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PANORAMA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA: 

Casa da Agricultura: 

• celebrado convênio, relativo a municipalização da Casa da Agricultura, atendendo a 
pequenos e médios agricultores. Vigência: 31/12/2011. 

CULTURA: 

Pólos do Projeto Guri: 1 (em andamento) 

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

• Pólo de Panorama – Rua Alfredo Polete, s/nº - Centro - em andamento 7 cursos 
(violino, viola, violoncelo, contrabaixo, percussão, canto coral e violão), para 204 
crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 329 mil de Out/2006 a Set/2010 para 
pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de 
supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 25/10/2006. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• celebrados 2 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 194 
crianças e adolescentes e 56 portadores de deficiência – Custo: R$ 25 mil. 

• Projeto Ação Jovem - estão sendo atendidos 266 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
228 mil, já repassados R$ 101 mil de Jan a Jun/2011. 

• Programa Renda Cidadã - estão sendo atendidas 120 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 110 mil, já repassados R$ 53 mil de Jan a Jun/2011. 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 33.120 litros de leite em Jan a Abr/2011 – Custo: R$ 44 mil, beneficiando 
552 famílias carentes, no último mês do período. 

EDUCAÇÃO: 

Programa Escola da Família: 

• Em Mar/2011, foram gastos R$ 8 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE João Brasio. 
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Repasses para a APAE: 

• Em Mar/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 41 mil, 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 47 alunos. 

EMPREGO E TRABALHO: 

Banco do Povo Paulista: 

• implantada em 06/09/2002 a unidade do Banco do Povo na Avenida Rodion Podolski, 
1995, com disponibilidade de R$ 225 mil, para atender o crédito produtivo rural. 
Vigência: 04/09/2012. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 330 unidades habitacionais em execução (beneficiando 1.650 pessoas) / 3 
conjuntos – Custo: R$ 9.984 mil 

• Conjunto Habitacional Panorama G1, com 252 unidades habitacionais, beneficiando 
1.260 pessoas, na Avenida Peje Raposo Lopes, s/nº - sendo construídas pelo Programa 
Parceria com Municípios – Custo: R$ 7.134 mil. A obra está com 61,27 % executados. 

• Conjunto Habitacional Panorama G2, com 54 unidades habitacionais, beneficiando 
270 pessoas, na Avenida Peje Raposo Lopes, s/nº - sendo construídas pelo Programa 
Reassentamento Habitacional – Custo: R$ 1.686 mil. A obra está com 74,61% 
executados. 

• Conjunto Habitacional Panorama G3, com 24 unidades habitacionais, beneficiando 
120 pessoas, sendo construídas pelo Programa Parceria com Municípios – Custo: R$ 
1.164 mil. A obra está em fase inicial.  

Pró-lar Convênio Melhorias Habitacionais e Urbanas: R$ 171 mil 

Obra programada: 

• construção de Centro Comunitário no Bairro Marreca – Custo: R$ 171 mil. 
LOGÍSTICA E TRANSPORTES: 

DER: 

Obras concluídas: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV: 
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• recuperação de 6,00 km da estrada vicinal Aldo Bruno – trecho Panorama - Bairro 
Olarias PNR 050 – Custo no município: R$ 1.957 mil. Obra concluída em 
Mar/2011.(DCN) 

• recuperação de 5,20 km da estrada vicinal PNR 020 – Panorama/Ouro Verde – Custo 
no município: R$ 1.696 mil. Obra concluída em Mai/2011. (DCN). 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênio SEP: R$ 710 mil 

• 3.978,47 m² de pavimentação asfáltica e implantação de 155,10 m de guias e sarjetas 
em vias do município – Custo: R$ 100 mil, repassados em Nov/2010. A obra está com 
95,56% executados e tem término previsto em 15/06/2011. 

• 6.115,90 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas do município 
– Custo: R$ 200 mil, repassados em Nov/2010. 

• 12.308,43 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 
160 mil, repassados em Mai/2010. 

• 12.809,75 m² de pavimentação asfáltica em vias dos bairros Ginásio, das Iaras, 
Estádio, Bela Vista e Marrecas – Custo: R$ 250 mil, repassados em Jul/2008 e 
Set/2010. Obra concluída em 04/03/2011. 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS: 

DAEE: 

Obras programadas: 

• 603,50 metros lineares de galerias de águas pluviais na Rua D. Aurora F. de Camargo 
e Av. Maria José Santana Garção – Custo: R$ 200 mil. Não iniciada. 

• 754,60 metros lineares de galerias de águas pluviais na Av. Maria José Santana 
Garção – Custo: R$ 531 mil. Não iniciada. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura (2011–2014) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 26 mil, repassados em Abr/2011 para o Programa Sorria São Paulo. 
Repasses em andamento para Prefeitura (2011-2014) – obras / equipamentos: 

Projeto Água Limpa: 

• Prefeitura - R$ 1.620 mil, já repassados R$ 1.575 mil de Dez/2006 a Ago/2010, para 
construção de emissário, estação elevatória de esgotos, linha de recalque e estação de 



 

4 

tratamento de esgotos (lagoas). A obra está com 90% executados e tem término 
previsto em Jun/2011. 

Repasse programado para entidades hospitalares (2011–2014) - custeio: 

• APAE – R$ 20 mil. 
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GESTÃO 2007 - 2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 389.160 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 482 mil, 
beneficiando 552 famílias carentes, no último mês do período. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado convênio, relativo à municipalização da Casa da Agricultura, atendendo a 
pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 36 mil, repassados em Nov, Dez/2007, Jul 
e Ago/2008. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 4,80 km das estradas PNR-260, PNR-124 e PNR-30 – Bairro Boiadeira e 
Itambi (4ª Fase) – Custo: R$ 312 mil. Obra concluída em 24/01/2008. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 5 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 857 
crianças e adolescentes e 56 portadores de deficiência – Custo: R$ 103 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 100 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 72 mil, 100 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 72 mil, 100 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 72 
mil e 100 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 84 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 91 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 65 mil, 91 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 65 mil, 91 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 65 mil 
e 92 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 75 mil.  

Repasses concluídos: R$ 86 mil 

• APAE – R$ 30 mil, repassados em Ago/2008, para aquisição de equipamentos. 

• APAE – R$ 30 mil, repassados em Dez/2008, para aquisição de equipamentos. 

• APAE - R$ 10 mil, repassados em Dez/2007, para aquisição de equipamentos. 

• Prefeitura - R$ 16 mil, repassados em Fev/2007, para aquisição de equipamentos para 
a Casa do Adolescente. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênio SEP: R$ 1.747 mil 

• 2.685,10 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas do município – Custo: R$ 50 
mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 15/11/2010. 
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• 4.882,40 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do município – Custo: 
R$ 110 mil, repassados em Set/2008. Obra concluída em 15/11/2010. 

• 2.832,80 m² de pavimentação asfáltica nas ruas 9 e Rubino Tibério – Custo: R$ 48 mil, 
repassados em Fev/2007 e Mai/2008. Obra concluída em 30/08/2010. 

• 2.928,20 m² de pavimentação asfáltica em vias da Avenida Avelino Bobato e Rua João 
Azevedo da Silva – Custo: R$ 49 mil, repassados em Fev/2007 e Jun/2008. Obra 
concluída em 24/06/2008. 

• 6.534,69 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas do Bairro 
Nosso Teto – Custo: R$ 200 mil, repassados em Dez/2009. Obra concluída em 
15/08/2010. 

• 15.084,60 m² de pavimentação, guias e sarjetas nas Ruas do Bairro Maécas – Custo: 
R$ 300 mil, repassados em Jul/2008 e Out/2009. Obra concluída em 15/08/2010. 

• 1.612,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do município – Custo: 
R$ 30 mil, repassados em Mar/2008. Obra concluída em 15/07/2010. 

• 6.195,00 metros lineares de guias e sarjetas em vias do município – Custo: R$ 90 mil, 
repassados em Jul/2008. Obra concluída em 15/07/2010. 

• 7.743.00 m² de pavimentação asfáltica em vias dos Bairros Paranoá, Hospital e 
Jardim São Francisco – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída 
em 15/07/2010. 

• 4.329,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do município – Custo: 
R$ 100 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 15/05/2010. 

• 4.612,50 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas nos bairros Potiguara e 
Aeroporto – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 
15/05/2010. 

• 2.320,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do Bairro Ginásio – 
Custo: R$ 50 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 15/05/2010. 

• aquisição de um caminhão basculante – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jul/2009. 
Entregue em 15/05/2010. 

• 15.732,50 m³ de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas do município 
– Custo: R$ 300 mil, repassados em Dez/2007 e Mar/2009. Obra concluída em 
15/07/2009. 

• 4.439,20 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 20 
mil, repassados em Dez/2007. Obra concluída em 01/07/2008. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 590 mil 
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Reformas de escolas concluídas: 6 – R$ 590 mil 

• EE Dom Lucio Antunes – Custo: R$ 6 mil. Obra concluída em 14/07/2010. 

• EE João Brasio – Custo: R$ 4 mil. Obra concluída em 10/05/2010. 

• EE João Brasio – Custo: R$ 27 mil. Obra concluída em 27/01/2010. 

• EE João Brasio – Custo: R$ 58 mil. Obra concluída em 10/07/2009. 

• EE João Brasio – Custo: R$ 143 mil. Obra concluída em 19/12/2007. 

• EE Dom Lucio Antunes – Custo: R$ 352 mil. Obra concluída em 04/11/2010. 
Repasses para a APAE: 

• De Abr/2007 a Set/2010, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 406 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 185 alunos.  

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Dez/2010, foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 1 escola do município: EE João Brasio. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 1.893 alunos em 2007, 1.776 
alunos em 2008, 3.528 alunos em 2009 e 3.396 alunos em 2010 - Custos: R$ 164 mil. 

Transporte escolar: 

• Em 12/02/2010 foi entregue 1 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil. 

ESPORTE E LAZER: 

• 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$ 78 mil,repassados em Jul/2006 e Mar/2008, são 
para despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e 
didático-pedagógicos. 

HABITAÇÃO: 

Fundo Estadual da Habitação: R$ 100 mil 
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• 7.405,67 m² de pavimentação asfáltica no Bairro Potiguara – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Jul, Nov/2006 e Ago/2007. Obra concluída em 10/04/2007. 

Pró-lar Convênio Melhorias Habitacionais e Urbanas: R$ 497 mil 

• construção de praça, com 3.345,00 m² de área no conjunto habitacional Panorama D 
– Custo: R$ 152 mil, repassados em Jun/2008, Jan e Mar/2009. Obra concluída em 
25/06/2009. 

• 3.848,48 m² de pavimentação asfáltica em vias do conjunto habitacional Panorama A 
– Bairro Ginásio – Custo: R$ 64 mil, repassados em Mar/2008, Ago/2009 e Mar/2010. 
Obra concluída em 22/01/2009. 

• 1.287,60 m² de pavimentação asfáltica em vias do conjunto habitacional Panorama D 
– Bairro Bela Vista – Custo: R$ 21 mil, repassados em Mar, Dez/2008 e Ago/2009. 
Obra concluída em 16/09/2008. 

• 713,80 m² de pavimentação asfáltica em vias do conjunto habitacional Panorama E – 
Bairro Bela Vista – Custo: R$ 12 mil, repassados em Mar/2008, Jan e Ago/2009. Obra 
concluída em 03/06/2010. 

• construção de Centro Comunitário, com 168,96 m² de área no conjunto habitacional 
Panorama C – Custo: R$ 103 mil, repassados em Jul/2008, Mar, Ago/2009. Obra 
concluída em 21/08/2009. 

• 16.888,80 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas do conjunto habitacional 
Panorama C – Custo: R$ 92 mil, repassados em Jun/2008, Mar e Ago/2009. Obra 
concluída em 22/09/2008. 

• 9.826,60 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas do conjunto habitacional 
Panorama “A”, “D” e “E” – Custo: R$ 53 mil, repassados em Jun/2008, Mar e 
Ago/2009. Obra concluída em 20/08/2008. 

JUSTIÇA: 

Fundação CASA: 

• convênio com a Prefeitura, para atendimento a 20 adolescentes em regime de 
liberdade assistida – Custo: R$ 38 mil, repassados de Jun/2006 a Jun/2008. 

• convênio com a Prefeitura, para atendimento a 20 adolescentes em regime de 
liberdade assistida – Custo: R$ 24 mil, repassados em Out/2008 a Mai/2009. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 
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• repassados R$ 250 mil em Jun/2010, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 pá carregadeira. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades Hospitalares (2007- 2010) - custeio: 
(Total: R$ 205 mil) 

• APAE - R$ 75 mil. 

• Prefeitura – R$ 80 mil. 

• Santa Casa – R$ 50 mil. 
Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007- 2010) – equipamentos: 
(Total: R$ 212 mil) 

• Prefeitura – R$ 2 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de bombas dosadoras 
de flúor. 

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em Nov/2007, para aquisição de equipamentos 
para o Centro Cirúrgico da Santa Casa (adquirido em 30/06/2008). 

• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em Nov/2007, para aquisição de equipamentos 
para Santa Casa (adquirido em 30/06/2008). 

• Prefeitura – R$ 15 mil, repassados em Nov/2007, para reforma da Santa Casa e 
maternidade do município (concluída em 30/06/2008). 

• APAE – R$ 55 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de 1 veículo e 
equipamentos. 

Programa Dose Certa: 

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 428 mil em 
medicamento. 

Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 36 mil foram repassados de 2007 a 2010 para custeio. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 4 viaturas: 2 para a Policia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 163 mil. 

Polícia Civil: 

• ampliação e reforma da Delegacia de Polícia, com 674,32 m² de área, localizado na 
Rua Alfredo Polete, nº 1.276 – Custo: R$ 140 mil. Obra concluída em 17/12/2009. 

TRANSPORTES: 
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DER: 

Obras concluídas: 

• serviços emergenciais de recuperação dos aterros de encontro da ponte sobre afluente 
do Rio Paraná (Ribeirão das Marecas) no km 686,7 da SP 294 – Rodovia Comandante 
João Ribeiro de Barros – Custo: R$ 418 mil. Obra concluída em 29/04/2009. 

• reforma e ampliação do Terminal Rodoviário – Custo: R$ 147 mil. Obra concluída em 
27/06/2010.  

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II: 

• recuperação de 22,50 km da vicinal SPV-010 Panorama – Monteiro Lobato - Ouro 
Verde – Custo: R$ 5.858 mil. Obra concluída em 13/12/2008. 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III: 

• recuperação de 7,00 km da vicinal Panorama – Campinal – Custo: R$ 1.729 mil. Obra 
concluída em 16/08/2010. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
R$ 130.609.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 885.545 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 704 mil, 
beneficiando 552 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 4,45 km das estradas municipais PNR-260 E PNR-260 (1ª fase) - Custo: 
R$ 121 mil. Obra concluída em 01/08/2001; 

• recuperados 1,2 km da estrada municipal PRN-260/260 (2ª fase) - Custo: R$ 60 mil. 
Obra concluída em 23/05/2003; 

• recuperados 2,5 km da estrada municipal PNR-010 (3ª fase) - Custo: R$ 131 mil. Obra 
concluída em 25/10/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 26 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 725 
crianças e adolescentes, 150 idosos, 369 portadores de deficiência e 226 famílias – R$ 
380 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 70 bolsistas/mês em 2005 e 100 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 50 mil em 2005 e R$ 72 mil em 2006. O programa 
tem por finalidade criar oportunidades de conclusão do ensino básico para jovens de 
15 a 24 anos, pertencentes às classes sociais mais vulneráveis, que não puderam 
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 de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 52 mil; 41 
famílias/mês em 2004 – R$ 30 mil; 71 famílias em 2005 – R$ 51 mil e 91 famílias em 
2006 – R$ 65 mil. O Programa objetiva conceder subsídio financeiro de R$ 60,00/mês 
para famílias em situação de pobreza, com renda mensal “per capita” de até R$ 
100,00, priorizando mulheres chefes de família e integrando estes subsídios a ações 
sócioeducativas e de geração de renda. Após o recebimento da 12ª parcela a família, 
mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá ser desvinculada ou 
permanecer no Programa. 
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Repasse de recursos: 

• repasse de R$ 68 mil em Out/2002 para construção de uma creche no Jardim 
Aeroporto. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 
82.000,00 e concluída em 07/08/2003. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasses de recursos): R$ 624 mil 

• 6.571 m² de pavimentação em vias urbanas – Custo: R$ 64 mil. Obra concluída em 
16/03/1997; 

• 15.000 m² de recapeamento asfáltico – Custo: R$ 60 mil. Obra concluída em 
05/08/1998; 

• obras de infra-estrutura em vias urbanas – Custo: R$ 380 mil. Obras concluídas em 
14/01/1999, 11/11/2002 e 24/01/2003; 

• 8.750 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias – Custo: R$ 80 mil. Obra 
concluída em 31/03/2002; 

• 2.479 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e plantio de grama no Bairro 
Quinta das Iaras – Custo: R$ 40 mil. A obra foi realizada em parceria com a 
Prefeitura a quem coube mais R$ 14 mil e concluída em 28/06/2005. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 258 mil 
 
Ampliações de escolas: 1 (210 novas vagas) - R$ 70 mil 

• EE Dom Lucio Antunes – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 70 mil. Obra 
concluída em 07/11/1997. 

 
Reformas em Escolas: 4 - R$ 104 mil 

• 3 na EE Dom Lucio Antunes – Custo: R$ 97 mil. Obras concluídas em 31/05/1995, 
31/08/1996 e 25/11/2004; 

• EE Senador Flaquer – Custo: R$ 7 mil. Obra concluída em 20/04/2005. 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 2 

• EE João Brasio – Custo: R$ 44 mil. Obra concluída em 12/04/2001; 
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• EE Dom Lucio Antunes – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 30/07/2002. 
 
Repasse para APAE: R$ 304 mil 

• Em 2003 a 2006, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 304 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 184 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: EE João Brasio e EE Dom Lucio Antunes. 

 
Entrega de veículos: 

• Foram entregues 3 veículos para transporte escolar – Custo R$ 200 mil. 
 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 

• Em 06/09/2002 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Avenida Rodion Podolski, 
1995, com recursos de R$ 225 mil, para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasses de recursos: 

• realização do aniversário da cidade – Custo: R$ 6 mil. Evento realizado em parceria 
com a Prefeitura a quem coube mais R$ 9 mil. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro na Avenida Rodion Poisky, 
1.995. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 6 microcomputadores 
– Custo: R$ 18 mil, proporcionando acesso gratuito à Internet. 

 
 
HABITAÇÃO: 
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CDHU: 146 unidades habitacionais concluídos / 3 conjuntos – Custo: R$ 1.930 mil 

• Conjunto Habitacional Panorama E1 – 64 unidades, beneficiando 320 pessoas, na 
Avenida Prestes Maia, construídas pelo Sistema Empreitada Global, em parceria com 
a Prefeitura - Custo: R$ 803 mil. Unidades comercializadas em 31/01/1998; 

• Conjunto Habitacional Panorama E2 – 48 unidades, beneficiando 240 pessoas, na 
Rua Osvaldo Cruz, construídas pelo Sistema Empreitada Global, em parceria com a 
Prefeitura - Custo: R$ 865 mil. Unidades comercializadas em 30/07/2000; 

• Conjunto Habitacional Panorama F – 34 unidades, beneficiando 170 pessoas, na 
Avenida Prestes Maia, construídas pelo Sistema Habiteto, em parceria com a 
Prefeitura - Custo: R$ 262 mil. Unidades comercializadas em 30/04/2002. 

 
Programa Academia Cidadã: 

• construída uma quadra de esportes no Conjunto Habitacional Panorama D – Custo R$ 
41 mil. Obra concluída em 30/11/2002. 

 
 
JUSTIÇA: 
 
Fórum: 

• construção do prédio do Fórum, com 1.344,62 m² na Avenida Drº Milton Noronha 
Gustavo - Custo: R$ 775 mil. A obra, realizada em parceria com a Prefeitura a quem 
coube mais R$ 186 mil e concluída em 31/10/2002. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 86 mil em Out/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 retroescavaderia. 

• repasse de R$ 110 mil em Jun/2006, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
CESP - Obras compensatórias (Bacia Porto Primavera): 

• recapeamento e pavimentação da Via Marginal – Custo: R$ 8.223 mil. Obra concluída 
em 03/12/2004; 
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• construção da área de lazer – R$ 22.263 mil. Obra concluída em 04/09/2003; 

• passagem em desnível na Av. Domingos Bordin – Custo: R$ 4.685 mil. Obra concluída 
em 31/03/2003; 

• reforma e construção de muro da creche municipal – Custo: R$ 28 mil. Obra 
concluída em 09/01/2003; 

• reforma e ampliação da Santa Casa de Misericórdia – Custo: R$ 366 mil. Obra 
concluída em 31/10/2002; 

• construir um novo porto fluvial interligado com a Fepasa – R$ 20.197 mil. Obra 
concluída em 22/05/2002; 

• relocação, captação e tratamento de esgoto – R$ 10.823 mil. Obra concluída em 
13/03/2001; 

• pavimentação de estrada vicinal de ligação Panorama x Rio do Peixe – Campinal – 
Custo: R$ 25.568 mil. Obra concluída em 05/12/2000; 

• construção do prédio da CIRETRAN – Custo: R$ 33 mil. Obra concluída em 
31/03/2000; 

• construção da edificação do matadouro – R$ 350 mil. Obra concluída em 30/05/1998; 

• relocação do matadouro atingido pela formação do lago – R$ 350 mil. Obra concluída 
em 29/05/1998; 

• proteção de talude com gabiões da ponte sobre o Ribeirão das Marrecas I – R$ 663 
mil. Obra concluída em 11/07/1997; 

• execução de proteção de talude na travessia sobre o Ribeirão das Marrecas I – R$ 447 
mil. Obra concluída em 30/06/1997; 

• construção de campos de futebol em vários locais – Custo: R$ 193 mil. Obra 
concluída em 25/11/1996; 

• implantação e expansão da irrigação – R$ 88 mil. Obra concluída em 31/10/1996; 

• drenagem de 2 avenidas – Custo: R$ 1.063 mil. Obra concluída em 20/09/1996; 

• construção de aterro e ponte de concreto sobre o Ribeirão das Marrecas II – Custo: 
R$ 3.770 mil. Obra concluída em 20/09/1996; 

• relocação de travessia que será inundada, sobre o Rio do Peixe – Custo: R$ 19.287 
mil. Obra concluída em 20/09/1996; 

• ponte de concreto na travessia II sobre o Ribeirão das Marrecas – R$ 2.108 mil. Obra 
concluída em 20/09/1996; 

• construção de 12 casas e relocação das famílias – Custo: R$ 361 mil. Obra concluída 
em 30/05/1996; 
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• construção de 04 campos de futebol – Custo: R$ 219 mil. Obra concluída em 
25/11/1995; 

• relocação de população impactada pelo Ribeirão Marrecas II (relocação de casas) – 
R$ 82 mil. Obra concluída em 30/05/1994. 

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

• Prefeitura – R$ 36 mil. 

• Santa Casa – R$ 149 mil. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - obras e equipamentos: 

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

• Prefeitura – R$ 7 mil em Dez/1996 para equipamentos para o Centro de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 40 mil em Jan/2002 para reforma e ampliação do Centro de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 13 mil em Out/2004 para aquisição de equipamentos de fluoretação 
das águas; 

• Santa Casa – R$ 5 mil em Dez/1998 para reforma e ampliação. 
 
 
Programa Sorria São Paulo (Custeio/Investimento): 

• Prefeitura – R$ 36 mil em Set/2006. 
 
 
Entrega de Ambulâncias: 2 

• Prefeitura – 2 (entregue em 1997 e 2003). 
 
Entrega de veículo p/ transporte de pacientes: 1 

• Prefeitura – 1 (entregue em 2002). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
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• Foram entregues 8 viaturas na região: 5 para a Polícia Civil e 3 para a Polícia 
Militar – Custo R$ 179 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• fornecimento de materiais para obras e serviços de restauração e regularização do 
pavimento da estrada vicinal Aldo Bruno (PNR-050), trecho Panorama e o Bairro 
Olarias, numa extensão de 6,70 km – Custo: R$ 460 mil. Obra concluída em 
13/09/2006. 

 
 


