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MARÍLIA  
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 Marília – Rua Paes Leme, nº 643 - Alto Cafezal - em andamento 16 cursos 
(bateria, canto coral, cavaco, clarinete, contrabaixo acústico, contrabaixo elétrico, 
flauta transversal, fundamentos da música, guitarra, iniciação musical, percussão, 
saxofone, viola, violão, violino e violoncelo), para 347 crianças e adolescentes. Estão 
sendo gastos R$ 649 mil de Jul/2009 a Out/2011 para pagamento de despesas de 
manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as 
atividades em 11/07/2006. Vigência até 31/12/2012.  

• Pólo Fundação Casa - localizado a Rodovia SP 333, km 343 1 curso (violão), para 13 
alunos. Estão sendo gastos R$ 184 mil, repassados de Jun/2004 a Out/2011 para 
pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de 
supervisão, etc. O Pólo iniciou suas atividades em Junho/2004. Vigência até 
31/12/2011.  

 

DESENVOLVIMENTO. SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 322.784 litros de leite, no período de Jan/2011 a Set/2011 – Custo: R$ 
438 mil, beneficiando 2.464 famílias carentes, no último mês.  

 

• celebrados 10 convênios com a Prefeitura para atendimento a 1.032 crianças e 
adolescentes, 150 famílias, 395 idosos, 16 portadores de deficiência, 60 migrantes e 20 
pessoas de outros segmentos – Custo: R$ 637 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 856 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 814 mil, já repassados R$ 745 mil de Jan a Nov.  
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• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 385 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
364 mil, repassados de Jan a Dez.  

 

Repasses concluídos: R$ 550 mil  

• APAE – repasse de R$ 80 mil em Fev/2011, para reforma de blocos da entidade. Obra 
concluída em Jun/2011.  

 

• Albergue Noturno São José – repasse de R$ 50 mil em Jan/2011, para reforma do 
forro e das instalações elétricas. Obra concluída em Jul/2011.  

 

• Prefeitura – repasse de R$ 140 mil em Out/2010, para reforma no prédio - Projeto 
Quero Vida. A obra está com 70,19% executados. A Prefeitura está solicitando novo 
aditamento até 25/12/2012.  

 

• Associação Filantrópica de Marília – repasse de R$ 30 mil em Mar/2011, para 
pintura na entidade. Obra concluída, aguardando prestação de contas e vistoria.  

 

• Associação Filantrópica de Marília – repasse de R$ 40 mil em Set/2010, para 
aquisição de equipamentos.  

 

• Associação de Combate ao Câncer de Marília – repasse de R$ 50 mil em Nov/2010, 
para aquisição de equipamentos.  

 

• Fundação Mansão Ismael – repasse de R$ 30 mil em Nov/2010, para aquisição de 
equipamentos.  

 

• Lar São Vicente de Paulo – repasse de R$ 30 mil em Nov/2010, para aquisição de 
equipamentos.  
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• Associação Irmão ClementMyionnet– repasse de R$ 30 mil em Dez/2010, para 
aquisição de equipamentos.  

 

• Juventude Católica – repasse de R$ 70 mil em Nov/2010, para aquisição de 
equipamentos.  

 

Repasse programado:  

• Prefeitura – repasse de R$ 160 mil, para aquisição de equipamentos - Projeto Quero 
Vida.  

 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO:  

UNESP: (Total: R$ 3.934 mil)  

Obra concluída: R$ 788 mil  

• construção de prédio para área de humanidades na Faculdade de Filosofia e Ciências 
– Custo: R$ 788 mil. Obra concluída em 16/09/2011.  

 

Obra em execução: R$ 3.146 mil  

• construção da central de salas de aula - Bloco I na Faculdade de Filosofia e Ciências 
– Custo: R$ 2.248 mil. A obra está com 70,63% executados e tem término previsto em 
21/03/2012.  

 

• construção do centro de vivência e quadra poliesportiva na Faculdade de Filosofia e 
Ciências – Custo: R$ 898 mil. A obra está com 8,75% executados e tem término 
previsto em 23/04/2012.  
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EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 12.503 mil  

Escola nova construída: 1 (1.050 novas vagas) – R$ 5.995 mil  

• Terreno Jardim Santa Antonieta – 10 salas (1.050 novas vagas) – Custo: R$ 5.995 mil. 
Obra concluída em Dez/2011, o projeto executivo de incêndio bem como a Pasta do 
Corpo de Bombeiros, encontra-se em revisão pelo projetista. Mas o prédio já tem 
autorização de ocupação  

 

Escola nova sendo construída: 1 (840 novas vagas) – R$ 3.504 mil  

• Terreno Jardim Alcir Raineri – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 3.504 mil. A 
obra está com 44% executado e tem término previsto em 22/06/2012.  

 

Reformas de escolas concluídas: 19 – R$ 1.970 mil  

 

Reformas de escolas em execução: 5 – R$ 1.034 mil  

• EE Dr. Waldemar Moniz da Rocha Barros – Custo: R$ 78 mil. A obra está com 15% 
executados e tem término previsto em 31/01/2012.  

 

• EE Prof. Baltazar de Godoy Moreira – Custo: R$ 490 mil. A obra está com 30% 
executados e tem término previsto em 16/01/2012.  

 

• EE Gabriel Monteiro da Silva – Custo: R$ 160 mil. A obra está com 6% executados e 
tem término previsto em 21/03/2012.  

 

• EE Profa. Sylvia Ribeiro de Carvalho - Custo: R$ 63 mil. A obra está com 8% 
executados e tem término previsto em 21/03/2012.  

 

• EE/ETEC/CEL. MNS Bicudo/AntonioDevisate – Custo: R$ 243 mil. A obra está com 
7% executados e tem término previsto em 17/04/2012.  
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Reforma de escola contratada, aguardando OIS: 1 – Custo Previsto: R$ 77 mil 

• EE Profa. Ruth Mamede de Godoy – Custo: R$ 77 mil.  
 

Repasses para APAE:  

• De Mar a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 264 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 100 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar a Set/2011 foram gastos R$ 518 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 17 escolas do município.  

 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Mar a Set/2011 foram concedidas bolsas alfabetização para 12 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 420 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 6 escolas da região – Custo: R$ 58 mil.  

 

EMPREGO E TRABALHO  

BANCO DO POVO:  

• Em 24/01/2002 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua Álvares Cabral, 290 
com recursos de R$ 900 mil para atender o crédito produtivo popular. Vigência até 
22/01/2012.  
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GESTÃO PÚBLICA:  

Instalação do Poupatempo: 

 

• Em 19/02/2011 foi inaugurado obras de adequação do imóvel, para implantação do 
Poupatempo de Marília, na Av. das Indústrias, nº 430, Centro – Custo: R$ 28.600 mil, 
já repassados R$ 9.115 mil de Ago/2010 a Set/2011, onde estão à disposição do 
cidadão 53 serviços prestados por 8 Órgãos Públicos (Programa Acessa São Paulo, 
CDHU, DETRAN, e-poupatempo, IIRGD, BANCO NOSSA CAIXA, SECRETARIA DO 
EMPREGO, etc). Empresa vencedora: Consórcio Poupatempo Marília, contrato 
assinado em 12/08/2010.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 210 unidades habitacionais em execução / 5 conjuntos – R$ 11.604 mil  

• Conjunto Habitacional Marília U, com 30 unidades habitacionais, beneficiando 150 
pessoas, sendo construídas pelo Programa Parceria com Municípios, na Rua Flor de 
Liz no Distrito de Avencas – Custo: R$ 1.162 mil. A obra está 88,21% executados e 
tem término previsto em 30/03/2012.  

 

• Conjunto Habitacional Marília V, com 22 unidades, beneficiando 110 pessoas, sendo 
construídas pelo Programa Parceria com Municípios, na Estrada Municipal Rosália a 
Padre Nóbrega no Distrito de Rosália - Custo: R$ 768 mil. A obra está com 79,21% 
executados e tem término previsto em 30/03/2012.  

 

• Conjunto Habitacional Marília V2, com 22 unidades, beneficiando 110 pessoas, sendo 
construídas pelo Programa Parceria com Municípios, na estrada municipal Rosália a 
Padre Nóbrega - Distrito de Rosália - Custo: R$ 746 mil. A obra está com 78,26% 
executados e tem término previsto em 30/03/2012.  

 

• Conjunto Habitacional Marília X, com 80 unidades habitacionais, beneficiando 400 
pessoas, sendo construídas pelo Programa Parceria com Municípios – Custo: R$ 
5.452 mil. A obra está com 10,98% executado e tem término previsto em 28/02/2013.  
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• Conjunto Habitacional Marília Y, com 56 unidades habitacionais, beneficiando 280 
pessoas, sendo construídas pelo Programa Reassentamento Habitacional, na Rua 
AmicleDalmonte - Parque das Vivendas – Custo: R$ 3.476 mil. A obra está com 7,73% 
executado e tem término previsto em 30/10/2012.  

 

 

JUSTIÇA:  

 

Fundação Casa:  

Obra concluída:  

• reforma e adaptações na unidade de internação provisória Marília – Custo: R$ 1.162 
mil. Obra concluída em 29/08/2011.  

 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES  

DAESP:  

Aeroporto Estadual Frank MiloyeMilenkovichi:  

Obras em execução:  

• obras de construção da SCI e implantação da unidade de serviço e manutenção 
USEMA do– Custo: R$ 1.204 mil. Em início de obras e tem término previsto em 
11/06/2012. Aguardando a 1ª medição.  

• obras de ampliação e adequação das pistas de rolamento e vias de serviços e acesso 
aos hangares – Custo: R$ 1.922 mil. A obra está com 76,83% executados e tem 
término previsto em 17/03/2012.  

• projeto básico, anteprojeto e projeto executivo para construção do novo TPS – Custo: 
R$ 416 mil. A obra está com 29% executados e tem término previsto em 15/02/2012.  
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PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 557 mil  

• construção do Centro Comunitário no Núcleo Habitacional José Teruel Martinez – 
Custo: R$ 100 mil, repassados em Jan/2010. A obra está com 82% executados e tem 
término previsto em Fev/2012.  

 

• construção de Centro de Eventos no Bairro Jardim Santa Antonieta – Custo: R$ 300 
mil, já repassados R$ 180 mil em Out/2008. Obra concluída em 15/09/2011. 
Aguardando documentos complementares para liberação da 2ª parcela.  

 

• reforma do campo de futebol, vestiário e quadra poliesportiva do Centro Comunitário 
Integrado Waldemar Moreira – Custo: R$ 100 mil, repassados em Out/2008. Obra 
concluída em Out/2011.  

 

• reforma e ampliação da lavanderia da Associação Filantrópica de Marília - Custo: R$ 
57 mil, repassados em Fev/2008. Obra concluída em Fev/2009. Aguardando vistoria 
para encerramento do convenio.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS  

DAEE:  

• perfuração de 4 poços, equipamentos de bombeamento e reservatório nos Bairros 
Esplanada, Santa Paula, Zaninoto e Primavera – R$ 1.073 mil. A obra está com 93% 
executados e tem término previsto em Mar/2012. Falta a implantação dos tubos de 
ligação dos poços aos reservatórios.  

 

FEHIDRO : - R$ 699 mil  

• contrato com o Comando de Policiamento Ambiental - para projetos educacionais 
(Natureza Viva) - Custo: R$ 81 mil. Concluídos em 06/05/2011.  

• contrato com o Comando de Policiamento Ambiental – para projetos educacionais 
(Natureza Viva Fase V e VI) - Custo: R$ 127 mil. Término previsto de 17/03/2012 a 
08/06/2012.  
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• contrato com a Fundação Paulista de Tecnologia e Educação, para caracterização 
hidrogeológica do Aquífero Bauru como principal fonte de abastecimento da área 
abrangida pelas unidades Aguapeí e Peixe - Custo: R$ 255 mil. Término previsto em 
14/05/2012.  

• contrato com a UNESP, para elaboração de programa de controle de erosão e 
reflorestamento na área do Aguapeí e Peixe – Custo: R$ 41 mil. Término previsto em 
02/05/2012.  

• contrato com DAEE, para controle de perdas no sistema de distribuição de água de 
Marília - Custo: R$ 98 mil. Previsão de término em 29/04/2012.  

• contrato com DAEE, para controle de perdas no sistema de distribuição de água de 
Marília (instalação de válvulas redutoras) - Custo: R$ 97 mil. Previsão de término em 
19/05/2012.  

 

SAÚDE:  

Fundação de Apoio a Faculdade de Medicina – R$ 7.847 mil - construção do Hospital de 
Reabilitação-Rede Lucy Montoro:  

R$ 2.000 mil, repassados em Jul/2010, para construção de parte do Hospital de Reabilitaão.  

R$ 5.847 mil, já repassados R$ 1.179 mil em Dez/2011, para termino da obra e aquisição de 
equipamentos. Previsão de término da obra para 1º semestre de 2012.   

 

Repasses concluídos para entidades hospitalares - custeio: (Total: R$ 36.815 mil)  

• Fundação de Apoio a Faculdade de Medicina – R$ 35.416 mil, repassados de 
Out/2010 a Dez/2011.  

• Fundação de Ensino Euripedes Soares da Rocha – R$ 165 mil, repassados de 
Set/2008 a Nov/2011.  

• Santa Casa – R$ 1.134 mil (sendo R$ 600 mil do Programa Pró Santas Casas).  
 

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

• Associação Feminina de Marília – R$ 20 mil, repassados em Ago/2011.  
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• Hospital Espírita de Marília – R$ 60 mil, repassados em Ago/2011.  
 

Repasses concluídos para entidades hospitalares – obras /equipamentos:  

• Hospital Espírita de Marília – R$ 70 mil, repassados em Nov/2011, para reforma e 
ampliação.  

 

Repasses em andamento para entidades hospitalares - custeio:  

• Santa Casa – R$ 600 mil, já repassados R$ 500 mil de Set a Dez/2011, do Programa 
Pró Santas Casas.  

 

• Hospital Espírita de Marília – R$ 1.020 mil, já repassados R$ 726 mil de Abr a 
Dez/2011.  

 

• Repasses programados para Prefeitura / entidades hospitalares – 
custeio/investimentos:  

• Fundação de Apoio a Faculdade de Medicina – R$ 3.300 mil, para custeio.  
 

• Fundação de Apoio a Faculdade de Medicina – R$ 750 mil, para desenvolvimento do 
projeto básico de arquitetura e estrutural da reforma e ampliação.  

 

• Santa Casa – R$ 200 mil, para aquisição de equipamentos.  
 

 

Programa Dose Certa:  

• De Jan a Jun/2011, foram repassados R$ 616 mil para aquisição de medicamentos.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 10 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 418 mil.  
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GESTÃO 2007-2010 

 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA:  

• obras e serviços de moto-mecanização, terraplenagem, gradeamento e estação 
elevatória de esgotos na Penitenciária - Custo: R$ 409 mil. Obra concluída em 
28/11/2008.  

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 1.623.776 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 
2.100 mil, beneficiando 2.464 famílias carentes, no último mês.  

 

Programa Melhor Caminho:  

Obras concluídas:  

• recuperados 5,3 km de estrada rural MAR-010 (4ª fase) – Bacia Hidrográfica do Rio 
do Peixe - Custo: R$ 372 mil. Obra concluída em 22/10/2008.  

 

• recuperados 5 km de estrada rural MAR-304 e MAR-010 (5ª fase) - Custo: R$ 437 mil. 
Obra concluída em 07/12/2010.  

 

Programa de Pontes Metálicas:  

• implantada 1 ponte metálica sobre o Córrego Santa Helena na estrada MAR-130, em 
convênio com o município, a quem coube a construção da cabeceira – vão de 10 
metros. O Estado fez a doação da superestrutura – Custo: R$ 64 mil. Instalada em 
07/12/2007.  
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CATI - Programa Microbacias:  

• adequação de 3,69 km de estradas rurais da Microbacia Córrego Pádua Sales – 
Custo: R$ 166 mil. Obra concluída em 22/10/2007.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 38 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
4.115 crianças e adolescentes, 699 idosos, 41 portadores de deficiências, 600 famílias, 
383 migrantes e 37 pessoas de outros segmentos da população – R$ 2.800 mil.  

• Programa Renda Cidadã – 625 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 468 mil; 625 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 450 mil; 625 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 450 
mil; 724 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 563 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 350 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 
252 mil; 350 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 252 mil; 350 bolsistas/mês em 2009 – 
Custo: R$ 252 mil; 350 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 294 mil.  

 

Repasses concluídos: R$ 886 mil  

• Cáritas Diocesana – repasse de R$ 50 mil pagos em Jun/2010, para aquisição de 
equipamentos.  

• Associação Mariliense de Esportes Inclusivos – repasse de R$ 31 mil pagos em 
Mai/2010, para aquisição de equipamentos.  

• Centro Comunitário São Judas Tadeu – repasse de R$ 45 mil pagos em Dez/2007 e 
Fev/2010, para aquisição de equipamentos.  

• Lar da Criança – repasse de R$ 70 mil pagos em Jan/2010, para aquisição de 
equipamentos.  

• Restaurante Infantil – repasse de R$ 29 mil pagos em Jan/2010, para aquisição de 
equipamentos.  

• Associação Casa do Caminho – repasse de R$ 150 mil pagos em Jun/2009 e 
Jan/2010, para aquisição de equipamentos.  

• Associação Mariliense de Amor Exigente – repasse de R$ 30 mil pagos em Dez/2009, 
para aquisição de equipamentos.  

• Lar São Vicente de Paulo – repasse de R$ 80 mil pagos em Jan/2008, para aquisição 
de equipamentos.  
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• Esquadrão da Vida – repasse de R$ 30 mil pagos em Nov/2009, para aquisição de 
equipamentos.  

• Instituição Casa dos Velhos – repasse de R$ 50 mil pagos em Abr/2009, para 
aquisição de equipamentos.  

• Associação Filantrópica – repasse de R$ 39 mil pagos em Mar/2009, para aquisição 
de equipamentos.  

• APAE – repasse de R$ 30 mil pagos de Jan/2009, para aquisição de equipamentos.  

• Associação Amor de Mãe – repasse de R$ 30 mil pagos de Jan/2009, para aquisição 
de equipamentos.  

• Comunidade Eurípedes Barsanulfo (CEB) – repasse de R$ 50 mil pagos em 
Out/2008, para obras. Obra concluída em 25/10/2008.  

• Prefeitura – repasse de R$ 50 mil pagos em Jul/2008, para aquisição de 
equipamentos.  

• Grupo de apoio às Crianças com Câncer e Hemopatias– repasse de R$ 42 mil pagos 
em Jan/2008 e Mar/2009, para aquisição de equipamentos.  

• Lar AmélieBoudet– repasse de R$ 15 mil pagos em Out/2007, para aquisição de 
equipamentos.  

• APAE – repasse de R$ 30 mil pagos de Dez/2006 a Jun/2007, para custeio.  

• Legião Mirim de Marília – repasse de R$ 35 mil pagos em Set/2010, para aquisição 
de equipamentos.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

CEETPS: R$ 1.663 mil  

• reforma e adequação para implantação dos laboratórios da FATEC - Custo: R$ 479 
mil, sendo: R$ 154 mil em obras e mais R$ 325 mil em equipamentos. Obra concluída 
em 17/05/2007.  

• reforma dos laboratórios de análise de alimentos microbiológicos e físico-químico da 
FATEC - Custo: R$ 622 mil, sendo: R$ 327 mil em obras e R$ 295 mil em 
equipamentos. Obra concluída em 14/09/2008.  

• aquisição de equipamentos para a FATEC - Custo: R$ 562 mil Entregues em Jul/2008 
e Dez/2009.  
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 150 mil  

• aquisição de um caminhão basculante - Custo: R$ 150 mil, repassados em Jun/2010, 
prestação de conta entregue em 29/11/2010.  

 

EDUCAÇÃO: 

 

Total de investimentos em obras – R$ 9.000 mil  

Reformas de escolas concluídas: 69 – R$ 3.800 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 21 – R$ 5.200 mil  

Transporte Escolar:  

• Foi entregue em 08/02/2010 um micro-ônibus para o transporte escolar, no valor de 
R$ 145 mil.  

 

• Repasses para a APAE:  
• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 879 

mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 400 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes 
regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Set/2010 foram investidos R$ 2.300 mil em atividades desenvolvidas 
aos finais de semana em 17 escolas do município.  

 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Jun/2009 a Set/2010 foram concedidas bolsas alfabetização para 11 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 175 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 8 escolas da região – Custo: R$ 68 mil.  
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GESTÃO PÚBLICA:  

• Poupatempo móvel - início da operação da unidade móvel Marília em 27/03/2006, 
com o objetivo de propiciar à população urbana e rural do município e municípios 
circunvizinhos o acesso aos serviços públicos no padrão Poupatempo - Custo: R$ 
12.997 mil em 60 parcelas mensais. A administração é terceirizada, cabendo ao 
Poupatempo e Prodesp traçar diretrizes e o monitoramento da qualidade dos serviços. 
A vigência do contrato é de 11/01/2006 a 11/01/2011. São oferecidos os seguintes 
serviços: SERT (Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social), IIRGD 
(Emissão de Carteira de Identidade, Atestado de Antecedentes e Declaração de 
Extravio de RG), E-Poupatempo (Acesso aos serviços públicos, via internet gratuito), 
Banco Nossa Caixa (recolhimento de taxas) e Atividades sócio-educativas e culturais.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 16 unidades habitacionais concluídas pelo sistema de carta de crédito – R$ 302 mil  

JUSTIÇA:  

Fundação Casa:  

Obra:  

• construção de salas de aula, vestiário, refeitório e cobertura quadras na Unidade 
Internação e Provisória, localizada no km 343,1 da Rodovia SP-333 no Distrito 
Amadeu Amaral – Custo: R$ 295 mil. Obra concluída em 16/09/2007.  

Convênios:  

• convênio com a Prefeitura, para atendimento a 80 adolescentes em regime de 
liberdade assistida – Custo: R$ 144 mil, repassados de Fev/2008 a Mai/2009.  

• convênio com a Cáritas Diocesana de Marília, para atendimento a 90 adolescentes em 
regime de liberdade assistida – Custo: R$ 124 mil, repassados de Dez/2006 a 
Nov/2007.  
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MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO : R$ 539 mil  

• contrato com a Polícia Militar do Estado de São Paulo para implantação de Projeto 
de Educação Ambiental - "Natureza Viva" - Fase IV - Custo: R$ 62 mil. Obra 
concluída em 19/06/2008.  

• contrato com a Fundação de Apoio a Pesquisa Agrícola para programa de 
desenvolvimento da irrigação do médio Paranapanema - fase II - Custo: R$ 40 mil. 
Obra concluída em 07/07/2008.  

• contrato com a Prefeitura para execução de galeria de águas pluviais na Rua João 
Cajueiro da Silva - Custo: R$ 67 mil. Obra concluída em 11/08/2008.  

• contrato com o Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema para elaboração 
do Plano de Bacia do Médio Paranapanema - Custo: R$ 124 mil. Concluído em 
11/08/2008.  

• contrato com DAEE para ampliação e modernização da rede de monitoramento 
hidrológico dos rios Aguapeí e Peixe - Custo: R$ 98 mil. Serviços concluídos em 
26/09/2007 e 05/01/2009.  

• contrato com DAEE para perfuração de poço profundo no Distrito de Rosália - Custo: 
R$ 50 mil. Obra concluída em 06/11/2009.  

• contrato com DAEE para ampliação e modernização da rede de monitoramento 
hidrológico dos rios Aguapeí e Peixe e da região CBH-MP - Custo: R$ 98 mil. Obras 
concluídas em Set/2007 e Jan/2009.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) - custeio (Total: 
R$ 72.647 mil):  

• Santa Casa – R$ 5.631 mil (sendo R$ 3.403 mil do Programa Pró-Santas Casas).  

• APAE – R$ 60 mil.  

• Associação Feminina – R$ 60 mil.  

• Associação de Combate ao Câncer – R$ 50 mil.  

• Hospital São Francisco – R$ 96 mil.  

• Fundação Municipal de Ensino Superior – R$ 17.689 mil.  

• Fundação de Apoio a Faculdade de Medicina (FAMAR) - R$ 48.503 mil.  

• Fundação de Ensino Euripedes Soares da Rocha - R$ 116 mil.  
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• Hospital Espírita de Marília – R$ 261 mil.  

• Prefeitura – R$ 181 mil.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2009) – obras e 
equipamentos (Total: R$ 6.416 mil):  

 

Santa Casa – R$ 770 mil, sendo:  

R$ 150 mil repassados em Jun/2010, para perfuração e implantação de poço profundo, com 
término previsto em 30/06/2011.  

R$ 600 mil repassados em Nov/2008, para obras e aquisição de equipamentos para Unidade 
de Tratamento dos Queimados (UTQ). Obra concluída em 24/08/2009.  

R$ 170 mil repassados em Jan e Dez/2008, para aquisição de equipamentos.  

Fundação de Apoio a Faculdade de Medicina – R$ 2.564 mil, sendo:  

R$ 90 mil, repassados em Jun/2010 para aquisição de equipamentos para UTI Infantil 
(entregues em 09/11/2010).  

R$ 1.200 mil repassados em Jul/2008, para aquisição de equipamentos para tratamento de 
radioterapia.  

R$ 195 mil, repassados em Jun/2008 para aquisição de equipamentos.  

R$ 428 mil repassados de Abr a Ago/2008 para aquisição de equipamentos.  

R$ 200 mil repassados em Jun/2008, para construção de vestiário (concluída em 
31/12/2008).  

R$ 30 mil repassados em Abr/2008, para aquisição de equipamento de espirometria.  

R$ 110 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos para o hospital 
Materno Infantil.  

R$ 311 mil, repassados em Dez/2009 para aquisição de equipamentos de Hemoterapia. 
Entregues em Abr/2010.  

Associação de Combate ao Câncer – R$ 120 mil, sendo:  
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R$ 90 mil repassados em Dez/2007 e Jun/2008, para construção da Associação (concluída 
em 16/04/2009 e inauguração em 18/04/2009).  

R$ 30 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos.  

Fundação Municipal de Ensino Superior – R$ 2.537 mil, sendo:  

R$ 100 mil repassados em Out/2007, para aquisição de equipamentos para o hospital 
Materno Infantil.  

R$ 2.184 mil repassados em Set/2007, para aquisição de acelerador linear.  

R$ 8 mil repassados em Out/2007, para aquisição de equipamentos odontológicos.  

R$ 245 mil repassados em Dez/2007, para aquisição de equipamentos.  

Prefeitura – R$ 90 mil, sendo:  

R$ 50 mil repassados em Jan e Jun/2008, para aquisição de equipamentos.  

R$ 40 mil repassados em Jun/2008, para construção de Unidade Básica de Saúde (concluída 
em 23/11/2009).  

APAE – R$ 135 mil, sendo:  

R$ 55 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de veículo e equipamentos.  

R$ 80 mil repassados em Jun/2008, para reforma e ampliação (concluída em 05/02/2009 e 
inaugurada em 13/02/2009).    

 

UNESP – R$ 100 mil repassados em Out/2007, para aquisição de equipamentos.  

Associação Feminina – R$ 50 mil repassados em Dez/2007, para reforma (concluída em 
28/12/2009).  

Hospital Espírita – R$ 50 mil repassados em Jun/2008, para reforma da entidade, obra 
concluída em 30/06/2010.  

Programa Dose Certa:  

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados R$ 4.673 mil para aquisição de 
medicamentos.  
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Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 908 mil, repassados de 2007 a 2010.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 34 viaturas: 12 para a Polícia Militar, 18 para a Polícia Civil e 3 
para a Polícia Técnica – Custo: R$ 1.544 mil.  

 

Corpo de Bombeiros: R$ 959 mil  

• aquisição de 1 minivan – Custo: R$ 38 mil.  

• aquisição de 5 veículos: auto bomba de salvamento, 2 unidades de regate, 1 logan e 1 
pick-up cabine dupla – Custo: R$ 370 mil.  

• aquisição de 3 veículos: 1 viatura para transporte pessoal, 1 viatura e 1 motocicleta – 
Custo: R$ 61 mil.  

• Foram entregues materiais e equipamentos no valor de R$ 490 mil.  
 

TRANSPORTES  

DAESP:  

• ampliação das salas de embarque e desembarque e reforma de edificação operacional 
do Aeroporto Estadual Frank MiloyeMilenkovichi – Custo: R$ 145 mil. Obra 
concluída em 16/08/2009.  

 

DER:  

Obras concluídas:  

• implantação de dispositivo em desnível para retorno e acessos da Avenida José Carlos 
Sanches no km 456,99 da SP-294 – Custo: R$ 1.835 mil. Obra concluída em 
26/01/2010.  
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PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I:  

• recuperados 16 km da vicinal Marilia - Distrito de Avencas – Custo: R$ 2.438 mil. 
Obra concluída em 30/11/2008.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III:  

• recuperados 12,90 km da vicinal MAR-010, ligação da SP-333 a Rosália – Custo: R$ 
2.820 mil. Obra concluída.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 232.098.100,00 

 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA: 

• Construção de anexo semi-aberto da casa de detenção de Marilia com 216 vagas 
Localizado a Rodovia Com. João Ribeiro de Barros, km. 465 – Custo: R$ 600 mil. 
Obra realizada com mão de obra de reeducandos, faz parte do programa 
Reconstruindo as Prisões; gerenciamento a cargo da CPOS. Os reeduncandos foram 
remunerados pela FUNAP à base de 3/4 do salário mínimo. A obra foi iniciada em 
19/05/1997 e concluída em 30/11/2000. 

• Construção de pré -tratamento da estação de tratamento de esgotos da Casa Detenção 
de Marilia - localizada a Rodovia Com. João Ribeiro de Barros, Km 465 - custo: R$ 
54 mil. Obra concluída em 14/09/1996. 

• Construção de Centro de Ressocialização de Marília, com 210 vagas, numa área de 
2.880 m² – Custo: R$ 3.011 mil. Obra iniciada em 29/11/2000 e concluída em 
29/06/2001. 

• Construção da estação de tratamento de esgotos da Casa de Detenção-custo: R$ 516 
mil. Obra concluída em 25/05/2002. 

• Fornecimento e instalação de equipamento de detecção de metais por raio x na 
Penitenciária de Marília- custo:R$ 80 mil, entregue em maio de 2005. 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 5.069.305 litros de leite, no período de 01/07/1995 a 31/12/2006 – Custo: 
R$ 3.400 mil beneficiando 2.464 famílias carentes. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,03 km. da Estrada rural MAR-010/157/319/322/341/422 e S/NA- Custo: 
R$ 60 mil. Início: 16/10/1997 e término: 15/10/1998. 

• recuperados 1,2 km da Estrada rural MAR-178- Custo: R$ 75 mil. Início: 03/07/2002 e 
término: 13/01/2003. 

• recuperados 2,50 km da Estrada rural MAR-s/nº Custo: R$ 274 mil. Início: 02/07/2002 
e término: 13/01/2003. 

 
 



22 

Programa de Pontes Metálicas: 

• implantadas 3 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 30 metros 
lineares – Custo: R$ 192 mil. 

1. Estrada MAR-178 – sobre o córrego da Cobra - vão de 10 metros. Instalada em 
23/12/2005; 

2. Estrada MAR-425 – sobre o Córrego da Venda - vão de 10 metros instalada em 
28/09/2004; 

3. Estrada MAR-341 sobre o Córrego Sete Quedas - vão de 10 metros. Instalada em 
28/09/2004. 

 
CATI – Programa de Microbacias: 

• obras de adequação da estrada MAR-440- Microbacia Córrego da Cascata - custo: R$ 
211 mil. Obra concluída em 31/03/2005. 

 
Programa Estadual de Microbacias: 

• implantado pela CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica e Integral) em parceria 
com o Banco Mundial, atinge 509 municípios com 925 microbacias, destinando 
recursos em incentivos diretos aos pequenos e médios agricultores, atuando junto aos 
produtores rurais paulistas estimulando o trabalho comunitário e a organização rural 
para enfrentamento do mercado através de formação de associações, ações de 
capacitação, conscientização e melhoria ambiental, obras para adequação do solo e 
de estradas rurais. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• Celebrados 113 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
8.028 crianças e adolescentes, 660 idosos, 486 portadores de deficiências, 1.215 
famílias, 1.402 migrantes e 75 pessoas de outros segmentos – R$ 5.600 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 300 bolsistas/mês em 2005 e 350 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 216 mil em 2005 e R$ 252 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 em 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 – 120 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 205 mil, 
120 famílias/mês em 2004 – R$ 87 mil; 150 famílias em 2005 – R$ 108 mil e 650 
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famílias em 2006 – R$ 468 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 para APAE: R$ 336 mil 

• De 1995 a 2005 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 336 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 1.183 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
 
DESENVOLVIMENETO: 
 
CEETPS: 

• reforma na ETEC Antônio Devisate, custo: R$ 14 mil, beneficiando 456 pessoas entre 
alunos, professores e funcionários. 

• implantação da FATEC. Caberá ao município a construção de prédio e ao estado a 
aquisição de equipamentos e mobiliários, ao custo de R$ 1.267 mil. A unidade oferece 
o curso Superior de Graduação de Tecnologia de Alimentos (as aulas iniciaram em 
agosto de 2006). 

 
 
CULTURA: 

• realizados 9 cursos práticos e teóricos para públicos diversificados com 310 vagas- 
custo: R$ 5 mil - período: out/1996 a junho/1997. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos:  

• construção de galerias para captação de águas pluviais na rodovia contorno- 
convênio 017/630/97 – custos: R$ 45 mil, dos quais R$ 32.197,00 de responsabilidade 
do Estado. A obra foi realizada pela Prefeitura e concluída em 30/01/1998. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Repasse de recursos: 

• recuperação de 24.500 m² de aterro na via expressa Sampaio Vidal – Custo: R$ 973 
mil. Obra, concluída em 24/04/1999. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 6.342 mil  
 
Escolas Construídas: 4(3.990 novas vagas):R$ 1.450 mil 

• EMEI Roberto Caetano Cimino – 10 salas (1.050 novas vagas) – Custo: R$ 358 mil. 
Obra concluída em 26/02/2004. 

• EMEF Prof Antônio Ribeiro – 9 salas (945 novas vagas) – Custo: R$ 296 mil. Obra 
concluída em 21/12/1999. 

• EMEF Paulo Reglus Neves Freire – 9 salas (945 novas vagas) – Custo: R$ 296 mil. 
Obra concluída em 21/12/1999. 

• EMEF Nivando Mariano dos Santos-10 salas (1.050 novas vagas)- custo: R$ 500 mil. 
Obra concluída em 10/05/2004. 

 
Escolas ampliadas: 7(1.995 novas vagas) - R$ 624 mil 

• EE Prof Nelson Cabrini –3 salas (315 novas vagas) - custo: R$ 109 mil. Obra 
concluída em 15/08/2001. 

• EE Vereador Sebastião Mônaco 6 salas (630 novas vagas) - custo: R$ 145 mil. Obra 
concluída em 30/09/2001. 

• EE Prof Benito Martinelli 3 salas (315 novas vagas) - custo:R$ 92 mil. Obra concluída 
em 10/09/2002. 

• EE Prof Benito Martinelli 1 sala (105 novas vagas)- custo:R$ 56 mil. Obra concluída 
em 26/11/2003. 

• EE Nasib Cury 1 sala (105 novas vagas)- custo: R$ 20 mil – Obra concluída em 
05/12/1996. 

• EEPG Profa Amélia Lopes Anders 3 salas (315 novas vagas)- custo:R$ 120 mil.  Obra 
concluída em 18/05/1998. 

• EE Nasib Cury - 2 salas (210 novas vagas) custo: R$ 79 mil. Obra concluída em 
27/01/1999. 
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Reformas em Escolas: 124 – R$ 3.859 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 8 - Custo: R$ 409 mil. 

• EE Dr. Waldemar Moniz da Rocha Barros; 

• CEES Profª Iria Fofina Seixas;  

• EE ProfªOracina Corrêa de Moraes Rodine; 

• EE Antônio Augusto Netto;  

• EE Profº Antônio Reginato;  

• EE Profª Sylvia Ribeiro de Carvalho;  

• EE Profª Wanda Helena Toppan Nogueira;  

• EE Profª Maria Cecília Ferraz de Freitas. 
 
Repasses para a APAE: 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 453 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 644 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 3.794 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 36 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO 
 
BANCO DO POVO: 

• Em 24/01/2002 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua Álvares Cabral, 290 
com recursos de R$ 900 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ENSINO SUPERIOR: 
 
FAMEMA  – Faculdade de Medicina de Marília 

• Convênio com a Ministério da Saúde (Projeto REFORSUS), para reforma aquisição 
de equipamentos, ampliação e modernização gerencial do Hospital das clínicas - 
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custo: R$ 2.146 mil, sendo que 15% desse valor é contrapartida do governo do Estado 
de São Paulo. 

• Repasse de recursos no valor de R$ 800 mil para aquisição de insumos básicos e 
materiais de consumo para o Hospital Regional - concluído em 28/12/2001. 

• aquisição de equipamentos de informática custo: R$ 797 mil - adquiridos em 
30/01/2003 . 

• repasse de recursos no valor de R$ 1.000 mil para reforma do Hospital da Faculdade. 
Concluído em dezembro/2004. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado Infocentro no município na Avenida 
Sampaio Vidal, 245. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 10 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet para 
aproximadamente 5.000 pessoas/mês. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• repassados em janeiro de 1999 recursos no valor de R$ 10 mil para realização de 
festividades de aniversário do município. 

• repassados em 25/05/2005 recursos no valor de R$ 26 mil para realização da 5ª copa 
de handebol do Estado de São Paulo. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 389 unidades habitacionais/ 4 conjuntos – Custo: R$ 10.985 mil 

• Conjunto Habitacional Marília R 2– 50 unidades, beneficiando 250 pessoas, 
construídas pelo sistema Pró-Lar - Atuação em Favelas em parceria com a Prefeitura, 
na R. Romildo Marconato com Rua Conceição Custo: R$ 553 mil. Obra concluída em 
27/10/2006. 

• Conjunto Habitacional Marília T  (SPI-MAR1H) – 160 unidades, beneficiando 800 
pessoas, construídas pelo Programa Pró-Lar Núcleo Habitacional por Empreitada, na 
Rua Sueli Carmanhami Borges da Costa, s/nº. - Custo: R$ 5.032 mil. Obra concluída 
em 08/01/2005.  

• Conjunto Habitacional Marília S (SPI-MAR1H)- 159 unidades, beneficiando 795 
pessoas, construídas pelo Programa Pró-Lar - Núcleo habitacional por Empreitada, 
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na Rua Um (prolongamento da Rua Urias Avelino de Moraes) C/ R. Dois, custo: R$ 
5.158 mil. Obra concluída em 08/01/2005. 

• Marília R1 - 20 unidades, beneficiando 100 pessoas construídas pelo Programa Pró-
Lar- Atuação em Favelas e Áreas de Risco- Rua Louriz Queiroz Silva com Rua 
Darcino Paes de Oliveira - custo:R$ 239 mil. Obra concluída em 27/10/2006. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 

• repasse de recursos no valor de R$ 99 mil para obras de 2.990 m de rede distribuidora 
de água e ligações domiciliares nos conjuntos habitacionais Marília N1 e N2 
concluídas em 10/05/1996. 

• repasse de recursos no valor de R$ 12 mil para aquisição de brinquedos para play 
ground das EMEIS Leda A.MartinsCasadei - Criança Feliz E Primavera. 
(27/08/1997). 

• repasse de R$ 3 mil para aquisição de conjuntos de brinquedos para play - ground nos 
conjuntos nos habitacionais  Nova Marília e Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha. 
(1999). 

• parte da rede, 472 m de galerias de águas pluviais nos núcleos habitacionais Nova 
Marília e Dr.Fernando Mauro Pires da Rocha- custo: 234 mil - Obra concluída em 
20/02/00. 

 
 
JUSTIÇA: 
 
Fórum: 

• reforma e ampliação do prédio do fórum, situado a Rua Lourival Freire, s/nº - custo: 
R$ 831 mil - obra concluída em 28/10/1998. 

 
Fundação Casa: 

• construção de 1 Unidade Educacional com 72 vagas para internação de adolescentes 
– Custo: R$ 2.065 mil. Obra concluída e inaugurada em 10/04/2001. 

• Obras na portaria da Unidade Educacional da Fundação Casa custo: R$ 327 mil. 
Obra concluída em 27/07/2002.  

• Convênios com a Cáritas Diocesana para atendimento a 260 adolescentes em regime 
de liberdade assistida - custo: R$ 589 mil, concluído em novembro/2006. 
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MEIO AMBIENTE: 
 
FEHIDRO : 

• Contrato com o Instituto Florestal do Estado de São Paulo para programa de 
divulgação, desenvolvimento institucional e gerencial do comitê da bacia Aguapei – 
Peixe - custo: R$ 75 mil – concluído em 23/08/2006. 

• Contrato com o DAEE para construção de reservatórios de abastecimento e 
distribuição de água tratada na zona oeste do município. Custo: R$ 251 mil. 
Concluído em 09/08/2002. 

• Contrato com o DAEE, para incremento na produção de água - poço tubular profundo 
custo: R$ 49 mil; Concluído em 01/09/2003. 

• Contrato com o DAEE para perfuração de poço tubular profundo - custo: R$ 49 mil. 
Concluído em 17/03/2006. 

• Contrato com Fundação de Apoio a Pesquisa Agrícola para estabelecimento do 
sistema de alerta metereológico para a bacia do médio Paranapanema - custo: R$ 21 
mil. Concluído em 06/10/2003. 

• Contrato com Associação de Recuperação Florestal do Médio Paranapanema para 
elaboração de projeto de educação ambiental custo: R$ 40 mil. Concluído em 
19/11/2003. 

• Contrato com oConsórcio Intermunicipal Pró-Recuperação do Rio do Peixe para 
implantação e desenvolvimento de projetos na bacia do Aguapeí (concluído), no valor 
de R$ 144 mil - concluído em 02/12/2003. 

• Contrato com a Associação de Recuperação Florestal, custo: R$ 40 mil - Concluída 
em 19/11/2003. 

• contrato com a prefeitura perfuração de poço tubular profundo para o abastecimento 
público junto ao bairro Jardim Marajó; (complementação da disponibilidade de água 
para consumo público) custo: R$ 50 mil, concluído em 14/07/2004. 

• contrato com o corpo de bombeiros para capacitação, monitoramento e operação de 
sistema de alerta visando a prevenção e combate a incêndios custo: R$ 28 mil -
concluído em 08/09/2004. 

• Contrato com o CIVAP – Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema, para o 
projeto “Educando e Limpando – Nossos Mananciais Agradecem”, conscientizando 
sobre a preservação ambiental – custo: R$ 39 mil. Concluído em 06/10/2004. 

• Contrato com a Fundação de Ciência, Tecnologia e Ensino para projeto regional de 
educação ambiental, custo: R$ 132 mil. Concluído em 16/11/2004. 
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• Contrato com a 4ª cia da polícia militar ambiental para projeto de educação ambiental 
“Natureza Viva”, custo: R$ 21 mil, Concluído em 01/03/2005. 

• Contrato com Instituto Florestal para estruturação de bases cartográficas digitais p/ 
gerenciamento da bacia do médio Paranapanema. Custo: R$ 21 mil -Concluído em 
10/06/2005. 

• Contrato com a de Polícia Ambiental, para Projeto de Educação ambiental “Natureza 
Viva” custo: R$ 87 mil. Concluído: 17/06/2005. 

• contrato com a Fundação de ciência, Tecnologia, Ensino e incremento da outorga na 
área de atuação do comitê das bacias hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe - custo: 
R$ 45 mil - concluído em 21/06/2005. 

• Contratos com a Fundação de Ciência, Tecnologia para implementação do suporte 
das ações desenvolvidas pela secretaria executiva do Comitê de bacia Hidrográfica 
dos rios Aguapeí e Peixe - custo: R$ 90 mil  - Concluídos em 12/08/2005. 

• Contrato com o comando de policiamento ambiental, para projeto de educação 
ambiental – natureza viva III custo: R$ 48 mil; concluído em 31/08/2006. 

• Contrato com o Consórcio Intermunicipal Pró Recuperação diagnóstico recursos 
hídricos e diretrizes p/ gerenciamento da bacia Aguapeí –Peixe; custo: R$ 109 mil. 
Concluído em 30/12/2006. 

• Contrato com o Instituto Florestal do Estado de São Paulo para realização de 
levantamento da vegetação natural e reflorestamento e constituição da base 
cartográfica georeferenciada – custo: R$ 20 mil, concluído em 12/11/2001. 

• Contrato com a Prefeitura para elaboração de diagnóstico ambiental e proposição de 
medidas mitigadoras e de remedição na área do antigo lixão, custo: R$ 34 mil - 
Concluída em 06/08/2002. 

• Contrato com o Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema para educação 
ambiental para um futuro sustentável-custo: R$ 79 mil, concluído em 08/03/2001. 

• contrato com a Prefeitura para combate a erosão urbana no Jd Santa Antonieta e 
proteção de nascentes - custo: R$ 63 mil - concluída em 21/11/2001. 

• Contratos com o Centro de Desenvolvimento do Vale do Paranapanema para 
implantação e gerenciamento de rede agrometereológica 1ª e 2ª etapas – custo :R$ 
119 mil - 1ª etapa concluída em 20/10/1999 e a 2ª etapa em 15/09/2000. 

• contratos com a Prefeitura para perfuração de 2 poços tubulares profundos e 
instalação de equipamentos para bombeamento R$ 133 mil. Concluídos em 
30/11/1998. 
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• Contrato com o Consórcio Intermunicipal do Rio do Peixe, para desenvolvimento e 
proteção de águas subterrâneas -Programa de Proteção aos Aqüíferos: custo: R$ 46 
mil. Concluído em 20/04/2000. 

• Contratos com o Consórcio Intermunicipal do Rio do Peixe para realização de cursos 
de formação e capacitação de agentes ambientais custos: R$ 88 mil - 1º concluído em 
22/12/1997 e 2º em 30/09/1998. 

• Contrato com consórcio intermunicipal do rio do peixe, para realização de 
diagnóstico e diretrizes da situação dos recursos hídricos da Bacia do Médio 
Paranapanema custo: R$ 120 mil. Concluído em 02/06/1999. 

• Contrato a Polícia Militar, para educação ambiental na Bacia do Médio 
Paranapanema custo: R$ 16 mil - concluído em 28/12/1999. 

• Contrato coma Polícia Militar para educação ambiental na Bacia Aguapeí – Peixe - 
R$ 42 mil - Concluído em 28/12/1999. 

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

• Prefeitura – R$ 40 mil em 1995 para aquisição de equipamentos de fisioterapia; 

• Prefeitura – R$ 155 mil em dezembro /1998 para aquisição de 11 veículos para 
combate a dengue. 

• Núcleo de Gestão Assistencial - R$ 104 mil para instalação e aquisição de 
equipamentos diversos.  

• Direção Regional de Saúde XIV R$ 372 mil para aquisição e instalação, de 
equipamentos telefonia, 1 refrigerador, 2 veículos, 3 impressoras, 2 monitores, 1 
microcomputador notebook portátil, 1 condicionador de ar e 20 ventiladores. 

• Hemocentro R$ 78 mil em 1995 para aquisição e instalações de equipamentos. 

• Laboratório Regional de Marília, Tupã e Adamantina R$ 104 mil para aquisição de 
equipamentos e instalações. 

• Laboratório Regional de Marília, Tupã e Adamantina R$ 30 mil para reforma. 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares para custeio (1995-2006): 

• Prefeitura – R$ 10 mil para custeio no controle da glicemia. 

• Congregação das Irmãs Alcantarinas - Hospital São Francisco de Assis – R$ 594 mil. 

• Associação Feminina - Maternidade Gota de Leite – R$ 315 mil. 
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• Hospital Espírita – R$ 536 mil 

• Santa Casa – R$ 7.787 mil 

• Faculdade de Medicina de Marília -Fundação Municipal de Ensino Superior - R$ 6 
mil. 

• APAE - R$ 255 mil 

• Associação de combate ao câncer – R$ 60 mil 
 
Entrega de Ambulâncias: 3 

• Prefeitura – 1 UTI entregue em 2000 e 2 convencionais entregues em 24/01/2002 e em 
06/04/2004. 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 105 viaturas, sendo: 79 para a Polícia Militar e 25 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 2 mil. 

• entrega de 2 bases comunitáriaspara aPolícia Militar-custo:R$125 mil 

• Entrega de 5 viaturas para a Polícia Científica custo R$ 122 mil. 

• Entrega 3 viaturas para o Corpo de Bombeiros- custo: R$ 66 mil. 

• Entrega de 5 veículos e 1 carreta para o Corpo de Bombeiros- custo: R$ 205 mil. 

• Entrega de equipamentos para o Corpo de Bombeiros - custo: R$ 91 mil. 
 
 
TRANSPORTES 
 
DER: 

• Implantação da 2ª pista da SP-294- (Marília-Bauru, sub-trecho 7), km 439,7 ao 451,2, 
incluindo dispositivo completo do Hospital das Clínicas e o alargamento da passagem 
inferior do trevo dos bancários com 11,5 km de extensão-custo: R$ 24.369 mil. Obra 
concluída em 10/10/2005. 

• serviços de conservação de rotina e especial na SP-333, do km 300 ao 386, com 
extensão de 144 km, custo: R$ 1.921 mil. Obra concluída em 11/03/2001. 

• serviços de restauração e recapeamento na SP-294 – Marília - Borá, do km 457,9 ao 
503,3, numa extensão de 45,37 km, custo: R$ 45.035 mil. Obra concluída em 
08/01/2005. 
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• serviços de restauração e recapeamento na SP-333 – Marília-Echaporã, do km 334,1 
ao 369,9, numa extensão de 35,74 km, custo: R$ 17.240 mil. Obra concluída em 
30/09/2005. 

• conservação de rotina e especial nas SP-294; SP-331; SP-349; SP-196/331 e SP-
287/387, incluindo dispositivos, numa extensão de 182 km, abrangendo os municípios 
de Alvinlândia, Álvaro de Carvalho e Ocauçu. -custo: R$ 1.876 mil. Obra concluída 
em 18/04/2006. 

• duplicação da SP-294 (Marília - Bauru, sub-trecho 8), incluindo dispositivo com a SP-
333, numa extensão de 14,17 km, com investimentos na gestão Mário Covas de R$ 
26.640 mil. Obra concluída em 09/10/1997. 

• acompanhamento geotopográfico para a implantação da 2ª pista da SP-294 (Bauru – 
Marília), do km 439,7 ao 451,2, numa extensão de 11,5 km,custo: R$ 2.048 mil, obra 
concluída em 15/11/2000. 

• melhoramentos e pavimentação, com alteração de greide, na SP-333 (Marília - Júlio 
Mesquita), numa extensão de 0,3 km, custo: R$ 126 mil. Obra concluída em 
09/05/1997.  

 

DAESP: obras no Aeroporto Estadual Frank MiloyeMilenkovichi 

• alambrado padrão ICAO, gramagem e reforma da Unidade Residencial, custo: R$ 149 
mil, concluída em 27/02/2000. 

• recapeamento e ampliação da área de movimento (pista, táxi e pouso), através do 
Programa Federal de Auxílio a Aeroportos (PROFAA)- custo: R$ 970 mil. A 
Prefeitura foi responsável pela desapropriação e terraplanagem para ampliação da 
pista de pouso - concluída em 31/12/1999. 

• reforma geral e pintura do Terminal de Passageiros custo: R$ 26 mil - concluída em 
01/04/1998. 

• construção do farol rotativo e biruta iluminada, custo: R$ 52 mil - concluído em 
20/11/2000. 

• construção da Seção Contra Incêndio custo: R$ 131 mil - concluída em 15/01/2001. 
 
 


