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LUCÉLIA 
OBRAS E AÇÕES –  GESTÃO 2007 - 2010 

R$ 33.112.300,00 – em 47 obras e ações 
 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite:  

 
• distribuídos 651.278 litros de leite, de Jan/2007 a Fev/2010 – Custo: R$ 801 mil 

beneficiando 1.194 famílias carentes, no último mês. 
 
Programa Melhor Caminho – 3ª Fase: 
 
● recuperados 5 km de estrada rural LCL-020 - Bairro Mil Alqueires – Custo: R$ 342 

mil. A obra foi concluída em 16/11/2007. 
 
Convênios com a Casa da Agricultura: 
 
● Prefeitura - repassados R$ 90 mil em dez/2006, para aquisição de trator e 

equipamentos agrícolas. Vigência: 18/12/2006 a 31/12/2007. 
 
● Prefeitura – repassados R$ 26 mil em Ago/2007 e Set/2007, para atender a 

pequenos e médios agricultores. 
 
CATI – Programa de Microbacias: 
 
● serviços de adequação de estradas rurais no Microbacia Córrego Jacutinga/Égua, 

numa extensão de 3,85 km – Custo: R$ 204 mil. A obra foi concluída em 
12/10/2007. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

 
• celebrados 8 convênios com a Prefeitura e entidades assistenciais para atendimento 

a 611 crianças e adolescentes, 90 idosos, 55 idosos  e 76 famílias – Custo: R$ 278 
mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu 50 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 108 mil; 200 

bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 144 mil; 200 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 
144 mil e estão sendo atendidos 200 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 144 mil, 
repassados R$ 60 mil de Jan a Mai/2010.  
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● Programa Renda Cidadã – atendeu 61 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 44 mil; 
61 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 44 mil; 61 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
44 mil e estão sendo atendidos 61 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 44 mil, 
repassados R$ 18 mil de Jan a Mai/2010.  

 
Repasses de recursos: 
 
● APAE – R$ 50 mil repassados em Jan/2009, para aquisição de equipamentos (9 

micro-computadores e 1 veículo); 
 
● Lar São Vicente de Paula – R$ 30 mil repassados em Abr/2008, para reforma e 

ampliação da entidade. A obra foi concluída em 27/03/2008; 
 
• Lar São Vicente de Paula – R$ 15 mil repassados em Jan/2007, Mai/2007 e 

Jun/2007, para custeio; 
 
• Lar São Vicente de Paula – R$ 30 mil repassados em Fev/2007, para aquisição de 

máquina de lavar. 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: R$ 1.184 mil 
 
● 7.692,13 m² para obras de recapeamentos em vias urbanas – Custo: R$ 100 mil, 

repassados em Jan/2010. Obra não iniciada; 
 
● 3.514,75 m² para obras de pavimentação asfáltica – Custo: R$ 99 mil, repassados 

em Jan/2010. Obra não iniciada; 
 
● reforma do estádio municipal José Freitas Cayres – Custo: R$ 150 mil, repassados 

em Dez/2009. Obra não iniciada; 
 
● 38.616,30 m² de pavimentação asfáltica – Custo: R$ 250 mil repassados em Jul e 

Nov/2008. Obra concluída em 18/06/2009; 
 
● 39.472,55 m² de pavimentação asfáltica – Custo: R$ 245 mil repassados em 

Jun/2008 e Dez/2008. Obra concluída em 16/02/2009; 
 
● 32.225,55 m² de obras de infraestrutura nas ruas Vereador M. Filho, Nemetala 

Audi e Prefeito Armando Pozzetti – Custo: R$ 200 mil repassados em Nov/2007 e 
Out/2008. Obras concluídas em 13/10/2008; 

 
● 4.950,00 m² de pavimentação asfáltica na rua Pasqual Micali – Custo: R$ 70 mil 

repassados em Jul/2008. Obra não iniciada; 
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● 14.000,00 m² de recapeamento asfáltico – Custo: R$ 70 mil, já repassados R$ 35 

mil em Fev/2007. Obra com 68,50% executados. 
 
Repasses de recursos programados: R$ 300 mil 
 
● construção de praça com 649,73 m² – Custo: R$ 50 mil. Aguardando liberação de 

recursos; 
 
● aquisição de ônibus zero km – Custo: R$ 150 mil; 
 
● obras de pavimentação asfáltica – Custo: R$ 100 mil. 
 

 
EDUCAÇÃO: 
 
Reformas de escolas contratadas, aguardando OIS: 2 – R$ 214 mil 

  
● EE José Firpo – Custo: R$ 208 mil; 
 
● EE José Firpo – Custo: R$ 6 mil. 

 
Transportes escolares: 2 veículos – R$ 291 mil 
 
● Foram entregues em 08/04/2010 e 12/02/2010 – 2 veículos micro-ônibus para 

transportes escolares – Custo: R$ 291 mil. 
 
Repasses para a APAE: R$ 392 mil 
 

• De Jan/2007 a Mar/2010, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
392 mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 219 alunos com deficiências que impossibilitam 
frequentar classes regulares de ensino fundamental. 

 
Distribuição de Material Escolar:  
 

• Foram distribuídos no município, kits de material escolar (régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila) para 6.483 alunos em 2007 a 
Fev/2009 – Custos: R$ 108 mil. 

 
Programa Escola da Família:  
 

• De Mar/2007 a Mar/2010, foram gastos R$ 123 mil em atividades desenvolvidas 
aos finais de semana na EE José Firpo. 
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HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 172 unidades habitacionais em execução / 2 conjuntos – R$ 7.186 mil 
 

• conjunto habitacional Lucélia F2 - 122 unidades, beneficiando 610 pessoas, sendo 
construídas pelo sistema Parceria com Municípios na rua Ananias Alves de Souza, 
s/nº – Custo: R$ 5.097 mil. A obra está em fase inicial e tem término previsto para 
31/12/2010; 

 
● conjunto habitacional Lucélia F3 - 50 unidades, beneficiando 250 pessoas, sendo 

construídas pelo sistema Parceria com Municípios, na rua Ananias Alves de Souza, 
s/nº – Custo: R$ 2.089 mil. A obra está em fase inicial e tem término previsto para 
31/12/2010. 

 
CDHU: 100 unidades habitacionais paralisadas / 1 conjunto – R$ 1.558 mil 
 

• conjunto habitacional Lucélia F1 – 100 unidades, beneficiando 500 pessoas, sendo 
construídas pelo sistema Pró-Lar Rural na Rua Ananias Alves de Souza, s/nº - 
Custo: R$ 1.558 mil. A obra foi paralisada com 8,57% executados e onde foram 
investidos R$ 317 mil. Aguarda nova licitação por parte da  Prefeitura, para 
retomar a obra. 

 
 
Pró - Lar - Convênio Melhorias Habitacionais e Urbanas: 
 
Obras concluídas: R$ 431 mil 
 
● 17.960 m² de recuperação e conservação de pavimentação asfáltica em vias do 

conjunto habitacional Lucélia B1 – Custo: R$ 99 mil. Concluída em 27/12/2009; 
● 16.655,72 m² de  pavimentação asfáltica em vias do conjunto habitacional Lucélia 

E – Custo: R$ 332 mil, já repassados em Jun/2008, Fev/2009 e Jul/2009. Concluída 
em 15/07/2009. 

 
Obras em andamento: R$ 160 mil 
 
● construção de Centro Comunitário no conjunto habitacional Lucélia B1 – Custo: 

R$ 96 mil, já repassados R$ 29 mil em Fev/2009. A obra está com 30% executados 
e tem término previsto para 15/06/2010; 

 
● construção de praça nos conjuntos habitacionais Lucélia C1 e C2 – Custo: R$ 64 

mil, já repassados R$ 18 mil em Fev/2009. A obra está com 30% executados. 
 
 
JUSTIÇA: 
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Fundação CASA:   
 

• convênio com a Prefeitura, para atendimento a 20 adolescentes em regime de 
liberdade assistida – Custo: R$ 53 mil, já repassados de Ago/2006 a Mai/2009. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2009) – custeio (Total: R$ 377 mil) 
 

R$ 377 mil, sendo R$ 12 mil, para custeio do Programa de Saúde da Família. 
 
Programa Dose Certa: 
 

• De Jan/2007 a Dez/2009, foram repassados R$ 459 mil em medicamentos e mais R$ 
70 mil estão sendo repassados em 2010. 

 
Programa de Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura – R$ 55 mil repassados de Jul/2006 a Dez/2009 e mais R$ 10 mil estão 
sendo repassados em 2010. 

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

R$ 15 mil, repassados em Jul/2009, para investimento do Programa Renova Saúde; 
 
R$ 50 mil repassados em Mai/2008, para aquisição de veículo para transporte de 
pacientes; 
 
R$ 40 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de ambulância; 
 
R$ 40 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos; 
 
R$ 55 mil repassados em Mai/2008, para aquisição de veículo e equipamentos; 

 
R$ 300 mil repassados em Jan/2008, para investimentos na Santa Casa. 

 
R$ 60 mil repassados em Nov/2007, para aquisição de equipamentos para a Santa 
Casa. 

 
Repasse programado para Prefeitura  – obras e equipamentos 
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● Prefeitura – Custo: R$ 50 mil, para aquisição de equipamentos e outros materiais 
permanentes para Santa Casa. 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Foram entregues  em 24/07/2009 e 09/01/2008 - 3 viaturas, sendo: 1 viatura para a 
Polícia Militar e 2 viaturas para a Polícia Civil – Custo: R$ 101 mil.  

 
Polícia Militar – Obra concluída:  
 

• construção da sede do 3° Pelotão da 2ª Companhia do 25° BPM/I – situado na Av. 
Antônio Chavarelli, nº 1.011 - Bairro Largo Paraguaçu, numa extensão de 183,19 
m² – Custo: R$ 214 mil.Concluída em 15/07/2009. 

  
 
TRANSPORTES: 
 
DER:  
 
PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II:  
 
Obras concluídas: 
 

• recuperação da vicinal que liga Lucélia à Usina Centralcool, com 31,50 km – Custo 
no município: R$ 8.284 mil. Obra concluída em 13/04/2009.  

 
Obras concluídas: 

 
• recapeamentos de vários acessos nas SPAs, com 21,86 km nos municípios de 

Lucélia, Flórida Paulista, Pacaembu, Irapuru, Junqueirópolis, Dracena, Santa 
Mercedes, Paulicéia, Tupi Paulista, Monte Castelo, Alfredo Marcondes e 
Presidente Venceslau – Custo: R$ 8.257 mil. Concluídas em 22/07/2009; 

 
• fornecimento de materiais para regularização dos pavimentos na vicinal Lucélia-

Pracinha, numa extensão de 7,6 km – Custo: R$ 399 mil. A obra foi concluída em 
18/04/2009. 

 

OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
R$ 33.342.000,00 
 
 

 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA: 
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● construção da unidade prisional, fechada e de segurança máxima, com 792 novas 

vagas, Custo: R$ 10.773 mil. Obra concluída em 30/11/1998; 
 
● construção da ala de progressão penitenciária, Custo: R$ 268 mil. Obra concluída 

em 03/10/2001. 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 2.040.732 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: 

R$ 1.408 mil beneficiando 1.194 famílias carentes, no último mês do período. 
 
 
Programa Melhor Caminho: 
 
● recuperados 8,03 km das estradas rurais  LCL -455/459/020/060 – 1ª e 2ª Fases – 

Custo: R$ 112 mil. As obras foram concluídas em 09/08/1998.  
 
 
Programa de Microbacias: 

 
● A CATI concluiu 1,59 km de adequação de estradas rurais na Microbacia 

córrego da Balsa - Custo: R$ 107 mil. Obra concluída em 08/03/2006. 
 
 
Convênios: 
 

● repassados R$ 20 mil para reforma ampliação e/ou melhorias do matadouro 
municipal. Obra concluída em 20/09/1999; 

 
● repassados R$ 6 mil para aquisição de roçadeira, carreta tanque e um conjunto 

de plantio semi - direto para plantadeira. 
 

 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 45 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.765 crianças e adolescentes, 240 idosos, 138 portadores de deficiência e 242 
famílias– Custo: R$ 964 mil. 
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• Projeto Ação Jovem – atendeu 100 bolsistas/mês em 2005 e 150 bolsistas/mês em 

2006 – Custo: R$ 72 mil em 2005 e R$ 108 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 – atendeu 30 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2001 – R$ 8 

mil; 30 famílias/mês em 2003 – R$ 44 mil, 41 famílias em 2004 – R$ 30 mil, 41 
famílias em 2005 – R$ 29 mil e 61 famílias em 2006 – R$ 44 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. 

 
 
Repasse de recursos: 
 

• R$ 25 mil repassados em jan/2001, para término da construção do prédio da 
Terceira Idade. Obra concluída em 26/06/2001. 

 
 
 
CULTURA: 
 
● Criado o Centro Musical para crianças, adolescentes e jovens, através da Lei de 

Incentivo à cultura, na Praça José Firpo, 121, Custo: R$ 17 mil.000,00.  
 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos:  
 

• obras de reconstrução de galeria no conjunto Habitacional B – Custo: R$ 119 mil. 
Obra concluída em 18/10/2006; 

 
• Recuperação de travessia em linha de tubo na estrada Municipal LCL 010, KM 

22,5 – Custo: R$ 89 mil. Obra concluída em 01/09/2005; 
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• reconstrução de bueiro de 15 metros de comprimento e 13,6 metros de largura 
sobre o Rio Capivari – Custo: R$ 83 mil. Obra concluída em 18/02/2004. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasses de recursos): 
 

• 16.450 m de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e recapeamento – Custo: R$ 
150 mil repassados em set e dez/2004. A obra foi concluída em 14/05/2005; 

 
• 20.160 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas – Custo: R$ 210 mil 

repassados em ago/2001 e jul/2002.Obras concluídas em 25/06/2003; 
 

• 16.260,00 m² de recapeamento asfáltico  Custo: R$ 100 mil. Obras concluídas em 
30/11/2002; 

 
• 27.908,33 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas – Custo: R$ 200 mil 

repassados em jul e dez/2000. Obras concluídas em 25/12/2000. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 687 mil 
 
Escola construída: 1 (630 novas vagas) – R$ 180 mil 
 

• EMEF Prof. Carlos Bueno– 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 180 mil. Obra 
concluída em 23/02/1999. 

 
Reformas em escolas: 7 – R$ 507 mil. 
 
Transporte escolar: R$ 95 mil 
 
● Entregues 2 veículos: 1 microônibus e 1 van 

 
 
Repasses para APAE: R$ 417 mil 
 

• De 1995 a 2006, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 417 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 263 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar 
classes regulares de ensino fundamental. 
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Programa Escola da Família:  
 

• De 2003 a 2006, foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana na EE José Firpo. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 20/09/03 foi implantado o Banco do Povo Paulista, em parceria com a 
Prefeitura, o Banco do Povo Paulista na avenida Internacional, 1751 - 1º  – Custo: 
R$ 180 mil do Estado e R$ 20 mil da Prefeitura, para atender o crédito produtivo 
popular. 

 
• construção do Centro de Lazer do Trabalhador – Custo: R$ 100 mil. Obra 

concluída em 31/12/1999. 
 
 
ESPORTE E LAZER:  
 
Repasse de recursos: 

 
• R$ 50 mil repassados em out edez/2004 e em out/2005, para a conclusão da piscina 

pública, alambrado, vestiários e complementos, localizados a rua Roque P. de 
Oliveira, s/nº. Obras concluídas em 31/03/2006. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na avenida 
Internacional, 1.571. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 4 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 12 mil. 

 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 833 unidades habitacionais / 5 conjuntos - R$ 12.662 mil 
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• conjunto habitacional Lucélia E – 192 unidades, beneficiando 960 pessoas, 
construídas pelo sistema Empreitada Global convencional na estrada vicinal LCL - 
050, saída para Pracinha – Custo: R$ 2.340 mil. Obra concluída em 30/09/2006; 

 
• conjunto habitacional Lucélia C 2 – 148 unidades, beneficiando 740 pessoas, 

construídas pelo sistema Pró-Lar Núcleo Habitacional por Empreitada na rua Rio 
de Janeiro com a rua das Azaléias - Vila Rancharia – Custo: R$ 278 mil. Obra 
concluída em 26/03/2004;  

 
• conjunto habitacional Lucélia C 1 – 156 unidades, beneficiando 780 pessoas, 

construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional na rua Rio de Janeiro - 
Vila Rancharia – Custo: R$ 2.023 mil. Obra concluída em 01/10/2002; 

 
• conjunto habitacional Lucélia D – 37 unidades, beneficiando 185 pessoas, 

construídas pelo sistema Pró-Lar Núcleo Habitacional por Empreitada, na rua 
Itapura - Vila Rancharia – Custo: R$ 5.402 mil. Obra concluída em 16/05/2002; 

 
• conjunto habitacional Lucélia B1 – 300 unidades, beneficiando 1.500 pessoas, 

construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional, na rua Nemetala Audi, 
esquina com a rua Rancharia – próximo ao cemitério – Custo: R$ 2.619 mil. Obra 
concluída em 12/09/1997. 

 
 
Fundo Estadual da Habitação: 
 
● execução de 11.538 m de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no onjunto 

habitacional Jardim das Flores - Custo: R$ 158 mil repassados em nov/2002. 
Obras concluídas em 31/12/2002. 

 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 89 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, 
para aquisição de 1 caminhão compactador de lixo. 

 
 
FEHIDRO: 
 

• contrato com a Associação Luceliense de Esportes e Cultura, para realização de 
curso técnico em meio ambiente - Custo: R$ 46 mil, concluído em 22/02/2005; 

 
• contrato com a Prefeitura, para prolongamento de galerias de águas pluviais - 

fundos Lupal Custo: R$ 59 mil, obras concluídas em 06/03/2002; 
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• contrato com a Prefeitura, para combate à erosão urbana no final da avenida 

Brasil, Custo: R$ 52 mil, concluído em 13/11/2000; 
 
• contrato com a Prefeitura para implantação de galerias de águas pluviais - Custo: 

R$ 50 mil, concluída em 19/04/1999; 
 
• contrato com a Prefeitura, para recuperação e preservação do Salto Botelho no 

Parque Municipal Carlos Botelho - Custo: R$ 84 mil, concluído em 10/03/1999. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 
 

• construção de galerias de águas pluviais na Vila Cayres – Custo: R$ 64 mil. Obra 
concluída em 31/12/1996. 

 
 
SABESP: 
 
● aquisição de tubos de pvc para utilização em adutora de água e ampliação do 

sistema de abastecimento de água - Custo: R$ 25 mil, concluído em 26/08/2005; 
 
● perfuração dos poços profundos P.13 e P.14 - Custo: R$ 117 mil, concluído em 

30/05/1996; 
 
● aquisição de conjunto moto bomba para estação elevatória de água tratad-, Custo: 

R$ 24 mil. Obra concluída em 30/03/1997. 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 
 

• Santa Casa – R$ 979 mil. 
 
• Prefeitura – R$ 414 mil. 
 

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

• Prefeitura – R$ 30 mil repassados em Jan/2006 para reforma da Unidade Básica 
de Saúde; 

 
• Prefeitura – R$ 30 mil repassados em Jan/2002 para aquisição de equipamentos; 
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• Prefeitura – R$ 20 mil repassados em jan/2002 para aquisição de equipamentos; 
 
• Prefeitura – R$ 44 mil repassados em 15/10/1997 para aquisição de equipamentos 

oftalmológico, odontológico e de incubadoras para o Centro de Saúde; 
 

• Prefeitura - R$ 36 mil repassados em ago/2005 para custeio do Programa de 
Controle de Glicemia. 

 
 
Entrega de Ambulâncias: 4 - R$ 112 mil 
 

• Prefeitura – 4 (entregues em 31/12/1996, 31/12/1997, 28/06/2002 e 22/10/2005). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 11 viaturas, sendo: 7 para a Polícia Militar e 4 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 288 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER:  
 

• construção de galeria de concreto de quadro duplo com secção de vazão de 15 m², 
recuperação do aterro e do pavimento, restauração dos acessos e das vias urbanas 
- Custo: R$ 238 mil. Obra concluída em 30/06/2001; 

• construção de ponte de concreto sobre o rio Aguapei - mirim (Rio Feio), extensão 
de 96 m, em convênio com a Prefeitura – Custo: R$ 700 mil. A obra foi concluída 
em 03/11/2000; 

• melhoramentos e pavimentação da vicinal Lucélia Rio Aguapeí – trecho 
Centralcool, com investimentos na gestão PSDB de R$ 197 mil, dos quais R$ 47 mil 
negociados com a CPA. Obra concluída em 02/04/1998. 

 


