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VALPARAÍSO 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007 - 2010 
R$ 19.637.900,00 – em 50 obras e ações 

 
 

 
 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA: 
 

• Penitenciária de Valparaíso – situado na Estrada Municipal VPS-012 / VPS 351, no 
km 2 – Bairro Centro – Custo: R$ 5.724 mil - reforma de emergência para reparação 
de danos causados pela rebelião ocorrida em 10 e 12/05/2006. A obra foi concluída 
em 23/02/2007. 

 
• Centro de Progressão Penitenciária – situado na Estrada Municipal VPS-012 / VPS-

351, no km 2 – Bairro Centro – Custo: R$ 532 mil -  obras e serviços de perfuração de 
poço profundo e construção de reservatório. A obra está com 94% executados e tem 
término previsto em 24/06/2010. 

 
 
AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de Leite:  
 

• Distribuídos 361.860 litros de leite de Jan/2007 a Fev/2010 – Custo: R$ 444 mil, 
beneficiando 652 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrado 1 convênio, relativo à municipalização da Casa da Agricultura,  atendendo 
a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 26 mil, já repassados em Nov/2007, 
Jul/2008 e Dez/2008. 

 
 
Programa Melhor Caminho – 3ª Fase: 

• recuperados 5,50 km da estrada VPS-351 - Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê - Custo: 
R$ 355 mil. Obra concluída em 26/08/2008. 
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ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
• celebrados 16 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 646 

crianças e adolescentes, 124 idosos e 640 famílias – Custo: R$ 398 mil. 
 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 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 estão sendo atendidos 100 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 72 
mil, já repassados R$ 30 mil de Jan a Mai. 

 
• Programa Renda Cidadã – 160 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 115 mil, 160 

famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 115 mil, 160 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 115 
mil e estão sendo atendidas 160 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 115 mil, já 
repassados R$ 48 mil de Jan a Mai. 

 
Repasse de recursos: R$ 50 mil 

 
• APAE – R$ 20 mil, repassados em Fev/2007, para reforma do prédio da entidade. 
 
• Lar da Criança Santo Antônio – R$ 30 mil, repassados em Out/2008, para aquisição 

de equipamentos para entidade. 
 
 
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 Valparaíso – Rua Padre Mauro Eduardo, nº 410 - em andamento 13 cursos 
(violino, violão, violoncelo, contrabaixo, flauta, clarinete, saxofone, trompete, 
trombone, bombardino, percussão, canto coral e violão), para 201 crianças e 
adolescentes. Foram gastos R$ 185 mil de Set/2006 a Dez/2009 para pagamento de 
despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo 
iniciou as atividades em 05/12/2006. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  
 
Convênios SEP: R$ 1.159 mil 
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• aquisição de pá carregadeira – Custo: R$ 190 mil, repassados em Fev/2007. 
 

• 5.221.05 m² de pavimentação asfáltica no Bairro Riviera – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Jul/2008. Obra concluída em 10/10/2008. 

 
• 9.102,00 m² recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 100 mil, 

repassados em Jun/2008. Obra concluída em 10/10/2008. 
 
• 10.280,82 m² de recapeamento asfáltico em vias localizadas no município – Custo: R$ 

100 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 10/10/2008. 
 
• 7.671,51 de pavimentação asfáltica em ruas e avenidas do conjunto habitacional 

Riviera – Custo: R$ 149 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 10/10/2008. 
 

• 405 metros lineares de galeria pluvial na Rua Santos Sarti no CH Agrovila – Custo: 
R$ 170 mil, repassados em Fev/2010. 

 
• 7.534,40 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 150 mil, 

repassados em Abr/2010. 
 
 

• reforma e ampliação do Centro de Lazer dos Trabalhadores, localizado na Rua 
Eutímio de Oliveira Meira – Custo: R$ 200 mil, repassados em Dez/2009. 

 
Repasse de recurso programado: R$ 720 mil 
 

• reforma do Centro de Lazer dos Trabalhadores – Custo: R$ 150 mil. 
 

• 13.308,40 m² de recapeamento asfáltico em diversas vias do município – Custo: R$ 
250 mil. 

 
• aquisição de caminhão com carroceria – Custo: R$ 120 mil. 

 
• Construção de quadra poliesportiva coberta no Bairro Riviera – Custo: R$ 200 mil. 
 

 
 
EDUCAÇÃO: 
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Total de investimentos em obras – R$ 301 mil 
 
Reformas de escolas concluídas: 4 – R$ 301 mil 

 
• EE Vicente Barbosa – Custo: R$ 12 mil. Obra concluída em 02/04/2009. 

 
• EE Arlinda Pessoa Morbeck – Custo: R$ 272 mil. Obra concluída em 30/03/2010. 

 
• EE Vicente Barbosa – Custo: R$ 9 mil. Obra concluída em 10/02/2010. 

 
• EE Arlinda Pessoa Morbeck – Custo: R$ 8 mil. Obra concluída em 10/02/2010. 

 
 
Repasses para APAE: 
 

• De Mar/2007 a Mar/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
598 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 332 alunos. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De Mar/2007 a Dez/2009, foram gastos R$ 123 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana nas escolas EE Vicente Barbosa e EE Arlinda Pessoa Morbeck. 

 
 
Distribuição de Material Escolar: 
 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 2.311 em 2007, 2.319 em 2008 
e 4.332 em 2009 - Custos: R$ 147 mil. 

 
Transporte escolar: 2 veículos – R$ 291 mil 
 

• Foram entregues 2 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 291 mil. 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 2 unidades habitacionais concluídas pelo sistema de carta de crédito – R$ 48 mil. 
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CDHU: 64 unidades habitacionais em execução / 1 conjunto: R$ 1.276 mil 
 

• Conjunto habitacional Valparaíso D - 64 unidades, beneficiando 320 pessoas, em 
construção pelo Programa Rural, situado na Rua Lopes Fragoso, s/nº – Custo: R$ 
1.276 mil. A obra está com 45,44% executados e término previsto para 30/10/2010. 

 
 
Pró-lar - Convênio Melhorias Habitacionais e Urbanas 
 
Repasse de recursos concluídos: R$ 119 mil 
 

• 372,60 m² de infra-estrutura, muros de arrimo e calçadas no Conjunto Habitacionais 
Valparaiso C1/C2, situado na Rua Ildebrando Luiz Sonego – Rua 6 – Custo: R$ 119 
mil, repassados em Mar/2008, Dez/2008 e Mar/2009. A obra foi concluída em 
13/03/2009. 

 
Repasse de recursos em andamento: R$ 170 mil 
 

• 70.114,17 m² de infra-estrutura e recapeamento asfáltico em vias dos conjuntos 
habitacionais Valparaíso A, B e C1 – Custo: R$ 56 mil, já repassados R$ 33 mil em 
Jul/2008 e Out/2009. A obra está com 60% executados e a previsão de término em 
19/05/2010. 

 
• construção de praça e obras de equipamento social e comunitário, com 3.748,28 m² de 

área, no conjunto habitacional Dr. Miguel Vilar C1 e C2 – Custo: R$ 114 mil, já 
repassados R$ 68 mil em Out/2008 e Jul/2009. A obra está com 60% executados e a 
previsão de término em 03/06/2010. 

 
 
JUSTIÇA: 
 
FUNDAÇÂO CASA: 
 

• convênio com a Prefeitura, para atendimento a 35 adolescentes em regime de 
liberdade assistida – Custo: R$ 78 mil, repassados de Jul/2006 a Mai/2009. 

 
MEIO AMBIENTE: 
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CETESB: 
 
Repasse concluído: 

• repassados R$ 190 mil em Jan/2007, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de pá carregadeira. 

 

Repasse programado: 

• serão repassados R$ 65 mil em recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, 
para aquisição de triturador de galhos. 

 
FEHIDRO: 
 

• convênio com a Prefeitura para duplicação e prolongamento do emissário de esgoto 
junto ao Córrego do Suspiro – Custo: R$ 132 mil. Obra concluída em 17/02/2010. 

• convênio com a Prefeitura para construção de 853,00 metros lineares de galerias de 
águas pluviais no conjunto habitacional Riviera – Custo: R$ 60 mil. Obra concluída 
em 25/02/2009. 

 

 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
 
DAEE: 
 
Repasse de recursos programados: 

• construção de galerias de águas pluviais no Bairro Residencial Riviera – Custo: R$ 
120 mil. A obra será realizada em parceria com a Prefeitura a quem caberá mais R$ 
28 mil. 

 

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

• Santa Casa – R$ 322 mil 
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• Prefeitura – R$ 15 mil 
 

 
Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades hospitalares – investimento: 
 

• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em Dez/2007, para aquisição de ambulância. 
 
• Prefeitura – R$ 200 mil, repassados em Nov/2007, para obras de construção da 

Unidade Básica de Saúde. 
 
• Prefeitura – R$ 140 mil, repassados em Dez/2007, para reforma e ampliação da 

Unidade Básica de Saúde João Paulo II. 
 
• Santa Casa – R$ 260 mil, repassados em Dez/2007, para ampliação e reforma do 

Centro Cirúrgico. 
 

• Santa Casa – R$ 100 mil, repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos. 
 
Repasses em andamento para Prefeitura / Entidades hospitalares  - investimento: 
 
Projeto Água Limpa: 
 

• Prefeitura – R$ 1.823 mil, já repassados R$ 1.302 mil em Set/2006 a Out/2007. 
 

 
Repasses programados para Prefeitura / Entidades hospitalares - custeio: 
 

• Santa Casa – R$ 15 mil 
 
Repasses programados para Prefeitura / Entidades hospitalares - investimento: 
 
 
Projeto Água Limpa: 
 

• Prefeitura – R$ 1.341 mil. 
 
 
Programa Dose Certa: 
 

• De Jan/2007 a Dez/2009, foram repassados para o município R$ 416 mil em 
medicamentos e mais R$ 141 mil estão sendo repassados em 2010. 
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Programa de Controle de Glicemia: 
 

• Prefeitura – R$ 40 mil foram repassados de Jul/2006 a Dez/2009 e mais R$ 11 mil 
estão sendo repassados em 2010 para custeio. 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 
 

• Foram entregues 2 viaturas: 1 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 105 mil. 

 
 
Polícia Civil: 
 

• demolição e construção da Delegacia de Polícia do município, com 466,52 m² de área, 
localizado na Rua Manoel Osório da Cruz - Custo: R$ 349 mil. A obra foi concluída 
em 04/03/2009. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 
 
PROGRAMA PRÓ-VICINAL I: 
 
Obras  concluídas: 

 
• recuperação da vicinal de ligação SPV-065 entre o Rio Aguapeí (Divisa Regional) – 

Ajinomoto – Destilaria UNIVALEM, numa extensão de 13,60 km – Custo no 
município: R$ 1.731 mil. Concluída em 28/09/2008. (MID). 

 
 
PROGRAMA PRÓ-VICINAL II: 
 
Obras concluídas: 
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• recuperação do Anel Viário de Valparaíso, numa extensão de 2,20 km – Custo no 
município: R$ 781 mil. Obra concluída em 13/07/2009. (AND). 

 

OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
 

R$ 26.419.558,15 
 
 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA: 
 
Construção de Unidades Prisionais: (1.560 novas vagas) – R$ 16.012 mil 
 

• construção de Unidade Prisional fechada, de segurança máxima, na Estrada 
Municipal VPS-012 em Valparaiso, com capacidade para abrigar 792 presos – Custo: 
R$ 10.791 mil. Obra iniciada em 22/08/1997 e concluída em 30/09/1998; 

 
• construção de Centro de Progressão Penitenciária na Penitenciária de Valparaiso, 

com área construída de 14.908,22 m² e capacidade para abrigar 768 presidiários 
condenados no regime semi-aberto - Custo: R$ 5.220 mil. Obra iniciada em 
27/04/2001 e concluída em 15/03/2002. A obra integra o Programa de Desativação da 
Casa de Detenção de São Paulo. 

 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 1.064.746 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 759 mil, 
beneficiando 652 famílias carentes no último mês do período.  

 
 
Programa Melhor Caminho: 8,40 km - R$ 134 mil 
 

• recuperados 5,00 km de estradas rurais – 2ª Fase – Estrada VPS-455 – Custo: R$ 80 
mil. Obra concluída em 31/01/2002; 

 
• recuperados 3,40 km de estradas rurais – 1ª Fase – Estrada VPS-351/060 e 040 – 

Custo: R$ 54 mil. Obra concluída em 09/08/1998. 
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ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• Celebrados 57 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.083 crianças e adolescentes, 1.094 idosos, 204 portadores de deficiência, 979 
famílias e 60 migrantes – Custo: R$ 1.200 mil. 

 
 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 70 bolsistas/mês em 2005 e 70 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 50 mil em 2005 e R$ 50 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 71 

famílias/mês em 2004 – R$ 52 mil; 71 famílias em 2005 – R$ 51 mil e 160 famílias em 
2006 – R$ 115 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$ 60 mil em Jun/2002, para construção de creche. Concluída 

em 01/05/2003.  
 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: R$ 86 mil 

 
 

• Prefeitura – repasse de recursos para construção de ponte de concreto sobre o 
Córrego do Leite e construção de galerias na rua Rui Barbosa/Santos Dumont – R$ 86 
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mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e com a participação de recursos de R$ 37 
mil. Concluída em 19/02/1999. 

 
 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasse de recursos): R$ 705 mil 

 
• 5.437,68 m² de pavimentação asfáltica e guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 

100 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e concluída em 09/04/2006; 
 
• 7.364,70 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 70 mil. A obra foi 

realizada pela Prefeitura e concluída em 28/11/2004; 
 
• 20.521,81 m² de obras de infra-estrutura urbana em vias urbanas – Custo: R$ 160 mil. 

A obra foi realizada pela Prefeitura e concluída em 14/01/2003; 
 
• 45.104,22 m² de obras de infra-estrutura em diversas ruas – Custo: R$ 500 mil. A obra 

foi realizada pela Prefeitura e concluída em 08/08/2001; 
 

• 8.100,00 m² de obras de pavimentação asfáltica e execução de canaleta de drenagem 
em concreto na estrada municipal VPS-012 – Custo: R$ 100 mil. A obra foi realizada 
pela Prefeitura e concluída em 06/04/2001; 

 
• 20.161,17 m² de obras de pavimentação asfáltica nos Bairros Santa Casa e Lambari – 

Custo: R$ 200 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e concluída em 26/12/2000; 
 

• 560,00 m³ de conclusão/reforma de edificações na Rua XV de Novembro com a Rua 
Dr. Joaquim Villar – Custo: R$ 27 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e 
concluída em 16/04/1999; 

 
• 39.150,00 m² de recapeamento asfáltico no conjunto habitacional Resende Nery 

Sant´Anna – Custo: R$ 200 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e concluída em 
28/03/1999; 

 
• 6.700,00 m² de pavimentação na Av.Luiz Augusto de Arruda – Custo: R$ 70 mil. A 

obra foi realizada pela Prefeitura e concluída em 10/11/1998. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
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Total de investimentos em obras – R$ 922 mil 
 
Escola ampliada: 1 (420 novas vagas) 
 

• EMEF Profº Álvaro de Almeida – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 135 mil. Obra 
concluída em 20/11/1998. 

 
Reformas em Escolas: 9 – R$ 713 mil. 
 
Cobertura de quadra de esporte concluída em escola: 2 – R$ 74 mil 

 
• EE Arlinda Pessoa Morbeck – Custo: R$ 35 mil. A obra foi concluída em 22/01/2002; 
 
• EE Vicente Barbosa – Custo: R$ 39 mil. A obra foi concluída em 03/08/2001. 
 

 
Transporte Escolar: 2 – R$ 106 mil 
 

• Prefeitura – (1 entregue em Mar/2002 e 1 em Mar/2000).  
 
 
Repasses para APAE: R$ 835 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 835 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 778 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 (EE Arlinda Pessoa Morbeck e EE Vicente Barbosa). 

 
 
ESPORTE E LAZER:  
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• Prefeitura - repasse de R$ 80 mil, para cobertura da quadra do ginásio municipal. A 
obra foi realizada pela Prefeitura e concluída em 02/04/2003; 

 
• Prefeitura – repasse de R$ 8 mil em Dez/1998, para festejos de final de ano.  
 
 

EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 
 

• Em 24/09/2002 foi implantado o Banco do Povo, na Rua Comendador Geremias 
Lunardeli, nº 147 – Custo: R$ 180 mil, para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Av. Nove de 
Julho, nº 706. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 5 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 15 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 126 unidades habitacionais / 1 conjunto – R$ 823 mil 

 
• conjunto Habitacional Valpariso C2 – 126 unidades, beneficiando 630 pessoas, 

construídas pelo sistema Habiteto, no Prolongamento da Rua Tenente Landin  – 
Custo: R$ 823 mil. A obra foi concluída em 28/11/2001. 

 
 
Fundo Estadual da Habitação: R$ 288 mil 
 

• 5.042,00 m² de obras de infra-estrutura, pavimentação, guias, sarjetas na Ruas e 
Avenidas no Conjunto Habitacional Valdevino de Souza Pacheco – Custo: R$ 60 mil. 
A obra foi realizada pela Prefeitura e concluída em 06/07/2006; 

 
• 8.447,15 m² de obras de infra-estrutura, pavimentação asfáltica no Jardim Cristal – 

Custo: R$ 148 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e concluída em 28/11/2004; 
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• 8.885,24 m² de obras de infra-estrutura, pavimentação asfáltica na ruas do Conjunto 
Habitacional Dr. Miguel Vilar e Rua Verador Pedro Samuel da Silva – Custo: R$ 80 
mil. A obra foi realizada pela Prefeitura e concluída em 31/12/2002. 

 
Loteria da Habitação:  
 

• obras de infra-estrutura básica com execução de base para reservatório no Conjunto 
Habitacional Parque dos Canavieiros – Custo: R$ 16 mil. A obra foi realizada pela 
Prefeitura e concluída em 04/10/2004. 

 
Programa Melhoria Habitacional:  
 

• 7.459,44 m² de obras de infra-estrutura no Conjunto Habitacional Parque dos 
Canavieiros, Valdevino de Souza Pacheco e Agrovila – Custo: R$ 70 mil. A obra foi 
realizada pela Prefeitura e concluída em 02/05/2007. 

 
Programa Academia Cidadã:  
 

• construção de 1 quadra poli-esportiva no conjunto habitacional Valparaiso C – Custo: 
R$ 38 mil. A obra foi concluída em 07/11/2002. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 90 mil, recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de caminhão coletor compactador de lixo. 

 
FEHIDRO: R$ 712 mil 
 

• convênio com a Prefeitura – duplicação e prolongamento do emissário de esgoto junto 
ao Córrego do Suspiro – Custo: 131 mil. Concluída em Set/2005; 

 
• convênio com a Prefeitura – duplicação de emissário de esgoto na Lagoa Sul – Custo: 

R$ 43 mil. Concluída em Out/2004; 
 
• convênio com a Prefeitura - construção do barracão para acondicionamento de 

resíduos sólidos – Custo: 15 mil. Concluída em Abr/2002; 
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• convênio com a Prefeitura – implantação de galeriais de águas pluviais na Rua 
Tenente Landim, Rua 1 e Rua Bartolomeu Bueno – Custo: R$ 60 mil. Concluída em 
Jun/2002. 

 
• convênio com a Prefeitura – elaboração de instrumentos legais de política urbana 

(plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, código de obras) – Custo: R$ 8 mil. 
Concluída em Nov/2001; 

 
• convênio com a Prefeitura – implantação de aterro sanitário em valas – Custo: R$ 18 

mil. Concluída em Abr/2001; 
 
• convênio com a Prefeitura – implantação de galerias de águas pluviais – Custo: R$ 

119 mil. Concluída em Out/2000; 
 
• convênio com a Prefeitura – implantação de galerias de águas pluviais – Custo: R$ 

120 mil. Concluída em Set/1999; 
 
• convênio com a Prefeitura – canalização de córregos urbanos e galerias de água 

pluviais – Custo: R$ 198 mil. Concluída em Jan/1997. 
 

 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
CESP: 
 

• serviços de ampliação e manutenção da rede – Custo: R$ 128 mil. A empresa foi 
privatizada em 16/07/1998. 

 
 
SAÚDE: 
 
 
Repasses para Prefeituras / Santa Casas / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e 
equipamentos: 

 

• Prefeitura – R$ 150 mil em Dez/2005 para obras do Posto de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 50 mil em Jul/1998 para aquisição de equipamentos diversos; 

• Prefeitura – R$ 14 mil em Dez/1998 para aquisição de pick-up cabine simples; 



16   

• Prefeitura – R$ 30 mil em Nov/1997 para aquisição de equipamentos para Unidade 
Básica de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 8 mil em Dez/1996 para reforma do Centro de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 12 mil em Mar/1995 para aquisição de equipamentos; 

• Santa Casa – R$ 50 mil em Dez/2004 para aquisição de emergência. 

• Santa Casa – R$ 40 mil em Set/2000 para aquisição de aparelho de ultrassom; 

• Santa Casa – R$ 30 mil em Dez/1997 para aquisição de equipamentos médico-
hospitalares; 

 
Repasses para Prefeituras / Santa Casas / entidades hospitalares (1995-2006) – custeio: 

 
• Prefeitura - R$ 59 mil para custeio; 

 
• Santa Casa – R$ 459 mil para custeio. 

 
 
Entrega de Ambulâncias: 02 – R$ 56 mil 
 

• Prefeitura – 2 (entregues: 1 em Mar/2002 e 1 em Dez/1997). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 11 viaturas, sendo: 8 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 324 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• conservação de rotina especial na SP 300 – km 566,96 ao km 666,83, numa extensão 
de 121,90 km – Custo: R$ 1.344 mil. A obra foi concluída em 04/12/2001; 

• melhoramento e pavimentação do anel viário no município, numa extensão de 3,62 
km– Custo: R$ 253 mil. A obra foi concluída em 30/03/2002; 

• obras de arte na vicinal  sobre a Ferrovia da Novoeste, numa extensão de 1 km – 
Custo: R$ 209 mil. A obra foi concluída em 04/08/2001. 
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