairro Jardim União – 
Custo: R$ 150 mil, repassados em Set/2003 e Out/2002. Obra concluída em 
28/10/2004. 

 
Programa Academia Cidadã: 
 

• construção de 2 quadras poliesportiva no Conjunto Habitacional Lins B – Custo: R$ 
81mil. Obras concluídas em 18/09/2002. 

 
 
JUSTIÇA: 
 
Fundação Casa: 
 

• elaboração e construção de unidade de internação (Tipo1 e 2) na Estrada Sabino-Lins 
- km 02, com 204 vagas – Custo: R$ 9.656 mil. Obra concluída em 29/04/2003. 
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MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 188 mil em Out/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 retroescavadeira e 1 caminhão compactador e coletor 
de lixo. 

 
FEHIDRO : 
 

• contrato com a Prefeitura, para aquisição e instalação de esteira para triagem de lixo 
- Custo: R$ 27 mil. Obra concluída em 16/02/2006; 

 
• contrato com a Prefeitura, para contenção do processo erosivo no Pólo Industrial – 

galerias de águas pluviais, guias e sarjetas – Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 
07/11/2005; 

 
• contrato com a Prefeitura, para aquisição de 1 caminhão e caçamba basculante 

coletora não compactadora – Custo: R$ 44 mil. Obra concluída em 14/06/2005; 
 

• contrato com a Prefeitura, para implantação da Usina de Reciclagem de Lixo e aterro 
sanitário – Custo: R$ 91 mil. Obra concluída em 20/06/2002; 

 
• contrato com a Prefeitura, para 1.100,00 m de construção de galerias de águas 

pluviais no Jardim Bom Viver 3 e 4 – Custo: R$ 59 mil. Obra concluída em 
23/10/2001; 

 
• contrato com a Prefeitura, para controle de erosão e voçoroca junto ao Córrego 

Campestre – Custo: R$ 60 mil. Obra concluída em 22/06/2001. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• 648,00 m de adutora de água bruta do poço PPS20 à adutora do poço PPS8 e 
urbanização da área do poço PPS20 – Custo: R$ 49 mil. Concluído em 31/12/2006. 

 
• construção de estação elevatória de água tratada - reservatório Arapuá – Custo: R$ 

15 mil. Concluído em 30/12/2006. 
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• perfuração de 3 poços tubulares profundos, sendo P21 (150 m), P22 (150 m) e P23 

(150 m) – Custo: R$ 330 mil. Concluído em 30/12/2006. 
 
• 1.270,00 m de adutora de água tratada que abastece o reservatório do Jardim Bom 

Viver – Custo: R$ 18 mil. Concluído em 30/12/2005. 
 

• urbanização e serviços dos poços P17, P18 e P19 – Custo: R$ 56 mil. Concluído em 
15/12/2005. 

 
• perfuração do poço tubular profundo P20 – Custo: R$ 85 mil. Concluído em 

30/11/2005. 
 

• perfuração de 03 poços tubulares profundos (P17, P18 e P19) – Custo: R$ 245 mil. 
Concluído em 22/04/2005. 

 
• 1.112,00 m de adutora, montagem eletromecânica, urbanização e serviços 

complementares do poço P16 – Custo: R$ 23 mil. Concluído em 01/02/2005. 
 

• 3.161,00 m de adutora, interligando a Usina Nova ao reservatório com capacidade de 
2000 m³ no Jardim Aeroporto – Custo: R$ 117 mil. Concluído em 30/08/2004. 

 
• remanejamento de rede e ramais de água no Jardim Bandeirantes – Custo: R$ 19 mil. 

Concluído em 21/02/2004. 
 
• perfuração do poço tubular profundo P.16  com 300 m de profundidade – Custo: R$ 

95 mil. Concluído em 30/09/2002. 
 
• execução de troca de ramais de água e substituição de cavaletes  – Custo: R$ 131 mil. 

Concluído em 28/06/2002. 
 

• 1.334,00 m de urbanização e montagem eletromecânica do poço PPS15 e adutoras do 
PPS15 e PPS7 – Custo: R$ 109 mil. Concluído em 27/03/2002. 

 
• 4.787,00 m de coletor tronco no Córrego Barbosinha e interceptores no Jardim Bom 

Viver – Custo: R$ 615 mil. Concluído em 06/10/2001. 
 

• duplicação de rede coletora de esgotos na Rua Salesiana – Custo: R$ 4 mil. Concluído 
em 28/08/2001. 
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• remanejamento de adutora de 250 mm na Usina Velha – Custo: R$ 50 mil. Concluído 
em 30/05/2001. 

 
• setorização de rede de distribuição de água setor Pedro de Toledo, Zona Alta e Zona 

Média – Custo: R$ 223 mil. Concluído em 14/03/2001. 
 

• 280,00 m de remanejamento de adutora de água tratada – Custo: R$ 26 mil. 
Concluído em 31/12/2000. 

 
• automação do laboratório de Lins – Custo: R$ 29 mil. Concluído em 03/09/2000. 

 
• perfuração do poço P15 com 300 m de profundidade – Custo: R$ 66 mil. Concluído 

em 04/02/2000. 
 

• contratação dos serviços para interligação de rede de informática da 
Superintendência – Custo: R$ 19 mil. Concluído em 27/09/1999. 

 
• reservatório com volume de 2.000 m³, estação elevatória de água tratada – na Estrada 

Lins/Tangará - próximo ao Aeroporto – Custo: R$ 404 mil. Concluído em 11/05/1998. 
 

• recuperação do poção do DAEE – Custo: R$ 136 mil. Concluído em 30/09/1997. 
 

• energização do PPJ 2 e montagem eletromecânica, com fornecimento de materiais – 
Custo: R$ 72 mil. Concluído em 15/08/1997. 

 
• urbanização da área do poção III e adequação do PPS.2 – Custo: R$ 74 mil. 

Concluído em 26/04/1996. 
 
• execução de reservatório elevado de 100 m3 - com fornecimento de materiais 

hidráulicos  e urbanização da área do Jardim Arapuã – Custo: R$ 88 mil. Concluído 
em 10/10/1996. 

 
• estação elevatória de esgoto, linha de recalque e estação de tratamento de esgoto – 

Custo: R$ 598 mil pagos na gestão PSDB. Foram investidos R$ 3.752 mil na gestão 
Fleury pagos em Dez/1994. Concluído em 30/12/1996. 

 
• 1.040,00 m de adutora de interligação dos reservatórios R.3, R.4 e R.9 – Custo: R$ 25 

mil. Concluído em 23/05/1995. 
 

• 672,00 m de remanejamento do interceptor de esgotos – Custo: R$ 13 mil. Concluído 
em 24/03/1995. 
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• 3.131 m de rede de distribuição de água, 6.260,50 m de rede coletora de esgotos e 200 

ligações domiciliares de esgotos – Custo: R$ 301 mil. 
 
Materiais: 
 

• aquisição de materiais para o sistema de abastecimento de água – Custo: R$ 4.663 
mil. 

 
• aquisição de materiais para o sistema de esgotamento sanitário – Custo: R$ 2.870 mil. 

 
• aquisição de materiais para o sistema de abastecimento de água e esgoto – Custo: R$ 

4.584 mil. 
 

• aquisição de materiais para operação dos poços P17, P18 e P19 – custo: R$ 53 mil. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares para custeio (1995-2006): 
 

• SantaCasa – R$ 5.040mil; 
 
• Prefeitura – R$ 556mil. 

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

• Hospital Clemente Ferreira – R$ 3.212 mil de 1995 a 2006 para aquisição de 
equipamentos e veículos; 

 
• Prefeitura – R$ 450 mil em Set/1997 para aquisição de equipamentos; 

 
• Prefeitura – R$ 72 mil em Dez/1998 para aquisição de um veículo para combate a 

dengue; 
 

• Prefeitura – R$ 49 mil em Dez/1998 para aquisição de equipamentos para Unidade 
Básica de Saúde no Bairro Junqueira; 

 
• Prefeitura – R$ 100 mil em Abr/2006 para construção de Unidade Básica de Saúde 

para o Programa de Saúde da Família; 
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• Santa Casa – R$ 6 mil em Dez/1997 para aquisição de equipamentos de Assistência ao 
Parto; 

 
• Santa Casa – R$ 250 mil em Dez/1998 para aquisição de equipamentos. 

 
Entrega de Ambulâncias: 5 
 

• Prefeitura – 3 (entregues em 2000, 2002 e em 2005); 
 
• Hospital Clemente Ferreira – 1 (entregue em 2005); 

 
• SantaCasa – 1 (UTI entregue em 2000). 

 
Veículos para transportes de pacientes: 2 
 

• Hospital Clemente Ferreira – 2 (entregues em 2001 e 2005). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Foram entregues 61 viaturas: 33 para a Polícia Militar, 27 para a Polícia Civil e 1 
para a Polícia Técnica – Custo: R$ 1.400 mil. 

 
• Foi entregue 1 Base Comunitária para a Polícia Militar – Custo: R$ 62 mil. Entregue 

em 11/04/2001. 
 

• construção da sede a 4º Cia do 26º Batalhão da Polícia Militar – Custo: R$ 221mil. 
Obra concluída em 05/01/2006. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DAESP: Aeroporto Estadual Governador Lucas Nogueira Garcez 
 

• implantação de farol rotativo para operação visual noturna – Custo: R$ 38 mil. Obra 
concluída em 03/01/2000; 

 
• recapeamento e reforço das pistas de pouso e táxi, ampliação do páteo de aeronaves, 

novo sistema de balizamento noturno, reforma do terminal de passageiros, ampliação 
da capacidade do aeroporto para B737 e F100 – Custo: R$ 1.749 mil. Obra concluída 
em 31/01/2000; 
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• pavimentação do acesso de veículos aos hangares e serviços complementares – Custo: 

R$ 98 mil. Obra concluída em 19/02/2001. 
 
DER: 
 

• serviços de melhoramentos e pavimentação do Sub trecho da vicinal LIN-030 (Lins – 
Tangará), variante do contorno do Aeroporto de Lins, numa extensão de 1 km. – 
Custo: R$ 193 mil. Obra concluída em 30/03/2003. 

 
• melhoramentos e pavimentação da vicinal Lins (SP-300) à divisa com Guaimbé - LIN-

060, numa extensão de 11,90 km – Custo: R$ 1.691 mil. Obra concluída em 
15/02/2001. 

 
• duplicação da SP-183/387 - Lins - BR-153 - Frigorífico Bertin, numa extensão de 0,69 

m Custo: R$ 442 mil. Obra concluída em 24/09/2002. 
 

• duplicação da SP 300, entre Cafelândia e Promissão – do km 426 ao km 442,8 e do km 
445,10 ao km 457,50, numa extensão de 29,20 km – Custo: R$ 8.423 mil. Obra 
concluída em 29/09/1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


