
1 

SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007 - 2010 

R$ 32.530.400,00 – em 52 obras e ações 
 
 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 162.708 litros de leite de Jan/2007 a Fev/2010 - Custo: R$ 202 mil, 
beneficiando 298 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Programa Melhor Caminho – 5ª Fase: 

• recuperados 5,35 km das estradas SAT-386, no Bairro Cateto e SAT-355, no Bairro 
Limão -  Bacia Hidrográfica do Aguapeí (5ª fase) - Custo: R$ 344 mil. Obra concluída 
em 08/09/2008. 

 
 
Casa da Agricultura: 

• celebrado convênio, relativo à municipalização da Casa da Agricultura, atendendo a 
pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 52 mil, repassados em Ago/2007, 
Set/2007, Jul/2008 e Nov/2008. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 8 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 760 
crianças e adolescentes e 342 famílias – Custo: R$ 141 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 50 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 36 
mil, 80 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 57 mil, 80 bolsistas/mês em 2009 – Custo: 
R$ 57 mil e estão sendo atendidos 80 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 57 mil, já 
repassados R$ 24 mil de Jan a Mai.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu no município 52 famílias/mês em 2007 – Custo: 
R$ 37 mil, 70 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 50 mil, 52 famílias/mês em 2009 – 
Custo: R$ 50 mil e estão sendo atendidas 70 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 50 mil, 
já repassados R$ 21 mil de Jan a Mai. 
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CULTURA: 
 
Pólos do Projeto Guri (em andamento):  
O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando a 
música como agente transformador: 
 

• Pólo de Santópolis do Aguapeí – Rua Clarinda Rosa Neto, s/nº- Bairro Centro - em 
andamento 3 cursos (violão, percussão  e Canto Coral), para 87 crianças e 
adolescentes. Foram gastos R$ 122 mil de Jul/2006 a Dez/2009 para pagamento de 
despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo 
iniciou as atividades em 03/07/2006. 

 

DEFESA CIVIL: 
 
Obra concluída: R$ 158 mil 
 

• construção de ponte sobre o Ribeirão da Lontra – Estrada Municipal STA-386 – 
Custo: R$ 158 mil, repassados em Mar/2007 e Dez/2007. A obra foi realizada pela 
Prefeitura e com a participação de R$ 39 mil. Obra concluída em 04/06/2008. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP: R$ 1.875 mil 
 

• 3.593,40 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 30 
mil, já repassados R$ 15 mil em Fev/2007. Obra concluída em 20/09/2007. 

 
• 6.364,00 m² de pavimentação asfáltica e galerias de águas pluviais em vias urbanas do 

município – Custo: R$ 175 mil, repassados em Fev/2007 e Jul/2007. Obra concluída 
em 20/08/2007. 

 
• 9.076,50 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 120 mil, 

repassados em Fev/2008. Obra concluída em 08/09/2008. 
 
• 8.066,70 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 90 mil, 

repassados em Fev/2008. Obra concluída em 08/09/2008. 
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• aquisição de 1 caminhão basculante – Custo: R$ 150 mil, repassados em Abr/2008. 
 

• construção do Centro da Criança e do Adolescente, situado à Rua Alfredo dos Santos, 
s/nº, com 331,61 m² de área – Custo: R$ 80 mil, repassados em Fev/2008. Obra 
concluída em 05/09/2008. 

 
• construção de barracão para armazenar produtos recicláveis, com 346,62 m² de área 

– Custo: R$ 130 mil, repassados em Jun/2008. 
 

• construção de galpão agroindustrial, localizado na Rua José Pinheiro de Brito, s/nº, 
com 249,56 m² de área – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída 
em 24/03/2010. 

 
• reforma e ampliação da Biblioteca  Municipal, localizada na Rua Kioshigue Noguti, 

s/nº, com 65,35 m² de área – Custo: R$ 50 mil, repassados em Ago/2008. 
 
• melhoramentos no Centro da Criança e do Adolescente, localizado na Rua Alfredo dos 

Santos, com 344,68 m² de área – Custo: R$ 50 mil, repassados em Jul/2008. Obra 
concluída em 08/09/2008. 

 
• 2.898,00 m² de recapeamento asfáltico e galerias de águas pluviais em vias urbanas – 

Custo: R$ 130 mil, repassados em Out/2008. 
 

• 3.358,30 m² de infra-estrutura em vias do município – Custo: R$ 80 mil, repassados 
em Jun/2008. Obra concluída em 10/11/2008. 

 
• reforma e ampliação de creche – Custo: R$ 50 mil, repassados em Dez/2008. 

 
• 539,49 metros lineares de galerias de águas pluviais no conjunto habitacional 

Santópolis do Aguapeí C – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jan/2009. 
 

• construção de um galpão industrial, com 180,00 m² de área  – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Jul/2009. 

 
• aquisição de uma motoniveladora – Custo: R$ 200 mil, repassados em Jan/2010. 

 
• aquisição de um veículo utilitário, tipo perua lotação – Custo: R$ 40 mil, repassados 

em Dez/2009. 
 

• construção da 1ª etapa do Velório Municipal, localizado a Rua Fernando de Noronha 
s/nº, com 342,58 m² de área – Custo: R$ 100 mil, repassados em Ago/2009. 
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Repasse de recursos programados: R$ 600 mil 
 

• construção do Velório Municipal (2ª etapa), localizado a Rua Fernando de Noronha 
s/nº, com 342,58 m² de área – Custo: R$ 150 mil. 

 
• 7.500,00 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 150 mil. 

 
• construção de cozinha piloto, localizado à Rua Orlando José Pereira, com 166,13 m² 

de área – Custo: R$ 150 mil. 
 

• reforma e ampliação do Centro de Lazer, localizado na Rua Rio Grande do Norte com 
a Rua Clarinda Rosa Neto, com 483 m² de área – Custo: R$ 150 mil. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 176 mil 
 
Reformas de escolas concluídas: 2 - R$ 176 mil 
 

• EE Manoel Bento Neto – Custo: R$ 169 mil. Obra concluída em 17/12/2008. 

• EE Manoel Bento Neto – Custo: R$ 7 mil. Obra concluída em 25/03/2010. 
 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De Mar/2007 a Dez/2009, foram gastos R$ 115 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na escola EE Manoel Bento Neto. 

 
 
Distribuição de Material Escolar: 
 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 514 alunos em 2007, 538 
alunos em 2008 e 972 alunos em 2009 - Custos: R$ 33 mil. 

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

 
 
ESPORTE E LAZER: 

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 Fev/2007, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos. 

• reforma e ampliação do Ginásio de Esportes, com 448,00 m² de área - Custo: R$ 100 
mil, repassados em Nov/2006, Jul/2007, Out/2007, Jan/2008, Mar/2009. A obra está 
com 90% executados. 

• construção de muro no Estádio Municipal, localizado na Av. Francisco A. dos Santos 
Jr, com 375,00 m² de área – Custo: R$ 30 mil, repassados em Mai e Nov/2008. A obra 
está com 40% executados e tem término previsto em 30/06/2010. 

• cobertura na arquibancada do mini campo do Centro de Lazer, com 327,25 m² de área 
– Custo: R$ 60 mil, repassados em Dez/2008. Obra concluída em 18/03/2009 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 68 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – Custo: R$ 1.152 mil 
 

• conjunto Santópolis do Aguapeí B - 68 unidades, beneficiando 340 pessoas, situado 
na Rua Santa Catarina, s/nº - Jardim Dona Bila - construída pelo Programa Parcerias 
com Municípios – Custo: R$ 1.152 mil. A obra foi concluída em 29/02/2008. 

 
CDHU: 70 unidades habitacionais em execução / 1 conjunto – Custo: R$ 2.405 mil 

• Conjunto Santópolis do Iguapeí C - 70 unidades, beneficiando 350 pessoas, em 
construção pelo Programa Parceria com Municípios – Custo: R$ 2.405 mil. A obra 
está com 30,78% executados e tem término previsto em 30/10/2010. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
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• 7.553,90 m² de recapeamento asfáltico, guias e sarjetas em vias do conjunto 
habitacionais Dona Bila, João Levino e Santa Luzia – Custo: R$ 100 mil. Obra 
concluída em 02/10/2007. 

 
Pró-lar Convênio Melhorias Habitacionais e Urbanas: 
 
Obras concluídas: R$ 438 mil 
 

• construção de praça no conjunto habitacional Santa Luzia “A”, com 1.546,97 m² de 
área – Custo: R$ 66 mil, repassados em Jan, Ago e Set/2008. Obra concluída em 
30/09/2008. 

 
• 808,00 m² de infra-estrutura em vias do conjunto habitacional Santa Luzia “A” – 

Custo: R$ 114 mil, repassados em Jan, Ago e Set/2008. Obra concluída em 
23/09/2008. 

• construção de praça no conjunto habitacional Santópolis do Aguapeí B, com 2.688,24 
m² de área – Custo: R$ 89 mil, repassados em Jul, Nov e Dez/2008. Obra concluída 
em 28/02/2009. 

 
• 2.620,00 m² de infra-estrutura e recapeamento asfáltico em diversas ruas do conjunto 

habitacional Santópolis do Aguapeí “A” – Custo: R$ 64 mil, repassados em Jan, Jul e 
Ago/2009. Obra concluída em 30/06/2009. 

 
• construção de Centro Comunitário no conjunto habitacional Santópolis do Aguapeí 

“B”, com 208,00 m² de área – Custo: R$ 105 mil, repassados em Jan, Jul e Ago/2009. 
Obra concluída em 30/10/2009. 

 
Obras em andamento: R$ 100 mil 
 

• construção de Centro Comunitário no conjunto habitacional Santópolis do Aguapeí 
“A”, com 203,94 m² de área – Custo: R$ 100 mil, já repassados R$ 30 mil em 
Abr/2010. 

 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
 
SABESP: 
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Repasse de recursos: 

• De Jan/2007 a Dez/2009, foram gastos R$ 125 mil, através da Sabesp, em bens 
patrimoniais, custos administrativos, mão de obra própria e materiais. 

 
Obra programada: 

• execução de reservatório apoiado de 300 m³ para a Sede - Custo: R$ 300 mil. 

 
 
SAÚDE: 
 
 
 
Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades hospitalares (2007 – 2009) – custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 15 mil 
 
 
Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares - equipamentos 
 

• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados  em Dez/2007, para aquisição de ambulância. 
 
 
 
 
Programa Dose Certa: 
 

• De Jan/2007 a Dez/2009, foram repassados para o município R$ 70 mil em 
medicamentos e mais R$ 26 mil estão sendo repassados em 2010. 

 
 
Programa de Controle de Glicemia: 
 

• Prefeitura – R$ 16 mil foram repassados de Jul/2006 a Dez/2009 e mais R$ 2 mil 
estão sendo repassados em 2010 para custeio. 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Em 24/07/2009 foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 
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TRANSPORTES: 

DER: 

 
Obras concluídas: 
 

• restauração e recapeamento da SP-425 – Rodovia Assis Chateaubriand, no trecho do 
km. 336,81 ao 374,35 – Santópolis do Aguapei a Parapuã, numa extensão de 37,54 km 
– Custo: R$ 23.385 mil. Obra concluída em 28/08/2007. 

 
• fornecimento de materiais para reconstrução da vicinal SP-419 (Luiziânia) a SP-425 

(Santópolis do Aguapeí), numa extensão de 20,00 km – Custo: R$ 520 mil. Obra 
concluída em 18/10/2008. 

 

OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
 

R$ 7.324.824,21 
 
 
 
AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 544.714 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 318 mil, 
beneficiando 298 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 11,70 km – R$ 391 mil 

• recuperados 3,00 km de estradas rurais STA-020 – Bairro Mundo Novo (4ª fase) – 
Custo: R$ 225 mil. Obra concluída em 24/11/2006; 

• recuperados 1,20 km de estradas rurais STA-364 (3ª Fase)  – Custo: R$ 60 mil. Obra 
concluída em 26/12/2002; 

• recuperados 7,50 km de estradas rurais STA-030/020 (1ª e 2ª Fase) – Custo: R$ 106 
mil. Obra concluída em 30/11/1998. 
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CATI: Programa de Microbacias: - R$ 207 mil 

• execução de serviços de adequação de estrada rural Microbacia Córrego do Agrião, 
numa extensão de 4,34 km – Custo: R$ 207 mil. Obra concluída em 28/02/2006. 

 
 
Repasse de recursos: R$ 160 mil 
 

• Prefeitura – repasse de R$ 120 mil, para aquisição de trator traçado. Adquirido em 
Jun/2006; 

 
• Prefeitura – repasse de R$ 14 mil em Nov/2000, para aquisição de equipamentos 

diversos; 
 
• Prefeitura – repasse de R$ 6 mil em Dez/1999, para aquisição de esparrador de 

calcário/carreta; 
 
• Prefeitura – repasse de R$ 40 mil em Jul/1997, sendo R$ 20 mil na gestão Fleury, 

para conclusão das obras do mercado municipal, numa extensão de 550,80 m². 
Concluída em 10/07/1997. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 3 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 1.348 
crianças e adolescentes, 161 idosos, 4 portadores de deficiência e 813 famílias – R$ 
734 mil. 

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 30 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 22 mil em 2005 e R$ 22 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; 30 
famílias/mês em 2004 – R$ 22 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 22 mil e 52 famílias em 
2006 – R$ 37 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 
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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. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recurso: R$ 82 mil 
 

• construção de ponte sobre o Córrego do Agrião – Estrada municipal STA-010, numa 
dimensão de 9 m de comprimento e 8 m de largura – Custo: R$ 50 mil. Obra concluída 
em 25/03/2003; 

 
• construção de ponte de concreto sobre o Córrego do Prego – Custo: R$ 18 mil. Obra 

concluída em 09/07/1998; 
 
• tubos celulares no Córrego Agrião, na estrada municipal STA-010 – Custo: R$ 14 mil. 

Obra concluída em 17/12/1996. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Repasse de recurso: R$ 291 mil 
 

• IPT – avaliação das potencialidades de materiais primas cerâmicas, através do 
Programa de Assistência aos Municípios – Custo: R$ 7 mil. Concluída em Dez/1998; 

 
• SCTDE - .construção de galpão industrial multifabril – Custo: R$ 284 mil. Obra 

concluída em 15/10/1998. 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
 
Convênios SEP (repasses de recursos): R$ 388 mil 

• conclusão e reforma de 298 edificações – Custo: R$ 25 mil. Obra concluída em 
29/04/2001; 

• 7.500,00 m² de obras de infra-estrutura urbana em vias do conjunto habitacional João 
Levino do Nascimento e Santa Lúcia – Custo: R$ 75 mil. Obra concluída em 
30/12/2000; 
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• 7.000,00 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas – Custo: R$ 70 mil. Obra 
concluída em 07/02/2000; 

• 15.000,00 m² de obras de pavimentação em vias urbanas – Custo: R$ 150 mil. Obra 
concluída em 02/03/1999; 

• 183,00 m² de conclusão e reforma de edificações nas Ruas Maranhão, Paraná e 
Sergipe – Custo: R$ 20 mil. Obra concluída em 11/04/1997; 

• 5.000,00 m² de obras de pavimentação em vias urbanas – Custo: R$ 48 mil. Obra 
concluída em 16/03/1997. 

 
EDUCAÇÃO: 
 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 254 mil 
 
Repasses de recursos:  

• De 1995 a 2006, foram gastos R$ 211 mil, em bens patrimoniais, custos 
administrativos, desapropriações, mão de obra própria e materiais. 

 
Ampliação de escola:  2 salas (210 novas vagas) - R$ 40 mil 

• 1 escola EE Manoel Bento Neto – 2 salas, com 210 novas vagas – Custo: R$ 40 mil. 
Obra concluída em 05/11/2003. 

 
Reformas em Escolas: 4 – R$ 139 mil 

• 3 na EE Manoel Bento Neto – Custos: R$ 82 mil. Obras concluídas em 17/01/2006, 
13/02/2003 e 08/08/2002; 

• 1 na EMEF Profº Minas Barganian – Custo: R$ 57 mil. Obra concluída em 
26/03/2001. 

 
 
Cobertura de quadra de esporte em escola: 2 

• 2 na EE Manoel Bento Neto – Custos: R$ 75 mil. Obras concluídas em 10/12/2001 e 
15/02/2000. 

 
 
Entrega de veículos: 
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• Foram entregues 4 veículos para transporte escolar  em (Set/2005, Mar/2002, 
Mar/2000 e Jun/1996) – Custo R$ 253 mil. 

 
 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 2 escolas do município: EE Manoel Bento Neto. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 

• Em 24/09/2002, foi implantado o Banco do Povo Paulista na Av. Antônio Francisco 
Santos Jr, nº 112, com recursos de R$ 27 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

Repasses de recursos – R$ 236 mil 

• 179,63 m² de obras de ampliação do estádio municipal - Custo: R$ 30 mil. A obra foi 
concluída em 03/11/2002; 

• 601,01 m² de construção de clube recreativo e de lazer – Custo: R$ 138 mil. A obra foi 
concluída em 01/06/2001; 

• 366,11 m² de reforma do centro esportivo – Custo: R$ 5 mil. A obra foi concluída em 
01/11/2000; 

• 1.052,22 m² de obras com término da quadra poliesportiva – Custo: R$ 40 mil. A obra 
foi concluída em 30/06/1999; 

• repasse de R$ 23 mil em Jan/1999,  Dez/1998 e Mai/1998, para eventos esportivas e 
aniversário. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro na Rua Cabo Miranda, nº 587. 
A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 4 microcomputadores – 
Custo: R$ 15 mil, proporcionando acesso gratuito à Internet. 
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HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 54 unidades habitacionais / 1 conjunto – Custo: R$ 273 mil 
 

• Conjunto Santópolis do Aguapeí A – 54 unidades, beneficiando 270 pessoas, situado 
na Rua Minas Bargarion – construída pelo Programa Habitacional Habiteto – Custo: 
R$ 273 mil. A obra foi concluída em 30/12/1998. 

 
 
Fundo Estadual da Habitação: R$ 104 mil 
 

• 7.500,00 m² de obras de infra-estrutura em diversas vias urbana – Custo: R$ 50 mil. A 
obra foi concluída em 22/08/2006; 

 
• 2.680,00 m² de obras de infra-estrutura, pavimentação asfáltico em diversas ruas do 

conjunto habitacional Dona Bila – Custo: R$ 54 mil. A obra foi concluída em 
21/02/2006. 

 
 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 130 mil em Jun/2006, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 retroescavadeira. 

 
 
FEHIDRO: R$ 247 mil 
 

• contrato com a Prefeitura – para construção de galerias de águas pluviais urbana na 
Av. Brasil, numa extensão de 365,00 metros lineares – Custo: R$ 33 mil. Concluída em 
28/10/2006; 

• contrato com a Prefeitura – para conservação do solo e recuperação de mata ciliar 
nas bacias de vários córregos – Custo: R$ 62 mil. Concluída em 18/07/2001; 

• contrato com a Prefeitura – para aquisição de 1 veículo coletor de resíduos sólidos, 
para o sistema de coleta e disposição no aterro em valas – Custo: R$ 50 mil. 
Adquirido em 28/11/2000; 
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• contrato com a Prefeitura – para controle de erosão rural e assoreamento do corpo 
d’água e recuperação da mata ciliar, na bacia do Córrego Agrião, numa extensão de 
500,00 metros lineares – Custo: R$ 63 mil. Concluída em 15/05/1999; 

• contrato com a Prefeitura – para controle de erosão rural e assoreamento de corpo 
d’água, para conservação do solo e recuperação de mata ciliar), numa extensão de 
600,00 metros lineares – Custo: R$ 39 mil. Concluída em 12/05/1999. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP 
 
Repasses de recursos:  

• De 1995 a 2006, foram gastos R$ 425 mil, em bens patrimoniais, custos 
administrativos, desapropriações, mão de obra própria e materiais. 

 
Obras concluídas: R$ 187 mil 

• sistema de água e esgoto - perfuração, instalação e interligação do poço profundo P7 
– Custo: R$ 79 mil. Concluída em 21/08/2005; 

• aquisição de válvula e curva macho para produção de água – Custo: R$ 0,43 mil. 
Concluída em 02/02/2002; 

• aquisição de tubos galvanizados e acessórios de 4” para montagem do P6 – Custo: R$ 
5 mil. Concluída em 02/02/2002; 

• sistema de água e esgoto – perfuração do poço tubular profundo P6 (300 metros) – 
Custo: R$ 90 mil. Concluída em 28/09/2001; 

• construção de abrigos para o quadro elétrico de comando, para operação de 2 
estações elevatória de esgoto – Custo: R$ 4 mil. Concluída em 19/01/1998; 

• serviços de energização para operação de estação elevatória de esgotos – Custo: R$ 2 
mil. Concluída em 30/10/1998; 

• sistema de água e esgoto – execução de 717 metros lineares de rede coletora de 
esgotos e 697 m de rede de distribuição de água em diversas ruas do município – 
Custo: R$ 7 mil. Concluída em 17/07/1997. 

 
 
SAÚDE: 
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Programa Dose Certa: 

• De 1995 a 2006, foram gastos R$ 125 mil em medicamentos. 
 
 
Repasses para Prefeitura / Entidades Hospitalares  (1995-2006) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 26 mil. 

 

Programa Controle de Glicemia: 

• Prefeitura – R$ 11 mil, repassados em Ago/2005. 

 
Repasses para Prefeituras / Entidades Hospitalares (1995-2006) - obras e equipamentos: 

 
• Prefeitura – R$ 40 mil em Jan/2006 para aquisição de ambulância; 

• Prefeitura – R$ 28 mil em Dez/2000, para conclusão da maternidade municipal;  

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

• Prefeitura – R$ 4 mil em Mar/1996 para aquisição de equipamentos. 
 
 
 
Entrega de Ambulância: 1 

• Prefeitura – R$ 45 mil entregue em Jun/2004. 
 
 
Entrega de Ambulância Transporte de Paciente: 1 

• Prefeitura – R$ 22 mil entregue em Mar/2002. 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 5 viaturas na região: 2 para a Polícia Militar e 3 para Polícia Civil 
– Custo R$ 99 mil. 

 
 
TRANSPORTE: 
 
DER: 
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• construção de terminal rodoviário de passageiros - Custo: R$ 18 mil. A obra foi 
concluída em Jun/2001. 

• conservação rotina especial da SP-425, km 262,00 ao km 348,02, numa extensão de 
95,02 km, abrangem os municípios de (Braúna, Clementina, Penápolis e Barbosa) – 
Custo: R$ 1.665 mil. A obra foi concluída em 19/11/2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


