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TABATINGA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007 - 2010

R$ 19.888.200,00 – em 61 obras e ações 
 

 
AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de leite: 
 

• distribuídos 161.700 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2009 – Custo: R$ 
203 mil, beneficiando 308 famílias carentes, no mês. 

 
Repasse de recursos: 
 

• celebrado convênio com a Prefeitura, para fornecimento de estufa de irrigação por 
gotejo – Custo: R$ 12 mil, repassados em Ago/2006. Vigência: 30/06/2006 a 
29/12/2007. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 8,20 km da Estrada Rural do 3ª Fase - Estr. TBG-030, TBG-455 – Bairro 
Curupa – Bacia Hidrográfica Tietê/Jacaré - Custo: R$ 722 mil. Concluído em 
18/09/2009. 

 
 
Programa de Ponte Metálica:  
 

• implantada 1 ponte metálica, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 12 metros 
lineares – Custo: R$ 76 mil: 

 
1. continuação da TBG-148, sobre o Ribeirão São João – vão de 12 metros. Concluída 

em 28/04/2008. 
 
• estão sendo implantadas 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem 

caberá a construção das cabeceiras. O Estado doará as superestruturas, num total de 
24 metros lineares – Custo: R$ 152 mil: 
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1. na estrada vicinal TBG-030 a TBG-010, sobre o Córrego do Meio – vão de 12 metros 
– R$ 76 mil. Aguardando a construção da cabeceira por parte da Prefeitura; 

 
2. na estrada vicinal TBG-010 a TBG-030, sobre o Ribeirão São João – vão de 12 

metros – R$ 76 mil. Aguardando a construção da cabeceira por parte da Prefeitura. 
 

 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 4 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 9 
crianças e adolescentes, 50 idosos e 9 pessoas de outros segmentos da população – R$ 
67 mil. 

 
• Programa Renda Cidadã – atendeu 344 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 247 mil, 

341 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 245 mil, 341 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
245 mil e estão sendo atendidos 341 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 245 mil, 
repassados R$ 61 mil de Jan a Mar/2010.  

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu 56 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 36 mil, 6 

bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 4 mil, 6 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 4 mil e 
estão sendo atendidos 6 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 4 mil, repassados R$ 1 mil 
de Jan a Mar/2010.  

 
Repasse de recursos:  
 

• Asilo de Velhos José Soler – repassados R$ 40 mil em Set/2008, para aquisição de 
equipamentos (refrigerador, ventilador, batedeira, câmera digital, lavadoura, fogão, 
aspirador de pó, cortador de grama, forno industrial, equipamentos de informática, 
freezer, cadeiras de rodas). Adquiridos em 23/03/2009; 

 
• APAE – repassados R$ 40 mil em Dez/2008, para aquisição de equipamentos e 

material permanentes (equipamentos de informática, móveis em geral, 
eletroeletrônicos e eletrodomésticos). Adquiridos em 15/10/2008.  

 
 
CULTURA: 
 
Pólos do Projeto Guri (em andamento): 1 
O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando a 
música como agente transformador. 
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• Pólo de Tabatinga – Rua Dario Louzada, s/nº - Centro - em andamento 3 cursos 
(violão, percussão e canto coral), para 117 crianças e adolescentes. Estão sendo 
gastos R$ 104 mil, para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos 
humanos, visitas de supervisão, etc. (já pagos R$ 95 mil de Ago/2006 a Fev/2009). 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: R$ 1.290 mil 

• 5.029,71 m² para obras de infra-estrutura urbana – Custo: R$ 100 mil, já repassados 
em Jun/2008. Concluída em 01/12/2009; 

• 4.215,00 m² para obras de pavimentação asfáltica em vias Centrais do Distrito de 
Curupá– Custo: R$ 80 mil, já repassados em Jan/2008 e Jul/2009. Concluída em 
10/10/2009; 

• 5.300,00 m² para obras de infra-estrutura urbana em vias Av. Marginal e Av. da 
Saudade – Custo: R$ 100 mil, já repassados em Dez/2007 e Set/2009. Concluída em 
10/09/2009; 

• 6.320,00 m² para obras de infra-estrutura urbana em vias da Rotatória e Rua da 
Saudade – Custo: R$ 120 mil, já repassados em Dez/2007 e Jul/2009. Concluída em 
10/07/2009; 

• 5.399,00 m² para obras de pavimentação urbana na Vila Santa Cruz e Parque 
Industrial – Custo: R$ 100 mil, já repassados em Jun/2008. Concluída em 05/04/2009; 

• 9.615,38 m² para obras de infra-estrutura urbana em diversas vias do município – 
Custo: R$ 100 mil, já repassados em Jun/2008. Concluída em 10/10/2008; 

• 646,00 m² para construção de quadra coberta poli esportiva com cobertura metálica – 
Custo: R$ 80 mil, já repassados em Out/2004 e Jun/2007. A obra está com 90% 
executados; 

• 220,00 m² para construção de uma creche na Vila Santa Cruz - R$ 70 mil, já 
repassados em Nov/2006 e Out/2007. A obra está com 70% executados; 

• 697,50 m² para construção de Centro de Lazer e Recreação na Vila Santa Cruz – 
Custo: R$ 200 mil, já repassados em Out/2009. Aguardando prestação de contas e tem 
término previsto em 25/09/2010; 

• 2.527,62 m² para obras de pavimentação, guias e sarjetas em vias do Centro e Distrito 
de Curupá – Custo: R$ 100 mil, já repassados em Nov/2009. Aguardando prestação 
de contas e tem término previsto em 21/10/2010; 
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• 4.814,20 m² para obras de recapeamento, guias e sarjetas em ruas do centro  do 
município e ruas no Distrito de Curupa – Custo: R$ 100 mil, já repassados em 
Jan/2010. Aguardando prestação de contas e tem término previsto em 17/12/2010; 

• 272,00 m² para reforma e ampliação de velório, localizado na Av. da Saudade, 
esquina com a Rua do Cemitério – Custo: R$ 140 mil, já repassados em Jan/2010. 
Aguardando prestação de contas e tem término previsto em 17/12/2010. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 36 mil 
 
Reforma de escolas concluídas – 3 – R$ 36 mil 
 

• EE Abdalla Miguel – Custo: R$ 6 mil; 
 
• EE Abdalla Miguel – Custo: R$ 15 mil; 
 
• EE Profº Fernando Brasil – Custo: R$ 15 mil. 

 
Reforma contratada, aguardando OIS: 1 – Custo previsto: R$ 13 mil 
 

• EE Abdalla Miguel – Custo: R$ 13 mil. 
 

 
Reforma de escola programada: 1  
 

• EMEF Maria Amélia Agassi Martinez – sem valor orçado. 
 
Transporte escolar: 1 veículo – R$ 145 mil 
 

• Entregue em 15/01/2010 – 1 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil. 

 
Repasses para APAE:  
 

• De 2007 a Set/2009, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 301 mil, 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 141 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental 
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Programa Escola da Família: 
 

• De 2007 a Set/2009, foram gastos R$ 108 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana na escola da região. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos em andamentos: R$ 219 mil 
 

• 19.354,33 m² para construção do Centro Esportivo – Custo: R$ 60 mil, já repassados 
R$ 43 mil em Nov/2006 a Jan/2008. Obra concluída em 04/05/2009. Aguardando 
prestação de contas; 

 
• 261,00 m² para construção de pista de skate – Custo: R$ 25 mil, já repassados R$ 7 

mil em Abr/2008. Obra com 20% executados. Aguardando prestação de contas; 
 

• 422,80 m² para construção de campo de bocha – Custo: R$ 25 mil, já repassados R$ 
15 mil em Abr/2008; 

 
• 788,64 m² para cobertura de quadra poliesportiva – Custo: R$ 70 mil, repassados em 

Jan/2009. Aguardando prestação de contas; 
 

• implantação do projeto esporte social – Custo: R$ 39 mil, repassados em Jul/2006. 
Vigência: 26/06/2006 a 31/07/2007. 

 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 98 unidades habitacionais concluídas / 2 conjuntos – Custos: R$  1.724 mil 
 

• Conjunto Tabatinga F1 - 37 unidades, beneficiando 185 pessoas, Rua Francisco 
Batista Revoredo, em construção pelo Programa Reassentamento Habitacional – 
Custo: R$ 679 mil. Concluída em 30/04/2009; 

• Conjunto Tabatinga F2 - 61 unidades, beneficiando 350 pessoas, Rua Francisco 
Batista Revoredo, em construção pelo Programa Reassentamento Habitacional – 
Custo: R$ 1.045 mil. Concluída em 30/04/2009. 
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Programa Pró-lar – Convênios de Melhorias Habitacionais e Urbanas 
 
Obras concluídas: R$ 222 mil 

• 7.963,25 m² para obras de recapeamento asfáltico em vias dos Conjuntos 
Habitacionais Tabatinga B, C e E – Custo: R$ 72 mil. Concluída em 15/09/2008; 

• 1.200,00 m² para construção de praça nos Conjuntos Habitacionais Vila Esperança, 
Miguel J. da Silva e Pedro da Silva – Custo: R$ 80 mil. Concluída  em 12/09/2008; 

• construção de 1 creche, beneficiando os Conjuntos Habitacionais Miguel J. da Silva e 
Jd. Planalto – Custo: R$ 70 mil. Concluída em 17/06/2008. 

 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repassados R$ 250 mil em Mar/2010, de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de pá carregadeira; 

 
• repassados R$ 143 mil em Out/2008, de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 

Poluição, para aquisição de caminhão coletor e compactador de lixo. 
 
 
FEHIDRO: 
 

• contrato com a Prefeitura – para impermeabilização da Estação de Tratamento de 
Esgotos do Distrito de Curupá – Custo: R$ 75 mil, já repassados em Jun/2007, 
Abr/2008 e Jul/2008. Concluída em 01/04/2009. 

 
• formalizou contratos com a Prefeitura Municipal, para implantação de sistema de 

tratamento de esgoto sanitário, no valor de R$ 56 mil. Concluída em 28/08/2007. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
 
DAEE: 

• perfuração de poço tubular profundo e implantação de reservatório – Custo: R$ 101 
mil, já repassados R$ 91 mil em Mar/2008 e Ago/2008. A obra está com 90% 
executados. 
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SAÚDE: 
 
 
Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades hospitalares (2007-2009) – custeio (Total: 
R$ 208 mil) 
 

• Prefeitura – R$ 155 mil. 
 
• Santa Casa – R$ 53 mil. 

 
Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades hospitalares (2007-2009) – obras e 
equipamentos (Total: R$ 407 mil) 
 
Prefeitura: 
 

R$ 150 mil, repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos para Santa Casa; 
 
R$ 50 mil, repassados em Dez/2008, para aquisição de ambulância; 
 
R$ 70 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos; 
 
R$ 70 mil, repassados em Jun/2008 para aquisição de equipamentos para Santa Casa de 
Misericórdia São Miguel; 

 
R$ 67 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de veículo para transporte de 
pacientes. 

 
 
Projeto Água Limpa: 
 
Prefeitura: 

R$ 1.471 mil, repassados de Jan/2006 a Dez/2009 e mais R$ 400 mil estão sendo 
repassados, para implantação de emissário e sistema de tratamento de esgoto.  

 
Repasse programado para Prefeitura / Entidades hospitalares  – obras e equipamentos  
 
Prefeitura: 
 

R$ 2 mil, para aquisição de bombas dosadora e fluorimêtro. 
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Programa Dose Certa: 
 

• De 2007 a Dez/2009, foram repassados R$ 270 mil em medicamentos e mais R$ 54 mil 
estão sendo repassados em 2010. 

 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 35 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2009 e mais R$ 7 mil estão sendo 
repassados em 2010. 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega em 24/07/2009, 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 94 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 
Obra em andamento: 
 

• Prefeitura – reforma e ampliação do Terminal Rodoviário – Custo: R$ 105 mil, já 
repassados em Set/2008 a Nov/2009. Obra com 70,00% executados e término previsto 
em 01/07/2010. 

 
Obra concluida: 
 

• fornecimento de materiais para obras e serviços de recuperação na TBG-128 no 
trecho entre a SP-331 - Distrito de Curupá, até o limite de Município no sentido ao 
Distrito de São Lourenço do Turvo – Custo: R$ 540 mil. A obra foi concluída em 
09/06/2007. 

 
 
PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I: 
 
Obra concluída:  

 
• recuperação da vicinal Tabatinga (SP-331), numa extensão de 4,50 km – Bairro 

Tremembé no município de Tabatinga – Custo no município: R$ 783 mil. Obra 
concluída em 10/09/2008.(STA) 
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PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III: 
 
Obra em andamento: R$ 8.113 mil 

 
• recuperação da vicinal Tabatinga TBG-010 (Picadão) até a SPV-043, numa extensão 

de 14,50 km – Custo no município: R$ 3.895 mil. Obra com 35% executados e término 
previsto em 09/05/2010; 

 
• recuperação da vicinal Tabatinga SPV-043 – trecho SP-331 / Curupá até o Ribeirão 

Espírito Santo (divisa com o município de Itápolis), numa extensão de 15,70 km – 
Custo no município: R$ 4.218 mil. Obra com 35% executados e término previsto em 
09/05/2010. 

OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
R$ 12.341.100,00 

 
 

 
AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de Leite: 
 

• Distribuídos 638.564 litros de leite, no período de 1.995 a 2.006 – Custo: R$ 459 mil, 
beneficiando 308 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• Foram celebrados 4 convênios relativos a municipalização, atendendo a pequenos e 
médios agricultores - Custo: R$ 85 mil. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4,90 km da Estrada Rural do 1ª Fase (PSAA-949/01) - Estr. TBG-143/351 
- Custo: R$ 77 mil. concluído em 17/08/2001. 

 
• recuperados 1,20 km da Estrada Rural do 2ª Fase (PSAA-1838/02) - Estr. TBG-417 - 

Custo: R$ 59 mil. concluído em 31/01/2003. 
 

Programa de Ponte Metálica: 3 
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• implantadas 3 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 24 metros 
lineares – Custo: R$ 140 mil.. 

 
1. TBG-060 - Cór. Macaúbas - vão de 6,00 metros; 
 
2. TBG-438 - Rib. São João - vão de 8,00 metros; 

 
3. TBG-020 - Rib. São João - vão de 8,00 metros; 

 

 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 16 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 525 
crianças e adolescentes, 21 idosos e 225 famílias – R$ 252 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 100 bolsistas/mês em 2005, 250 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 72 mil em 2005, R$ 180 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 – 60 famílias/mês 2003 – R$ 103 mil; 60 famílias/mês /2004 

– R$ 43 mil; 60 famílias/mês/2005 – R$ 43 mil e 460 famílias em 2006 – R$ 331 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. 

 
Repasses: 
 

• foram repassados recursos no valor de R$ 14 mil, para atendimento a 28 portadores 
de deficiência da APAE; 

• foram repassados recursos no valor de R$ 30 mil, para aquisição de equipamentos 
para a APAE; 
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• foram repassados para Prefeitura, recursos no valor de R$ 14 mil, para construção e 
manutenção de equipamentos sociais; 

• foram repassados para Prefeitura, recursos no valor de R$ 15 mil, para reforma da 
creche; 

• foram repassados para Prefeitura, recursos no valor de R$ 117 mil, para construção 
de Creche no distrito Curupa; 

• foram repassados para Prefeitura, recursos no valor de R$ 25 mil, para construção do 
CCI; 

• foram repassados para Prefeitura, recursos no valor de R$ 10 mil, para reforma do 
Asilo de Velhos José Soler; 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasse de recursos): R$ 385 mil 
 

• repassados recursos no valor de R$ 385 mil para ampliação de edificações, infra-
estrutura urbana e pavimentação, guias e sarjetas. 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Condomínios e Distritos Industriais: 
 

• implantação de infra-estrutura para Parque Industrial – Custo: R$ 185 mil. Obra 
concluída em 27/07/2000. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 1.383 mil 
 
Escola Construída: 1 (630 novas vagas) - R$ 493 mil 
 

• EMEF Maria Amelia Agaffi Martins – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 493 mil. 
Obra concluída em 27/08/2002; 
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Ampliações de escolas da região: 2 (420 novas vagas) - R$ 103 mil 
 
 

• EE Profº Fernando Brasil – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 63 mil. Obra 
concluída em 23/01/1998; 

• EE Abdalla Miguel – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída 
em 15/09/1999; 

 
 
 
Reformas em Escolas: 11 – Custo: R$ 667 mil. 
 
Cobertura de quadras de esportes em escolas: 3 – Custos: R$ 120 mil  
 

• EE Abdalla Miguel – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 18/05/2001; 

• EE Prof Fernando Brasil – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 11/09/2002; 

• EMEF Maria Amelia Agaffi Martins – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 
30/07/2003; 

 
Transporte escolar: 
 

• Foram gastos R$ 204 mil em 3 veículos, para o transporte escolar no Município. 
 
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. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 
 

• Implantado em 05/02/2002 na Rua Dario Rodrigues Louzada, s/nº (Centro Cultural) – 
Custo: R$ 90 mil. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
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• repasse de R$ 8 mil, para eventos e obras esportivas nos municípios da região: 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 105 unidades habitacionais / 2 conjuntos – Custo: R$ 879 mil. 
 

• Conjunto Habitacional Tabatinga D – 118 unidades, beneficiando 590 pessoas, 
construídas pelo sistema Habiteto - Custo: R$ 430 mil. A obra foi concluída em 
30/12/1996. 

 
• Conjunto Habitacional Tabatinga E – 127 unidades, beneficiando 635 pessoas, 

construídas pelo sistema Habiteto - Custo: R$ 449 mil. A obra foi concluída em 
25/09/1998. 

 
 
Fundo Estadual da Habitação: 

� repasse de recursos no valor de R$ 100 mil, para obras de infra-estrutura e 
iluminação pública. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 200 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 2 caminhões coletores compactadores de lixo e 1 retroescavadeira. 

 
FEHIDRO: 
 

• formalizou contratos com a Prefeitura Municipal, para projeto de engenharia do 
interceptor, emissário e estação de tratamento de esgotos, no valor de R$ 19 mil. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
CPOS 

• construção de ponte de concreto sobre o Rio São João – Custo: R$ 321 mil. Obra 
concluída em 22/07/1997. 
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• construção de ponte de concreto armado sobre o Córrego do Cavalo – Custo: R$ 126 
mil. Obra concluída em 27/04/1998. 

 
SANEBASE: 
 

• construção de 2 estações elevatórias de esgotos, aquisição, instalação e interligação 
de EEE no Distrito de Curupá – Custo: R$ 45 mil. Obra concluída em 12/07/2001. 

 
 
SAÚDE: 
 
 
Programa Dose Certa: 
 

• Foram gastos R$ 679 mil, no período de 28/02/2001 a 30/12/2006 em medicamentos.  
 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 

• Santa Casa – R$ 239 mil. 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras / equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 30 mil em Jul/2006 para equipamentos; 

• Prefeitura – R$ 40 mil em Ago/2002 para aquisição de uma ambulância; 

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

• Prefeitura – R$ 50 mil em Dez/1997 para equipamentos para o Pronto Socorro; 

• Prefeitura – R$ 5 mil em Dez/1996 para aquisição de equipamentos para o Centro de 
Saúde III; 

• Prefeitura – R$ 60 mil em Ago/2002 para reforma e ampliação Centro de Saúde III 
Dr. Maia de Carvalho; 

• Prefeitura – R$ 80 mil em Dez/1996 para construção pronto socorro municipal; 

• Santa Casa – R$ 100 mil em Fev/2002 para aquisição de equipamentos; 

• Santa Casa – R$ 25 mil em Mar/2000 para aquisição de 1 RX; 

• Santa Casa – R$ 35 mil em Dez/1998 para aquisição de equipamentos; 
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Programa Sorria São Paulo (Custeio/Investimento): 

• Prefeitura – R$ 36 mil. 

 
Entrega de Ambulância: 2 
 

• Prefeitura –  R$ 36 mil (entregues em: 2005 e 1997) 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 5 viaturas, sendo: 2 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 94 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• Regul. com Lama Asfáltica e Apl. Micropav. pela SPA-040/331, numa extensão de 2,90 
km – Custo: R$ 147 mil. Obra Concluída em 01/01/2006. 

• Transporte de terra e cascalho, raspagem, aterros, numa extensão de 62 km – Custo: 
R$ 18 mil. Obra Concluída em 20/03/1997. 

• Melh. Pav. Vicinal Tabatinga-Spv-043 Curupa-S.Lourenço Turvo, numa extensão de 
14,97 km – Custo: R$ 1.445 mil. Obra Concluída em 08/05/1997. 

• Melh. Pav. Vic. Ligando Tabatinga ao Bairro Caneleiras – Custo: R$ 142 mil. Obra 
Concluída em 16/10/2004. 

• Restauração e Recapeamento Vicinal Curupa-Tabatinga, numa extensão de 12 km – 
Custo: R$ 834 mil. Obra Concluída em 28/11/1998. 
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