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MORUNGABA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO: 

Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio, relativo a municipalização da Casa da Agricultura, atendendo a 
pequenos e médios agricultores - Custo: R$ 20 mil. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 7,80 km das estradas MGB-020 e MGB-450 – Bacia Hidrográfica 
Piracicaba/Capivari/Jundiaí (3ª Fase) – Custo: R$ 658 mil. Obra concluída em 
15/03/2011. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 55.200 litros de leite de Jan/2011 a Abr/2012 – Custo: R$ 79 mil, 
beneficiando 230 famílias carentes, no último mês do período. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 125 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 115 mil e 
estão sendo atendidas 125 famílias/mês em 2012 – Custo: R$ 120 mil, já repassados 
R$ 70 mil de Jan a Jul. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 66 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 57 mil e estão 
sendo atendidos 66 bolsistas/mês em 2012 – Custo: R$ 63 mil, já repassados R$ 37 mil 
de Jan a Jul. 

Repasse de recursos: 

• APAE - R$ 39 mil repassados em Mar/2011, para aquisição de equipamentos. 

• Prefeitura - R$ 34 mil repassados em Mar/2011, para aquisição de equipamentos. 

EDUCAÇÃO: 

Repasses para a APAE: 

• De Mar/2011 a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 66 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 25 alunos. 
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Programa Escola da Família: 

• De Mar/2011 a Mar/2012 foram gastos R$ 44 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na EE Monsenhor Honório Heinrich Bernarde Nache. 

 
EMPREGO E TRABALHO: 

BANCO DO POVO: 

• Em 20/05/2008, foi implantado o Banco do Povo Paulista na Av. José Frare, nº 40 - 
Custo: R$ 72 mil para atender o crédito produtivo popular. Vigência até 19/05/2013. 

GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Praça João 
Pessoa, 115 - Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 10 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 63 mil. Vigência até 28/05/2015 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repasse de R$ 200 mil pagos em Jan/2011 de recursos do FECOP – Fundo de 
Controle da Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL 

Convênios SEP: R$ 2.044 mil 

• aquisição de caminhão – Custo: R$ 134 mil, repassados em Nov/2010. 

• aquisição de veículo comercial – Custo: R$ 40 mil, repassados em Dez/2009. 

• construção de pista de skate na Avenida José Frare – Custo: R$ 50 mil, repassados em 
Fev/2012. 

• construção de ponte de concreto sobre o Ribeirão dos Mansos – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Mai/2012. 

• construção do centro de referência do idoso – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Dez/2011. 
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• 2.885,61m² de pavimento asfáltico, 606,50m de guias e sarjetas e 339,50m² de 
sinalização horizontal, em vias do Bairro Cachoeirinha – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Set/2011. 

• 1.620,00m² de pavimentação asfáltica, 360,00m de guias/sarjetas, rede de drenagem 
no loteamento residencial denominado Jardim Repouso, no bairro Cachoeirinha – 
Custo: R$ 100 mil, repassados em Jan/2011. 

• 4.215,62 m² de recapeamento asfáltico e 155,00 m² de sinalização horizontal, na Rua 
Sebastião Tito, no bairro Vila Mariana – Custo: R$ 160 mil, repassados em Mai/2012. 

• 2.970,27m² de pavimentação asfáltica, 808,49m de guias e sarjetas e 120,20m² de 
sinalização horizontal, na Rua Antônio Faccioni, Bairro Cachoeirinha – Custo: R$ 
160 mil, repassados em Mai/2012. 

• 6.469,49m² de pavimentação asfáltica, 1.180,30m de guias e sarjetas extrusadas e 
388,74m² de sinalização horizontal em diversas Ruas do Bairro Cachoeirinha – Custo: 
R$ 300 mil, repassados em Mai/2012. 

• 5.953,56m² de pavimentação asfáltica, 1.239,80m de guias e sarjetas e 100,30m² de 
sinalização horizontal, em diversas vias do bairro Cachoeirinha – Custo: R$ 300 mil, 
repassados em Mai/2012. 

• 3.017,00 m² de pavimentação asfáltica na Rua José Luvison – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Jun/2010. 

• 1.955,14 m² de pavimentação asfáltica, 482,00 m de guias e sarjetas, rede de 
drenagem, no loteamento residencial denominado Jardim Repouso, no bairro Cruzeiro 
– Custo: R$ 150 mil, repassados em Nov/2010. 

• 2.208,36 m² de pavimentação asfáltica, implantação de 526,00 metros de guias e 
sarjetas extrusadas e nivelamento de 05 unidades de poço de visita (PV) na Rua 
Osvaldo Pereira, no Bairro Cachoeirinha – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
Jan/2010. 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS: 

SABESP: 

Obra em licitação: 

• execução das obras do sistema de esgotos sanitários (compreendendo coletor tronco, 
estação elevatória e linha de recalque no bairro brumado – Custo: R$ 1.228 mil. 

SAÚDE: 

Repasse concluído para Prefeitura (2011-2014) – equipamentos: R$ 345 mil 
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• Prefeitura – R$ 50 mil repassados em Jan/2012, para aquisição de equipamentos 
hospitalares. 

• Prefeitura – R$ 80 mil repassados em Dez/2010, para aquisição de equipamentos. 

• Prefeitura – R$ 80 mil repassados em Mai/2012, para aquisição de equipamentos. 

• Prefeitura – R$ 60 mil repassados em Jul/2012, para aquisição de equipamentos 
(Programa Qualis USB). 

• Prefeitura – R$ 75 mil repassados em Jul/2012, para aquisição de veiculo tipo van o 
km. 

Programa Dose Certa: 

• Sendo repassados para o município R$ 51 mil em medicamentos. 

TURISMO: 

DADE: R$ 6.786 mil 

• implantação da trilha do Progresso – Custo: R$ 316 mil, já repassados R$ 189 mil em 
Jul/2008. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2008. Paralisada com 82% executados. 

• infra-estrutura em ruas do Parque das Estâncias – Custo: R$ 1.159 mil, já repassados 
R$ 1.080 mil em Fev, Nov/2008 e Set/2009. A obra está sendo realizada pela 
Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2007. Paralisada com 87% executados. 

• reforma do edifício Eleutério Miguel – Custo: R$ 270 mil, já repassados R$ 162 mil 
em Jul/2008. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2008. Paralisada com 68,87% executados. 

• reforma do terminal de passageiros – Custo: R$ 325 mil, repassados em Jul/2008 e 
Mai/2009. A obra, está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2008. Paralisada com 69,01% executados. 

• reforma e adequação do Centro de Eventos – Custo: 450 mil, repassados em Fev/2010 
e Jul/2011. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2009. 
Concluída em 25/12/2011. 

• requalificação da área Central e criação do Convívio de Morungaba com a criação do 
Boulevart dos Mansos, quiosques e banheiros da Praça de Alimentação, construção da 
ponte de integração, do Centro de Convivência do Idoso, do Núcleo de Fomento ao 
Turismo, do Centro de Integração Infantil, do Posto de Fiscalização e Controle do 
Centro de Eventos – Custo: 1.600 mil, repassados R$ 1.121 mil em Fev/2011 e 
Jun/2012. A obra,está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2010. 
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• obras de infra-estrutura urbana – Custo: 936 mil, repassados em Jan/2010 e Jul/2011. 
A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2009. A obra está 
com 67,29% executados 

• revitalização dos passeios públicos e equipamentos turísticos na Estância Climática, 
envolvendo uma área de 6.586,90 m² de passeios e 3.711,80 m² de recapeamento 
asfaltico em vias do município – Custo: 1.730 mil, 

• repassados R$ 1.038 mil em Jan/2012 e Jul/2012. A obra, realizada pela Prefeitura, 
com recursos do Plano DADE/2011. A obra está com 5% executados e previsão de 
termino em 28/12/2014. 
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GESTÃO 2007 – 2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 162.380 litros de leite de Jan/2007 a Fev/2010 – Custo: R$ 209 mil, 
beneficiando 230 famílias carentes, no último mês do período. 

Casa da Agricultura: 

• celebrados 2 convênios, relativo a municipalização da Casa da Agricultura, atendendo 
a pequenos e médios agricultores - Custo: R$ 59 mil, repassados em Set, Nov/2007, 
Jul e Ago/2008. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 4 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 554 
famílias – Custo: R$ 48 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 42 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 30 mil, 60 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 43 mil, 90 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 55 mil 
e 96 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 76 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 21 mil, 30 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 21 mil, 30 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 21 
mil e 30 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 25 mil. 

Repasse de recursos: 

• APAE - R$ 50 mil repassados em Out/2007 e Ago/2008, para aquisição de 
equipamentos.  

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 578 mil 

• aquisição de caminhão basculante trucado – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Ago/2009. 

• aquisição de caminhão basculantes – R$ 178 mi, repassados em Out/2009. 

• 7.500,00 m² de recapeamento asfáltico na avenida Miguel José Miguel – Custo: 100 
mil, repassados em Fev/2008. A obra foi concluída em 20/08/2008. 
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• 5.220,00 m² de recapeamento asfáltico nas ruas José Carlos Serafim, Felizardo Assis e 
Zito Machado – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jun/2008. A obra foi concluída em 
20/08/2008. 

DADE: R$ 2.227 mil 

• implantação do parque municipal - primeira etapa – Custo: R$ 675 mil, repassados 
em Jul/2002 a Mai e Out/2004. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2002, foi concluída em 29/10/2007. 

• pavimentação da estrada municipal do Cruzeiro – Custo: R$ 439 mil. A obra, 
realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2004, foi concluída em 
08/01/2008. 

• recapeamento asfáltico no acostamento e paisagismo na entrada da cidade – Custo: 
R$ 329 mil, repassados em Out e Dez/2004 e Jun e Ago/2005. A obra realizada pela 
Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2003. Foi concluída em 30/06/2008 

• reurbanização da avenida José Frare – Custo: R$ 254 mil, repassados em Abr e 
Dez/2006 e Mar/2007. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2004. Foi concluída em 31/07/2008. 

• revitalização da praça central João Pessoa – Custo: R$ 59 mil, repassados em 
Jul/2006 e Mar/2007. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2003, foi concluída em 23/12/2007. 

• revitalização do Cruzeiro – Custo: R$ 136 mil, repassados de Ago/2006 a 12/2007. A 
obra está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2004. 
Concluída em 19/06/2008 

• urbanização da entrada norte da cidade – Custo: R$ 335 mil, repassados em Jul/2008 
e Abr/2009. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2008. 0 
Concluída em 03/03/2010. 

EDUCAÇÃO: 

Reformas em escolas concluídas: 3 – R$ 1.053 mil 

• EE Monsenhor Honório Heinrich Bernarde Nache – Custo: R$ 23 mil. A obra foi 
concluída em 21/05/2009. 

• EE Monsenhor Honório Heinrich Bernarde Nache – Custo: R$ 58 mil. A obra foi 
concluída em 10/07/2009. 

• EE Monsenhor Honório Heinrich Bernarde Nache – Custo: R$ 972 mil. A obra foi 
concluída em 04/08/2010. 
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Repasses para a APAE: 

• De 2007 a 2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 172 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 85 alunos. 

 
Programa Escola da Família: 

• De 2007 a 2010 foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana na EE Monsenhor Honório Heinrich Bernarde Nache. 

Transporte escolar: 2 veículos – R$ 291 mil 

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

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP: 

Obras concluídas: 

• execução das obras do sistema de esgotos sanitários (coletor tronco e rede coletora de 
esgotos – Parque das Estâncias) – Custo: R$ 1.098 mil. A obra foi concluída em 
30/03/2010. 

• execução das obras do sistema de abastecimento de água - Setorização – Custo: R$ 
536 mil. A obra foi concluída em 30/03/2010. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) – equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 70 mil repassados em Out/2009, para aquisição de aparelho raios-X e 
processadora. 

• Prefeitura – R$ 20 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos. 

Entrega de Ambulância: 3 

• Prefeitura: 3 – Custo: R$ 124 mil. 

Programa Dose Certa: 
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• Em Jan/2007 a Dez/2010 foram repassados para o município R$ 341 mil em 
medicamentos. 

Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 40 mil foram repassados de 2007 a 2010, para custeio. 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 2 viaturas: 1 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 81 mil. 

TRANSPORTES: 

DER: 

PROGRAMA - PRO VICINAL III: 

• vicinal Morungaba – Tuiuti (vicinal Lucio Roque Flaibam), com 8,20 km - Custo: R$ 
5.722 mil. Obra concluída em 08/07/2010. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 8.000.000,00 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 284.615 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 231 mil 

beneficiando 230 famílias carentes, no último mês do período. 
 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 20,5 km da estrada rural MGB-010/276/328 – Custo: R$ 91 mil. A obra 
foi concluída em 09/08/1999; 

 
• recuperados 3,3 km da estrada rural Couto e Silva - MGB-276 – Custo: R$ 75 mil. A 

obra foi concluída em 11/10/2002. 
 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 9 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 130 
crianças e adolescentes e 258 famílias – Custo: R$ 103 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 30 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 mil em 2005 e R$ 21 mil em 2006. O programa 
tem por finalidade criar oportunidades de conclusão do ensino básico para jovens de 
15 a 24 anos, pertencentes às classes sociais mais vulneráveis, que não puderam 
frequentar a escola na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o retorno 
e/ou permanência na escola, repasse de R$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que 
os capacitem para o mercado de trabalho. 

 
• Programa Renda Cidadã – 30 famílias/mês em 2004 – R$ 74 mil; 30 famílias em 2005 

– R$ 21 mil e 42 famílias em 2006 – R$ 30 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 
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recebimento da 12ª parcela a família, mediante avaliação técnica das condições de 
subsistência, poderá ser desvinculada ou permanecer no Programa. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP: 
 

• 17.000 m² de pavimentação no núcleo habitacional Barra Mansa – Custo: R$ 100 mil 
repassados em Mar/2000. A obra foi concluída em 31/10/1999. 

 
 

DADE: R$ 2.343 mil 
 

• realização do aniversário da cidade – Custo: R$ 60 mil, repassados em Ago/1998. 
Evento realizado pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1998, concluído em 
15/09/1998; 

 
• realização do aniversário da cidade – Custo: R$ 55 mil, repassados em Ago/1997. 

Evento realizado pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1997, concluído em 
16/11/1997; 

 
• realização da feira de arte e artesanato – Custo: R$ 24 mil, repassados em Ago/1998. 

Evento realizado pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1998, concluído em 
10/11/1998; 

 
• realização da festa em louvor a Santo Antônio – Custo: R$ 2 mil, repassados em 

Jul/1996. Evento realizado pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1997, 
concluído em 16/08/1997; 

 
• realização da I festa do folclore – Custo: R$ 10 mil, repassados em Ago/1998. Evento 

realizado pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1998, concluído em 
02/10/1998; 

 
• realização da 10º feira de arte e artesanato – Custo: R$ 96 mil, repassados em 

Out/2001. Evento realizado pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2001, 
concluído em 30/12/2001; 

 
• realização do 113º aniversário da cidade – Custo: R$ 100 mil, repassados em 

Jun/2001. Evento realizado pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2001, 
concluído em 02/08/2001; 
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• realização do aniversário da cidade – Custo: R$ 22 mil, repassados em Jun/1996. 
Evento realizado pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1996, concluído em 
30/06/1996; 

 
• realização do IX feira de arte e artesanato – Custo: R$ 129 mil, repassados em 

Dez/1999. Evento realizado pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1999, 
concluído em 05/01/2000; 

 
• colocação de monumento artístico na entrada cidade – Custo: R$ 50 mil, repassados 

em Mar/2000. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/1999 e concluída em 06/10/2000; 

 
• conclusão do prédio da central de compras – Custo: R$ 145 mil, repassados em 

Abr/2002 e Jun/2003. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2000 e concluída em 29/06/2004; 

 
• construção de ponte de concreto na rua João Cilindre – Custo: R$ 101 mil, repassados 

em Nov/2001 e Set/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2001 e concluída em 28/02/2003; 

 
• construção de praça pública núcleo habitacional barra mansa – Custo: R$ 56 mil, 

repassados de Dez/2004 a Jul/2005. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos 
do Plano DADE/2003 e concluída em 19/08/2006; 

 
• construção centro de lazer - bairro brumado – Custo: R$ 135 mil, repassados em 

Dez/1999 e Set/2000. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/1999 e concluída em 06/12/2000; 

 
• obras de infra-estrutura turística – Custo: R$ 297 mil, repassados de Jan a Out/2002. 

A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2001 e concluída 
em 31/03/2003; 

 
• obras no parque Pedro Mineiro – Custo: R$ 203 mil, repassados de Jun a Dez/1996. A 

obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1996 e concluída em 
25/12/1996; 

 
• pavimentação asfáltica do acesso e rua internas – Custo: R$ 221 mil, repassados em 

Jan e Ago/1999. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/1998 e concluída em 31/12/1999; 
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• pavimentação asfáltica em ruas – Custo: R$ 284 mil, repassados em Mar e Set/. A 
obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 
06/12/2000; 

 
• pavimentação em ruas do bairro Santo Antonio – Custo: R$ 150 mil, repassados em 

Mai/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2000 e 
concluída em 22/10/2002; 

 
• reforma do ginásio municipal de esportes Luiz Serafim – Custo: R$ 140 mil, 

repassados em Nov/1997 e Set/1998. A obra foi realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/1996 e concluída em 28/02/1999; 

 
• revitalização e urbanização do acesso à Embratel – Custo: R$ 58 mil, repassados em 

Nov/2001 e Set/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2001 e concluída em 29/12/2002. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 726 mil 
 
Escola construída: 1 (630 novas vagas) – R$ 351 mil 
 

• EMEF José Hamilton Federicci – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 351 mil. 
Obra concluída em 30/05/2005. 

 
Escolas ampliadas: 2 (735 novas vagas) – R$ 165 mil 
 

• EE Monsenhor Honório Heinrich Bernarde Nache – 5 salas (525 novas vagas) – 
Custo: R$ 103. Obra concluída em 31/08/2001; 

 
• EE Monsenhor Honório Heinrich Bernarde Nache – 2 salas (210 novas vagas) – 

Custo: R$ 62 mil. Obra concluída em 07/11/1997. 
 
 
Reformas em Escolas: 2 – R$ 170 mil 
 

• EE Monsenhor Honório Heinrich Bernarde Nache – Custo: R$ 136 mil. Obra 
concluída em 30/12/2003; 
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• EEPG Antônio Rodrigues da Silva – Custo: R$ 34 mil. A obra foi concluída em 
10/04/1997. 

 
Cobertura de quadra de esportes concluída em escola: 1 – R$ 40 mil 
 

• EE Monsenhor Honório Heinrich Bernarde Nache – Custo: R$ 40 mil. A obra foi 
concluída em 27/07/2001. 

 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 93 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana na EE Monsenhor Honório Heinrich Bernarde Nache. 

 
 
ESPORTE E LAZER:  
 
Repasse de recursos: 

 
• realização da primeira Copa Colméia do Vale de Futebol de Salão – Custo: R$ 8 mil 

repassados em Abr/2002. 
 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 90 mil em Out/2002 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão compactador de lixo; 

 
• repasse de R$ 65 mil em Dez/2006 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 

Poluição, para aquisição de um triturador de galho. 
 
 
FEHIDRO : 
 

• contrato com a Prefeitura, para elaboração do projeto básico e ambiental de 
canalização do Ribeirão dos Mansos – Custo: R$ 31 mil. Concluído em 28/02/2005. 

 
  
SANEAMENTO E ENERGIA: 
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DAEE: 
 

• execução de galerias de águas pluviais no Núcleo Habitacional Barra Mansa – Custo: 
R$ 113 mil repassados em Jul/1998 e Mar, Mai e Ago/1999. Obras concluídas em 
30/01/2002. 

 
 
 SABESP: 

• execução de caixa de areia para captação de água – Custo: R$ 10 mil. Concluída em 
20/02/2002; 

• ampliação da Casa de Química para aumento de vazão e serviços gerais na Estação 
de Tratamento de Água – Custo: R$ 62 mil. Concluído em 09/03/2002; 

• reservatório apoiado de 700 m³ na área da ETA – Custo: R$ 145 mil. Concluído em 
11/09/2002; 

• execução de adutora de água tratada (AAT) para abastecimento da zona baixa – 
Custo: R$ 29 mil. Concluído em 05/06/2002; 

• execução de anel de  reforço para a distribuição de água tratada, para abastecimento 
da zona baixa – Custo: R$ 28 mil. Concluído em 01/02/2002; 

• execução de grade, caixa de areia, caixas medidoras de vazão, caixas de passagem e 
dispositivos de entrada e saída das lagoas do sistema de esgotos sanitários – Custo: 
R$ 25 mil. Concluído em 04/12/2002; 

• contratação de serviços de reposição asfáltica nas valas abertas para implantação de 
anel de reforço – Custo: R$ 14 mil. Concluído em 26/06/2002; 

• implantação de infraestrutura para sistema de ligações agregadas de esgoto sanitário 
no conjunto habitacional Bumado II – Custo: R$ 7 mil. Concluído em 06/11/2002; 

• implantação de infraestrutura para o sistema de hidrometria agregada no conjunto 
habitacional Brumado I – Custo: R$ 7 mil. Concluído em 05/12/2002; 

• construção da Estação Elevatória de Água Tratada e booster do Loteamento Jardim 
Repouso – Custo: R$ 13 mil. Concluído em 01/03/2004; 

• execução de 988,4 m de rede coletora e 120 ligações domiciliares de esgotos; 1.318 m 
de rede de distribuição e 120 ligações domiciliares de água no conjunto habitacional 
Brumado II – Custo: R$ 32 mil. Concluído em 04/08/1996; 

• execução de 862 m rede de distribuição e 121 ligações prediais de água, 486 m de 
rede coletora de esgotos – Custo: R$ 7 mil. Concluído em 06/08/1998. 
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SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 85 mil, repassados em Mar/2002 para aquisição de um aparelho de 
ultra-som; 

 
• Centro de Saúde Georgina Fares Fark Attar – R$ 60 mil, repassados em Jul/1996 

para o término das obras; 
 
• Prefeitura – R$ 85 mil, repassados em Abr/2002, para aquisição de aparelho ultra-

som. 
 
 

Programa de Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura – R$ 12 mil repassados em Ago/2005. 
 
 

Entrega de Ambulâncias: 2 – R$ 58 mil 
 

• Prefeitura – 2 (entregues em 1997 e 2002). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 5 viaturas, sendo: 3 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 120 mil. 

 
 
Reforma: 
 

• reforma da cadeia pública – Custo: R$ 5 mil. Obra concluída em 30/12/1996.  
 

 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• serviços de melhorias e pavimentação da vicinal MGB-010 -  Morungaba à Tuiuti, 
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numa extensão de 2,5 km - Custo: R$ 148 mil. Obras concluídas em 27/03/2000; 

• construção de galeria de água pluvial na vicinal MGB 010 - Morungaba à Tuiuti – 
Custo: R$ 133 mil. A obra foi concluída em 15/04/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


