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QUINTANA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 2011-2014 

AGRICULTURA: 

Casa da Agricultura: 

• celebrado convênio, relativo a municipalização da Casa da Agricultura, atendendo a 
pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 20 mil, repassados em Jan/2012. 
Vigência: 31/12/2012. 

DEFESA CIVIL:  

Obras programadas: 

(convênios sendo assinados em 04/06/2012) 

• construção de ponte de concreto sobre o Córrego Santo Antônio, na estrada QTN-270 
- Custo: R$ 174 mil. 

• construção de ponte de concreto sobre o Córrego Santo Antônio, na estrada QTN-275 
- Custo: R$ 140 mil. 

• construção de ponte de concreto sobre o Córrego Barreirinho, na estrada QTN-345 - 
Custo: R$ 96 mil. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 79.680 litros de leite, no período de Jan/2011 a Abr/2012 – Custo: R$ 113 
mil, beneficiando 332 famílias carentes, no mês. 

• celebrados 2 convênios com a Prefeitura para atendimento a 50 crianças e 
adolescentes e 56 famílias – R$ 33 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 72 famílias/mês em 2011 - R$ 66 mil e estão sendo 
atendidas 72 famílias/mês em 2012 - R$ 69 mil, já repassados R$ 29 mil de Jan a Mai. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 123 bolsistas/mês em 2011 – R$ 108 mil e estão sendo 
atendidos 123 bolsistas/mês em 2012 – R$ 118 mil, já repassados R$ 49 mil de Jan a 
Mai. 

EDUCAÇÃO: 

Reforma de escola contratada, aguardando OIS: 1 – R$ 387 mil 
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• EE Prof. Altino Arantes - Custo: R$ 387 mil. Obra não iniciada. OIS assinada em 
23/05/2012. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2011 a Mar/2012 foram gastos R$ 44 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 1 escola do município. EE Profº Altino Arantes. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 1.416 alunos em 2011 – 
Custos: R$ 19 mil. 

EMPREGO E TRABALHO: 

BANCO DO POVO: 

• Em 10/09/2003 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na Av. Santos, 273 – Custo: R$ 36 mil do Estado para atender o crédito 
produtivo popular. Vigência até 08/09/2013. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

• 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, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos. Atividades iniciadas em 17/05/2010 e encerradas em 06/05/2011. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 108 unidades habitacionais em andamento / 1 conjunto – Custo: R$ 3.528 mil. 

• Conjunto Habitacional Quintana E – 108 unidades, beneficiando 540 pessoas, na Rua 
Campos Salles, sendo construída pelo sistema de Parceria com Municípios - Custo: R$ 
3.528 mil. OIS de obras em 23/04/2012 e tem término previsto para 30/10/2013. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 2.119 mil 

• 475,68 m² de calçadão e 739,32 m² de recapeamento asfáltico na Avenida Santa 
Amélia, em frente à Praça da Igreja Matriz do município – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Mai/2012. Em processo de licitação. 
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• reforma de Praça Pública da Vila Campante – Custo: R$ 160 mil, repassados em 
Mai/2012. Em processo de licitação. 

• obras para reforma de piscinas públicas, situadas na Avenida Santos s/nº, Quadra 56 
– Custo: R$ 150 mil, repassados em Mai/2012. A obra está com 20% executados e tem 
término previsto em Ago/2012. 

• 7.619,05 m² de recapeamento asfáltico em diversas vias do município – Custo: R$ 160 
mil, repassados em Jan/2012. Obra concluída em 16/04/2012. 

• 7.142,85 m² de recapeamento asfáltico em vias do Município – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Mai/2012. Obra concluída em 22/05/2012. 

• 3.750,00 m² de pavimentação asfáltica, em vias do Município – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Jun/2010. Obra concluída em 01/02/2011. 

• 7.500,00 m² de recapeamento asfáltico, em vias urbanas do município – Custo: R$ 150 
mil, repassados em Dez/2010. Obra concluída em 14/02/2011. 

• 3.750,00 m² de pavimentação asfáltica, em vias urbanas do município – Custo: R$ 150 
mil, repassados em Jun/2010. Obra concluída em 18/01/2011. 

• 15.798,48 m² de recapeamento asfáltico, em ruas e avenida da Vila Campante – Custo: 
R$ 300 mil, repassados em Dez/2009 e Mar/2010. Obra concluída em 18/01/2011. 

• construção de praça, na Rua Mário Nery de Souza Campos – Custo: R$ 149 mil, 
repassados em Abr/2010. Obra concluída em 18/01/2011. 

• 7.500,00 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas e avenidas no perímetro 
urbano – Custo: R$ 150 mil, repassados em Mar/2010. Obra concluída em 
18/01/2011. 

• 7.500,00 m² de recapeamento asfáltico, em diversas ruas e avenidas no perímetro 
urbano do município – Custo: R$ 150 mil, repassados em Mar/2010. Obra concluída 
em 18/01/2011. 

• reforma da praça Manoel Sombreiro na Avenida Santos – Centro – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Set/2009. Obra concluída em 18/01/2011. 

• reforma e ampliação do Velório Municipal na Rua Irmã Gertrudes, Quadra 8, Lote 1 – 
Custo: R$ 100 mil, repassados em Dez/2009. Obra concluída em 18/01/2011. 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS: 

FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para combate a erosão e preservação de solo em área rural 
próximos a Avenida Marília e o Ribeirão Iacri – Custo: R$ 172 mil. Previsão de 
término em 12/11/2012. 
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SABESP: 

Obra concluída: 

• obras de perfuração de poço tubular profundo P11, com 270 m de profundidade – 
Custo: R$ 161 mil. Obra concluída em 17/01/2011. 

SAÚDE: 

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

• Prefeitura – R$ 26 mil, repassados em Mai/2012 para o Programa Sorria São Paulo. 
Programa Saúde da Família – PSF (custeio): 

• Prefeitura – R$ 96 mil, repassados de Jul/2011 a Dez/2011. 
Programa Dose Certa: 

• De Jan a Jun/2011, foram repassados para o município R$ 29 mil em medicamentos. 
Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 3 mil foram repassados de Mar/2011 a Set/2011, para custeio. 
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GESTÕES 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 233.728 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 
289 mil, beneficiando 332 famílias carentes, no mês. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 26 mil. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,10 km da Estrada Rural QTN-010 - Córrego Branco (4ª fase) - Custo: 
R$ 338 mil. Obra concluída em 21/11/2007. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 8 convênios com a Prefeitura para atendimento a 222 crianças e 
adolescentes e 117 famílias – R$ 132 mil. 

• Programa Renda Cidadã – 50 famílias/mês em 2007 - R$ 36 mil; 50 famílias/mês em 
2008 - R$ 36 mil; 50 famílias/mês em 2009 - R$ 36 mil e 56 famílias/mês em 2010 - R$ 
44 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 60 bolsistas/mês em 2007 – R$ 43 mil; 60 
bolsistas/mês em 2008 – R$ 43 mil; 60 bolsistas/mês em 2009 – R$ 43 mil e 60 
bolsistas/mês em 2010 – R$ 50 mil. 

Repasse de recurso: 

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em Jul/2010, para aquisição de veículo. 
DEFESA CIVIL:  

Repasse de recurso: 

• construção de ponte na estrada municipal GTN-060 - ponte 12 – Custo: R$ 56 mil. 
Obra concluída em 05/02/2009. 

• construção de ponte na estrada municipal - QTN 060 - ponte 14 – Custo: R$ 68 mil. 
Obra concluida em 05/02/2009. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP – Repasses - R$ 659 mil 
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• Construção de calçadão, guias, sarjetas, equipamentos urbanos e paisagismo, na Rua 
Padre Antônio José dos Santos, localizada no Centro – Custo: R$ 100 mil pagos em 
Set/2009 e concluído em 20/01/2010. 

• 2.130 m² de pavimentação asfáltica do tipo TSD, tratamento superficial duplo em vias 
urbanas do município – Custo: R$ 40 mil pagos em Mai/2008. Obra concluída em 
07/08/2008. 

• 3.150 m² de pavimentação asfáltica em TSD, com 2,80 cm de espessura – Custo: R$ 50 
mil, pagos em Jun/2008, concluída em 06/01/2009. 

• 6.708 m² de pavimentação asfáltica tipo TST, em vias urbanas do município – Custo: 
R$ 120 mil pagos em Mai/2008, concluída em 06/01/2009. 

• 5.100 m² de pavimentação asfáltica do tipo tratamento superficial duplo, em vias do 
município – Custo: R$ 100 mil pagos em Fev/2008, obra concluída em 20/01/2010. 

• 2.696 m² de pavimentação asfáltica, tipo TSD, com 2,80 cm de espessura – Custo: R$ 
50 mil pagos em Jul/2008, concluída em 12/12/2008. 

• 2.805 m² de pavimentação asfáltica em TSD, com 2,80 cm de espessura Bairro Salão 
Branco – Custo: R$ 50 mil pagos em Jul/2008, concluída em 12/12/2008. 

• 7.490,95 m² de Pavimentação Asfáltica na Avenida Santos – Custo: R$ 149 mil pagos 
em Set/2009. Obra concluída em 20/01/2010 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 789 mil 

Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 501 mil 

• EE Profº Altino Arantes - Custo: R$ 149 mil. Obra concluída em 30/04/2007. 

• EE Profº Altino Arantes – Custo: R$ 338 mil, obra concluída em 30/05/2009. 

• EE Profº Altino Arantes – Custo: R$ 14 mil obra concluída em 11/05/2010. 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 – R$ 288 mil 

• EE Profº Pedro Sommerhauzer - Custo: R$ 288 mil. Obra concluída em 30/04/2007. 
Transporte Escolar: 

• Foi entregue em Jan/2010 um veículo micro ônibus, para transporte de estudantes, no 
valor de R$ 145 mil. 

Programa Escola da Família: 

• De 2007 a 2010 foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município. EE Profº Altino Arantes. 
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GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua dos 
expedicionários, 80. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 56 mil. Vigência até 13/06/2007. 

HABITAÇÃO: 

Melhorias Habitacionais e Urbanas – R$ 224 mil: 

• recapeamento asfáltico em diversas ruas do C.H. Gregório Licório - Quintana "B" – 
Custo: R$ 119 mil, concluída em 24/12/2008. 

• construção de praça, CH. Quintana "B" - Praça Gregório Licório – Custo: R$ 61 mil, 
repassados de Jul/2008 a Set/2009. Obra concluída em 25/09/2009. 

• Construção de Praça no Conjunto Habitacional Jacinto Colucci - Quintana "D" – 
Custo: R$ 44 mil, repassados Set/2008 a Mar/2010. Obra concluída em 26/02/2010. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP: 

• Execução das obras de 3.109,22 m de Rede de Água e substituição de 223 ramais de 
água em diversas ruas – Custo: R$ 139 mil, pagos de Nov/2007 a Mai/2008. Obra 
concluída em 01/07/2008. 

SAÚDE: 

Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares - custeio: 

• Prefeitura – R$ 131 mil em 2007 a 2009. 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares - investimentos: 

Prefeitura – R$ 280 mil: 

• R$ 40 mil, pagos em Jan/2008 para aquisição de uma ambulância. 

• R$ 40 mil, pagos em Jun/2008 e Jun/2010, para aquisição de equipamentos. 

• R$ 50 mil, pagos em Jun/2008 para reforma e ampliação, concluída em 31/12/2008. 

• R$ 65 mil, pagos em Nov/2007 para doação de uma Van. 

• R$ 55 mil, pagos em Jun/2010 para doação de uma Van. 

• R$ 30 mil, pagos em Jun/2010 para aquisição de equipamentos. 
Programa Saúde da Família (custeio): 
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• Prefeitura – R$ 16 mil em Dez/2008 e Dez/2009. 
Programa Dose Certa: 

• De 2007 a 2010, foram repassados para o município R$ 163 mil em medicamentos. 
Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 23 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 2 viaturas, sendo: 1 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 82 mil. 

• reforma do prédio que abriga a Delegacia de Policia de Quintana – Custo: R$ 268 
mil, pagos de Mai a Dez/2009, concluída em 30/12/2009. 

TRANSPORTES: 

DER: 

Programa "Pro Vicinal I” 

• recuperação de 23 km de vicinal que liga Quintana (23 km) a Borá (15 km) - Custo: 
R$ 3.515 mil. Obra concluída em 30/03/2008. 

Programa "Pro Vicinal Fase III” 

• recuperação de 9 km de vicinal que liga Quintana ao Córrego Branco QTN 010 - 
Custo: R$ 2.457 mil. Obra concluída em 08/07/2010. 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 10.107.000,00 

 
 

AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de Leite: 
 

• Distribuídos 645.776 litros de leite, no período de 1.995 a 2.006 – Custo: R$ 457 mil, 
beneficiando 332 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• Foram celebrados 6 convênios relativos a municipalização, atendendo a pequenos e 
médios agricultores - Custo: R$ 133 mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 10,13 km da Estrada Rural do 1ª/2ª Fase (PSAA-1311/97) - Estr. QTN 
351/401/070 e QTN-030/040 - Custo: R$ 124 mil, concluído em 09/08/1998. 

 
• recuperados 3,20 km da Estrada Rural do 3ª Fase (PSAA-195/02) - Estr. QTN-040 - 

Custo: R$ 76 mil, concluído  em 30/06/2002. 
 

Programa de Ponte Metálica: 1 
 

• implantada 1 ponte metálica, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 8 metros 
lineares – Custo: R$ 51 mil. 

 

Foram repassados recursos no valor de R$ 25 mil, para aquisição de máquina de irrigação / 
trilhadeira de cereais. 

 

Foram repassados recursos no valor de R$ 80 mil, para aquisição de terraceador, 
distribuidor e pulverizador. 
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CATI 

• Concluiu 4,3 km de adequação de estradas rurais microbacia Córrego Iacri, no valor 
de R$ 151 mil dentro do Programa de Microbacias. 

 

 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 19 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 1210 
crianças e adolescentes e 106 famílias – R$ 264 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005, 50 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 mil em 2005, 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 2003 – 52 mil; 30 famílias/mês /2004 – R$ 

21 mil; 30 famílias/mês/2005 – R$ 21 mil e 60 famílias em 2006 – R$ 43 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. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
 

• repassados recursos no valor de R$ 115 mil para construção e recuperação de pontes 
no município. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: (repasse de recursos): 
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� repasse de recursos no valor de R$ 501 mil; no período de 1995 a 2006 para obras 
de pavimentação asfaltica, construção, ampliação de edificação e recuperação de 
pontes e viadutos.  

EDUCAÇÃO: 
 
 
Ampliação de escola: 1 (210 novas vagas) - R$ 40 mil 
 
 

• EE Profº Altino Arantes – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 40 mil. Obra 
concluída em 30/07/2001. 

Reformas em Escolas: 4– Custo: R$ 109 mil 
 

• EE Prof Altino Arantes – Custo: R$ 14 mil, concluída em 30/10/2003; 
 
• EEPSG Prof Altino Arantes – Custo: R$ 52 mil, concluída em 30/06/1995; 
 
• EE Prof Altino Arantes – Custo: R$ 33 mil, concluída em 15/10/2004; 
 
• EMEF Prof Pedro Sommerhauzer – Custo: R$ 8 mil, concluída em 16/06/2005. 

 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 
 

• EE Prof Altino Arantes – Custo: R$ 40 mil, concluída em 30/03/2001. 
 
Transporte escolar: 
 

• Foram gastos R$ 193 mil em 3 veículos para o transporte escolar no Município. 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 147 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• repasse de R$ 150 mil para eventos e obras esportivas nos municípios da região: 
 
 
HABITAÇÃO: 
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CDHU: 222 unidades habitacionais / 3 conjuntos – Custo: R$ 1.703 mil. 
 

• Conjunto Habitacional Quintana B – 92 unidades, beneficiando 460 pessoas, 
construídas pelo sistema Pró-Lar Empreitada Global Convencional - Custo: R$ 581 
mil. A obra foi concluída em 31/12/1995. 

 
• Conjunto Habitacional Quintana D – 100 unidades, beneficiando 500 pessoas, 

construídas pelo sistema Pró-Lar Autoconstrução - Custo: R$ 777 mil. A obra foi 
concluída em 02/09/2005. 

 
• Conjunto Habitacional Quintana D2 – 30 unidades, beneficiando 150 pessoas, 

construídas pelo sistema Pró-Lar Autoconstrução - Custo: R$ 344 mil. A obra foi 
concluída em 27/09/2006. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 

� repasse de recursos no valor de R$ 178 mil para obras de infra-estrutura e 
iluminação pública. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 220 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 caminhão coletor compactador de lixo e 1 retroescavadeira. 

 
FEHIDRO : 
 

• formalizou contratos com a Prefeitura Municipal, para ampliação de galeria e boca de 
lobo, controle de erosão urbana e galeria de águas pluviais, no valor de R$ 159 mil. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• afastamento e tratamento de esgotos (Estação Elevatória de Esgotos, linha de 
recalque, emissários e Estação de Tratamento de Esgotos) – custo: R$ 1.140 mil. A 
obra foi concluída em 22/12/2005; 
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• execução de 1.017 m de rede coletora de esgotos – Custo: R$ 28 mil. A obra foi 
concluída em 12/11/2003; 

• perfuração de poço tubular profundo P.9 – Custo: R$ 126 mil. A obra foi concluída em 
03/03/2002; 

• execução de 1.130 m de emissários de esgotos – Custo: R$ 29 mil. A obra foi 
concluída em 13/12/2001; 

• construção de Estação Elevatória de Esgotos – Custo: R$ 13 mil. A obra foi concluída 
em 07/12/2001; 

• execução de 4.903 m de rede de distribuição e 233 ligações de água em diversas ruas 
da cidade – Custo: R$ 29 mil. A obra foi concluída em 24/09/1999; 

• assentamento de 1.200 m de rede coletora de esgotos em diversas ruas da cidade – 
Custo: R$ 7 mil. A obra foi concluída em 25/07/1998; 

• interligação dos poços P.6, P.7 e P.8 ao reservatório central – Custo: R$ 7 mil. A obra 
foi concluída em 04/12/1997; 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 
Foram gastos R$ 221 mil no período de 28/02/2001 a Dez/2006 em medicamentos 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 

• Santa Casa – R$ 91 mil. 

• Prefeitura – R$ 23 mil. 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras / equipamentos: 
 

• Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares – R$ 5 mil em Dez/1998 para 
aquisição de equipamentos; 

• Prefeitura – R$ 20 mil em Dez/1998 para reforma do Centro de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 20 mil em Dez/1998 para aquisição de equipamentos; 

• Prefeitura – R$ 30 mil em Ago/2001 para reforma e ampliação da Unidade Básica de 
Saúde e do posto do Programa Saúde da Família; 

• Prefeitura – R$ 20 mil em Jan/2002 para reforma da Unidade Básica de Saúde; 
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Programa Sorria São Paulo (Custeio/Investimento): 

• Prefeitura – R$ 36 mil; 

 
Entrega de Ambulância: 2 
 

• Prefeitura – (entregues em:2004 e 2000) 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 6 viaturas, sendo: 4 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 132 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• Fornecimento de materiais para Pavimentação da Marginal Municipal SP-294, numa 
extensão de 25 km – Custo: R$ 75 mil. Obra Concluída em 24/09/2006. 

 

• Fornecimento de materiais para Pavimentação da Marginal Municipal, numa extensão 
de 25 km – Custo: R$ 75 mil. Obra concluída em 24/09/2006. 

 

• Fornecimento de materiais para Pavimentação da Marginal Municipal, numa extensão 
de 25 km – Custo: R$ 75 mil. Obra concluída em 24/09/2006. 

 


