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NHANDEARA 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA: 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 4 km das estradas rurais NHD-030/256 Bairro Sampaio e Carreiro (2ª 
Fase) – Custo: R$ 310 mil. Obra concluída em 15/07/2011. 

CULTURA: 

Polo do Projeto Guri: 

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

• Polo – Rua Demóstenes Alves Pereira, nº 179/219 - Centro - em andamento 3 cursos 
(violão, percussão e canto coral), para 102 crianças e adolescentes. Estão sendo 
gastos R$ 97 mil para pagamento de despesas de manutenção do Polo, recursos 
humanos, visitas de supervisão, etc., já pagos de Set/2006 a Set/2010. O Polo iniciou 
as atividades em 09/10/2006. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• celebrados 5 convênios com a Prefeitura para atendimento a 45 crianças e 
adolescentes, 11 idosos, 75 portadores de deficiências e 30 famílias – R$ 180 mil. 

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 195 famílias/mês em 2011 – R$ 180 
mil, já repassados R$ 102 mil de Jan a Jul. 

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidas 44 bolsistas/mês em 2011 – R$ 43 mil, já 
repassados R$ 25 mil de Jan a Jul. 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 19.560 litros de leite, no período de Jan a Abr/2011 - Custo: R$ 26 mil, 
beneficiando 326 famílias carentes, no último mês do período. 

Repasses concluídos: 

• Soprocan – R$ 100 mil, repassados em Mai/2011, para construção de cobertura da 
entidade. Obra com 70% executados. Em análise o aditamento de prazo para 
Nov/2011. 



2 

• Sociedade de Proteção a Crianças e ao Adolescente – R$ 20 mil, repassados em 
Mar/2011, para aquisição de equipamentos. Adquiridos em Abr/2011. 

• APAE – R$ 20 mil, repassados em Fev/2011, para aquisição de veículo. Adquiridos 
em Fev/2011. 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Mar/2011, para aquisição de 2 veículos. 
Adquiridos em Abr/2011. 

• Instituto de Amparo ao Excepcional – INAMEX – R$ 100 mil, repassados em 
Nov/2010, para reforma e ampliação da entidade. Obra com 70% executados e tem 
término em Ago/2011. 

• Soprocan – R$ 30 mil, repassados em Nov/2010, para aquisição de veículo. Adquirido 
em Fev/2011. 

PLANEJAMENTO E DES.REGIONAL: 

Convênios SEP: - R$ 649 mil 

• construção de velório no Distrito de Ida Yolanda – Custo: R$ 149 mil, repassados em 
Fev/2010. Obra com 84,56% executados e tem término previsto em Set/2011. 

• construção de Centro Esportivo – Custo: R$ 200 mil, repassados em Jul/2010. Obra 
com 77,14% executados e tem termino previsto em Out/2011. 

• reforma do prédio da Assistência Social – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jan/2010. 
Obra com 87,44% executados e tem término previsto em Set/2011. 

• reforma e ampliação do velório municipal – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Jun/2010. Obra com 64,57% executados e tem término previsto em Set/2011. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 48 mil 

Reforma de escola concluída: 1 – R$ 48 mil 

• EE Pedro Pedrosa – R$ 48 mil. Concluída em 18/04/2011. 
Reforma de escola contratada, aguardando OIS: 1 – R$ 44 mil 

• EE Antonio Perciliano Gaudêncio – Custo: R$ 44 mil. 
Repasses para APAE: 

• De Mar/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 58 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 66 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes 
regulares de ensino fundamental. 
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Programa Escola da Família: 

• De Mar/2011 foram gastos R$ 16 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em escolas da região. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

Repasse de recursos: 

• Projeto Esporte Social – Trata-se de Projeto de inclusão social, através do Esporte. O 
Projeto é voltado para o atendimento a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, idosos 
acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais que estejam em situação de 
risco. Os recursos no montante de R$ 39 mil, repassados em Jan/2010, para despesas 
com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e 
didáticopedagógicos. Vigência: 21/05/2011. 

GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua José de 
Paula da Silveira, nº 674 – Bairro Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o 
Estado instalou 7 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet – 
Custo: R$ 56 mil. Vigência: 09/06/2013 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 210 unidades em andamento / 1 conjunto - R$ 10.948 mil 

• Conjunto Habitacional Nhandeara G – 210 unidades, beneficiando 1.050 pessoas pelo 
Programa parceria com o município - Custo: R$ 10.948 mil. Obra com 1,11% 
executado e término previsto para 31/12/2012. 

Programa Melhoria Habitacional: 

Obra em execução: 

• construção de três praças nos Conjuntos Habitacionais Nhandeara B e F - Custo: R$ 
96 mil, já repassados R$ 28 mil em Jul/2008. A obra está com 30% executados e 
término previsto para 27/11/2011. 

Obra programada: 

• construção de Centro Comunitário no Conjunto Habitacional Nhandeara C - Custo: 
R$ 171 mil. Aguardando liberação de recursos. 
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MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

Obra programada: 

• serão repassados R$ 156 mil - recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, 
para construção do Centro de Triagem de Resíduos Sólidos Domiciliares. 

SANEAMENTO E REC.HÍDRICOS: 

SABESP: 

Obra concluída: 

• 3.940 m de emissários de esgotos e estação de tratamento de esgotos – Custo: R$ 
1.767 mil. Obra concluída em Mar/2011 e sendo inaugurada nesta data. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura – custeio: R$ 60 mil: 

• Prefeitura – R$ 60 mil, repassados em Jul/2011, para custeio. 
Repasses programados para Prefeitura e entidades hospitalares – custeios – R$ 30 mil: 

• Instituto de Amparo ao Excepcional – INAMEX – R$ 20 mil. 

• Prefeitura – R$ 10 mil, para custeio do Programa de Saúde da Família. 
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 229.830 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 
288 mil, beneficiando 326 famílias carentes, no último mês do período. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 9,44 km das estradas rurais NHD-148 NHD-030 e NHD-050 (1ª Fase) – 
Custo: R$ 475 mil. Obra concluída em 08/02/2008. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 19 convênios com a Prefeitura para atendimento a 305 crianças e 
adolescentes, 104 idosos, 210 portadores de deficiências e 600 famílias – R$ 723 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 155 famílias/mês em 2007 – R$ 111 mil; 151 
famílias/mês em 2008 – R$ 108 mil; 151 famílias/mês em 2009 – R$ 108 mil; e 151 
famílias/mês em 2010 – R$ 123 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 50 bolsistas/mês em 2007 – R$ 36 mil; 50 bolsistas/mês 
em 2008 – R$ 36 mil; 50 bolsistas/mês em 2009 – R$ 36 mil; e 50 bolsistas/mês em 
2010 – R$ 42 mil. 

Repasses concluídos: 

• Sociedade Protetora do Menor (SOPROMEN) – repasse de R$ 100 mil pagos em 
Jan/2010, para obras;  

• Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes – R$ 50 mil, repassados em Jun/2010 para 
aquisição de equipamentos. Adquiridos em Dez/2010. 

• Instituto de Amparo ao Excepcional – R$ 20 mil, repassados em Dez/2010, para 
aquisição de equipamentos. 

• Lar dos Velhinhos Dr. Bezerra de Menezes – R$ 20 mil, repassados em Nov/2010, 
para aquisição de equipamentos. 

• Sociedade de Proteção à Criança e ao Adolescente – repasse de R$ 50 mil pagos de 
Dez/2008, para aquisição de equipamentos; 

• Sociedade Protetora do Menor (SOPROMEN) – repasse de R$ 30 mil pagos em 
Nov/2008, para aquisição de equipamentos; 

• APAE – repasse de R$ 60 mil pagos em Ago/2008 e Jan/2010, para aquisição de 
equipamentos; 
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• Instituto de Amparo ao Excepcional – repasse de R$ 10 mil pagos em Fev e Abr/2007, 
para custeio; 

• APAE - repasse de R$ 30 mil pagos em Fev e Abr/2007, para custeio; 

• Sociedade de Proteção à Criança e ao Adolescente – repasse de R$ 22 mil pagos de 
Fev a Jul/2007, 

• para custeio; 

• Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes - repasse de R$ 17 mil pagos em Fev/2007, 
para reforma. Obra concluída em 19/12/2007. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: - R$ 1.228 mil 

• 7.812,50 m² de recapeamento asfáltico na Rua Benedito Carlos dos Reis e Rua João 
Batista Beltran – Custo: R$ 125 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 
01/09/2010. 

• 9.013 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do Município – Custo: R$ 143 
mil, já repassados em Jun/2008. Obra concluída em 01/09/2010. 

• 9.015 m² de recapeamento asfáltico com espessura de 3 cm, em diversas ruas do 
município – Custo: R$ 143 mil, já repassados em Jun/2008. Obra concluída em 
01/09/2010. 

• 6.986 m² de recapeamento asfáltico em vias do Município – Custo: R$ 110 mil, 
repassados em Jun/2008. Obra concluída em 01/09/2010. 

• 8.125 m² de recapeamento asfáltico, com espessura de 3 cm, em diversas ruas do 
município – Custo: R$ 130 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 
02/04/2009. 

• aquisição de um ônibus – Custo: R$ 100 mil, repassados de Jan/2009. Adquirido em 
29/03/2009. 

• obras de iluminação no Distrito Industrial e nas Ruas Drº Antônio Belchior da Silveira 
e Leôncio Vera Lima – Custo: R$ 100 mil, repassados em Nov/2007 e Dez/2008. Obra 
concluída em 02/04/2009. 

• 1.597,21 m² de pavimentação asfáltica, 3.569,10 m² de recapeamento asfáltico, guias e 
sarjetas em vias do município – Custo: R$ 115 mil, repassados em Jun/2008. Obra 
concluída em 02/04/2009. 

• 3.789 m² de recapeamento asfáltico em trechos da Rua Adherbal Vilalva – Custo: R$ 
60 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 02/04/2009. 
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• 8.200 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas do município – Custo: R$ 122 
mil, repassados em Fev/2008. Obra concluída em 30/05/2008. 

• 3.098 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 80 
mil, repassados em Nov/2006 e Nov/2010. Obra concluída em 23/07/2007. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 208 mil 

Reformas de escolas concluídas: 4 – R$ 208 mil 

• EE Antonio Perciliano Gaudêncio – R$ 149 mil, obra concluída em 25/09/2008. 

• EE Antonio Perciliano Gaudêncio – R$ 0,9 mil, obra concluída em 01/06/2010. 

• EE Pedro Pedrosa – R$ 46 mil, obra concluída em 29/03/2010. 

• EE Pedro Pedrosa – R$ 12 mil, obra concluída em 18/02/2010. 
Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização: 

• De Jun/2009 a Dez/2010 foram concedidas bolsas alfabetização para 1 aluno 
pesquisador (2º professor), beneficiando 35 alunos da 1ª série do ensino fundamental 
de 1 escola da região – Custo: R$ 9 mil. 

Transporte Escolar: 

• Foi entregue em Mar/2010 1 veículo micro-ônibus, para o transporte de estudantes, no 
valor de R$ 145 mil. 

Repasses para APAE: 

• De 2007 a 2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 527 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 264 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

Programa Escola da Família: 

• De 2007 a 2010 foram gastos R$ 159 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 2 escolas do município: EE Antônio Perciliano Gaudêncio e EE Pedro 
Pedrosa. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repasse de R$ 200 mil em Jul/2008, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de uma pá carregadeira. 
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SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP: 

Obras concluídas: (R$ 198 mil) 

• remanejamento de 1.623 m de rede de distribuição de água em diversas ruas – Custo: 
R$ 133 mil. Obra concluída em 30/08/2008; 

• construção de tratamento da fase sólida do sistema integrado: leito de drenagem e 
sedimentador da estação de tratamento de água – Custo: R$ 41 mil. Obra concluída 
em 30/03/2007; 

• execução de urbanização e serviços complementares na área do poço PPS.3 do no 
Distrito de Ida Iolanda – Custo: R$ 24 mil. Obra concluída em 30/07/2007; 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007 a 2008) – custeio – R$ 475 mil: 

• Hospital São Domingos na Providência de Deus – R$ 372 mil; 

• Instituto de Amparo ao Excepcional – R$ 103 mil. 
Repasse concluído para entidades hospitalares – equipamentos – R$ 190 mil: 

Hospital São Domingos na Providência de Deus: 

• R$ 90 mil repassados em Jan e Jun/2008, para aquisição de equipamentos 
hospitalares. 

• R$ 100 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos. 
Programa Dose Certa: 

• De 2007 a 2010, foram repassados para o município R$ 295 mil em medicamentos. 
Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 24 mil, repassados de Jul/2006 a 2010. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 4 viaturas, sendo: 2 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 157 mil. 

• reforma e ampliação da delegacia de polícia de Nhandeara, Praça Joaquim Luiz 
Marques, 176 – Custo: R$ 131 mil. Obra concluída em 16/08/2009. 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 14.200.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 584.693 litros de leite, no período de Jan/1998 a Dez/2006 - Custo: R$ 
417 mil, beneficiando 326 famílias carentes, no último mês do período. 

 
CATI – Programa de Microbacias: 

• adequação de 9,72 km das estradas rurais das Microbacias Bom Sucesso I e II - 
Custo: R$ 402 mil. Obras concluídas em 31/12/2005 e 01/11/2006, respectivamente. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 37 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 806 
crianças e adolescentes, 250 idosos, 465 portadores de deficiências, 170 famílias e 40 
pessoas de outros segmentos – R$ 1.200 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 50 bolsistas/mês em 2005 e 50 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 36 mil em 2005 e R$ 36 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 de: criar condições para o retorno 
e/ou permanência na escola, repasse de R$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que 
os capacitem para o mercado de trabalho. 

• Programa Renda Cidadã – 30 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 52 mil; 30 
famílias/mês em 2004 – R$ 21 mil; 60 famílias em 2005 – R$ 43 mil e 155 famílias em 
2006 – R$ 111 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. 

 
Repasse de recursos: 

• Prefeitura - repasse de R$ 27 mil pagos em Dez/1995, para reforma do Centro 
Comunitário no Distrito de Iolanda. Obra concluída em 12/12/1996; 
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• Prefeitura – repasse de R$ 140 mil pagos em Jan/1998, para construção de creche e 
pré-escola. Obra concluída em 15/12/1998; 

• Prefeitura – repasse de R$ 35 mil pagos em Mai/2002, para construção do Centro de 
Convivência do Idoso. Obra concluída em 31/12/2005. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 

• construção de uma ponte sobre o Córrego Quincas Inácio – Custo: R$ 90 mil. Obra 
concluída em 14/01/2004. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• 5.236,39 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas – Custo: R$ 100 mil. Obra 
concluída em 10/12/2006; 

• construção de sanitários e paisagismo da praça – Custo: R$ 20 mil. Obra concluída 
em 26/02/2001; 

• 6.813,9 m² de pavimentação asfáltica no Distrito de Ida Iolanda – Custo: R$ 80 mil. 
Obra concluída em 15/07/2002; 

• implantação de energia elétrica no conjunto habitacional F – Custo: R$ 26 mil. Obra 
concluída em 31/03/2002; 

• construção da praça Drº Agostinho Nogueira – Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 
16/04/1999; 

• reforma e ampliação do cemitério – Custo: R$ 41 mil. Obra concluída em 10/10/1998; 

• 1.200 m² de guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 10 mil. Obra concluída em 
26/10/1996. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 1.193 mil 
 
Escola construída: 1 (630 novas vagas) – R$ 629 mil 
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• EMEF Profº Lucio Antônio Zocal – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 629 mil. 
Obra concluída em 30/11/1998. 

 
Escola ampliada: 1 (105 novas vagas) – R$ 20 mil 

• EMEF Joaquim Fernandes de Melo – 1 sala (105 novas vagas) – Custo: R$ 20 mil. 
Obra concluída em 18/11/1996. 

 
Reformas em escolas: 12 – R$ 464 mil 

• 5 na EE Pedro Pedrosa – Custo: R$ 343 mil. Obras concluídas entre 08/04/1997 e 
30/12/2006; 

• 3 EE Antônio Perciliano Gaudêncio – Custo: R$ 47 mil. Obras concluídas entre 
01/09/1995 e 03/11/2005; 

• EE Dona Ignez Montanari Sundfeld – Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 
01/09/1995; 

• 3 na EEPG Joaquim Fernandez de Melo – Custo: R$ 35 mil. Obras concluídas entre 
26/12/1996 e 03/04/2002. 

 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 2 – R$ 80 mil 

• EEPSG Pedro Pedrosa – Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 25/08/1998; 

• EE Antônio Perciliano Gaudêncio – Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 20/09/2002. 
 
Repasses para APAE/entidades:  

• De 1998 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 554 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 417 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 210 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 2 escolas do município. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

• urbanização da praça recreativa Jardim Redentor – Custo: R$ 60 mil. Obra concluída 
em 15/08/2000. 
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HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 75 unidades habitacionais / 1 conjunto - R$ 918 mil 

• Conjunto Habitacional Nhandeara F – 75 unidades, beneficiando 375 pessoas, na 
Rua 24 de Outubro construídas pelo Programa Empreitada Global, em parceria com a 
Prefeitura - Custo: R$ 918 mil. Unidades comercializadas em 30/10/2000. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 

• 3.400 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas – Custo: R$ 50 mil. Obra 
concluída em 31/12/2002; 

• 3.092,40 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Bairro Jardim Paraíso – 
Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 31/12/2003; 

• construção de creche – Custo: R$ 85 mil. Obra concluída em 11/11/2004; 

• 5.103 m² de pavimentação asfáltica no conjunto habitacional F – Custo: R$ 100 mil. 
Obra concluída em 03/12/2005. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 110 mil em Out/2004, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de um caminhão coletor e compactador de lixo. 

 
FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para construção de bacias de captação de águas pluviais – 
Custo: R$ 60 mil. Obra concluída em 12/01/2005; 

• contrato com a Prefeitura, para obras de combate e controle de erosão rural – Custo: 
R$ 46 mil. Obra concluída em 27/05/2004; 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais na rua 
Matheus Zoccal – Custo: R$ 73 mil. Obra concluída em 10/10/2001; 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais – Custo: R$ 
76 mil. Obra concluída em 21/03/2000. 

 
 
SABEAMENTO E ENERGIA: 
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SABESP: 

• 4.568 m de rede coletora de esgotos, 253 ligações domiciliares de esgotos, 2.617 m de 
emissários e estação de tratamento de esgotos – Custo: R$ 402 mil. Obra concluída em 
12/07/2001; 

• perfuração de poço tubular profundo no distrito Ida Iolanda – Custo: R$ 69 mil. Obra 
concluída em 01/06/2005. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – custeio: 

• Associação Paroquial Beneficente – R$ 489 mil; 

• Instituto do Amparo ao Excepcional – R$ 50 mil; 

• Prefeitura – R$ 60 mil. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 

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

• Prefeitura - R$ 71 mil repassados em Dez/2001, para reforma do Centro de Saúde. 

• Hospital São Domingos na Providência de Deus - R$ 154 mil repassados em 
Jun/2005 para aquisição de equipamentos. 

 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 11 mil repassados em Ago/2005. 
 
Entrega de Ambulâncias: 3 

• Prefeitura – 3 (entregues em 1998, 2002 e 2005). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entregues 7 viaturas, sendo: 4 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 177 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
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DER: 

• melhoramentos e recapeamento da vicinal João Maria Alves – Nhandeara-Bairro 
Encachoeirado, numa extensão de 13 km  – Custo: R$ 630 mil. Obra concluída em 
20/12/2000; 

• reconstrução de bueiro, construção de galeria e implantação de variante na SP-310, 
km 508,5 – Custo: R$ 370 mil. Obra concluída em 21/12/1996. 

 
 


