
1 

LAVÍNIA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007 - 2010 

R$ 22.137.400,00 – em  
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 130.122 litros de leite, no período Jan/2007 a Fev/2010 - Custo: R$ 162 
mil, beneficiando 248 famílias carentes, no último mês. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrado 1 convênio relativos a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 26 mil, já repassados em Out/2007 a Out/2008. 

 
Programa Melhor Caminho – 6ª Fase: 
 

• recuperados 4,80 km de Estradas Rurais LVN-466 – Bairro Roncador e LVN-270 – 
Bairro Boiadeira na Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê – Custo: R$ 308 mil. A obra  
foi concluída em 08/09/2008. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 8 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 214 
crianças e adolescentes e 460 famílias – R$ 134 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 22 
mil, 70 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 50 mil, 70 bolsistas/mês em 2009 – Custo: 
R$ 50 mil e estão sendo atendidos 70 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 50 mil, 
repassados R$ 25 mil de Jan a Jun/2010.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu no município 175 famílias/mês em 2007 – Custo: 
R$ 126 mil, 175 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 126 mil, 175 famílias/mês em 2009 
– Custo: R$ 126 mil e estão sendo atendidos 175 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 
126 mil, repassados R$ 63 mil de Jan a Jun/2010.  

 
Repasse de recursos: 

• Associação de Promoção e Assist}encia - repasse de R$ 10 mil em Fev/2007, para 
aquisição de equipamentos. 
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CULTURA: 
 
Pólos do Projeto Guri: 
O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando a 
música como agente transformador. 

• Pólo de Lavínia – Rua Maria Amália, s/nº - Centro - em andamento 3 cursos (violão, 
percussão e canto coral), para 102 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 
118 mil, para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, 
visitas de supervisão, etc., já repassados em Ago/2006 a Dez/2009. O Pólo iniciou as 
atividades em 16/08/2006. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP: R$ 1.289 mil 
 

• 767,79 m² para obras de reforma e ampliação da Creche Municipal – Custo: R$ 149 
mil, repassados em Fev/2010; 

• 9.374,80 m² para obras de recapeamento, guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: 
R$ 145 mil, repassados em Ago/2009. Obra não iniciada; 

• 6.617,00 m² para obras de infra-estrutura urbana em vias urbanas – Custo: R$ 100 
mil, já repassados em Ago/2008. Concluída em 07/05/2009; 

• 10.996,00 m² para obras de infra-estrutura em vias urbanas – Custo: R$ 300 mil, já 
repassados em Abr/2008 e Mai/2009. Obra concluída em 11/02/2009; 

• 1.336,78 metros lineares de rede de esgoto sanitário no Distrito de Tabajara – Custo: 
R$ 100 mil, já repassados em Jun/2008. Concluída em 11/02/2009; 

• 6.336,00 m² para obras de pavimentação e recapeamento asfáltico – Custo: R$ 145 
mil, repassados em Jan/2009. Obra paralisada com 75% executados; 

• aquisição de um caminhão compactador de lixo – Custo: R$ 150 mil, já repassados em 
Jan/2008. Entregue em 29/10/2008; 

• 5.439,00 m² para obras de infra-estrutura urbana em vias urbanas – Custo: R$ 100 
mil, já repassados em Abr/2008. Obra concluída em 29/10/2008; 

• 6.080,50 m² para obras de pavimentação asfáltica em vias urbanas – Custo: R$ 100 
mil, repassados em Fev/2007 e Jun/2007. Obra concluída em 19/07/2007. 
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EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 236 mil 
 
Reforma de escola concluída: 1 - R$ 227 mil 

• EE Padre Cesare Toppino – Custo: R$ 227 mil. A obra foi concluída em 30/10/2008. 
 
Reforma de escola em execução: 1 – R$ 9 mil 

• EE Padre Cesare Toppino – Custo: R$ 9 mil.Obra em andamento e tem término 
previsto em 30/06/2010. 

 
Reforma de escola contratada, aguardando OIS: 1 – R$ 29 mil 

• EE Padre Cesare Toppino – Custo: R$ 29 mil.  
 
Transporte escolar: 2 veículo – R$ 291 mil 

• Entregue em 12/02/2010 e 23/03/2010 – 2 veículos micro-ônibus para transporte 
escolar – Custo: R$ 291 mil.  

 
Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos no município, kits de material escolar (régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila) para 2103 alunos em 2007 a 
Fev/2009 – Custo: R$ 31 mil. 

 
Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Mar/2010, foram gastos R$ 123 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na escola EE Padre Cesare Toppino. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 150 unidades habitacionais concluídos / 2 conjuntos – Custo: R$ 2.664 mil 

• Conjunto Habitacional Lavínia C, com 50 unidades habitacionais, beneficiando 250 
pessoas, na estrada do Barreirão,  construídas pelo Programa Parceria com 
Municípios – Custo: R$ 889 mil. A obra foi concluída em 30/12/2008; 

• Conjunto Habitacional Lavínia D, com 100 unidades habitacionais, beneficiando 500 
pessoas, na estrada municipal Lavínia - Mirandópolis construídas pelo Programa 
Parceria com Municípios – Custo: R$ 1.775 mil. A obra foi concluída em 30/12/2008. 
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CDHU: 82 unidades habitacionais em execução / 1 conjunto – Custo: R$ 4.138 mil 

• Conjunto Habitacional Lavínia VIII E, com 80 unidades habitacionais, beneficiando 
410 pessoas, construídas pelo Programa Parceria com Municípios – Custo: R$ 4.138 
mil. Obra em andamento e tem término previsto para 30/11/2011.  

 
 
Pró-Lar - Convênio Melhorias Habitacionais e Urbanas: 
 
Repasses de recursos programados:  

• 2.181,10 m² para obras de equipamentos comunitário, construção de 02 praças 
públicas no conjunto habitacional Lavínia A, B, B2 – Custo: R$ 64 mil; 

• 280,00 m² para obras de equipamento comunitário, construção de centro comunitário 
nos conjuntos habitacionais Lavínia B e B2 – Custo: R$ 80 mil; 

• 120,00 m² para obras de infra estrutura e construção de galerias de águas pluviais nos 
conjuntos habitacionais Lavínia B e B2 – Custo: R$ 52 mil. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
 
FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para construção de emissários de esgotos sanitários - 
Custo R$ 29 mil, já repassados em Fev/2007, Mai/2007 e Jul/2009. Concluída em 
29/07/2009; 

• contrato com a Prefeitura, para elaboração de projeto para construção de emissário e 
lagoa de tratamento – Custo: R$ 8 mil, já repassados em Jun/2004 e Out/2008. 
Concluído em 03/12/2008; 

• contrato com a Prefeitura, para construção de uma estação elevatória de esgoto 
sanitário e linha de recalque - Custo R$ 30 mil. Obra concluída em 08/05/2007. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2009) – custeio (Total: R$ 15 mil) 

• Prefeitura – R$ 15 mil, repassado em Mai/2009, para custeio. 
 



5 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2009, foram repassados R$ 159 mil em medicamentos e mais R$ 30 mil 
estão sendo repassados em 2010. 

 
Programa Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 18 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2009 e mais R$ 5 mil estão 
sendo repassados em 2010. 

 
Repasses programados para Prefeitura - custeio 

• Prefeitura – R$ 48 mil, para custeio do Programa de Saúde da Família. 
 
Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades hospitalares – investimento: 

• Prefeitura – R$ 47 mil, repassados de Jun/2008, para aquisição de 1 ambulância. 
 
 
Projeto Água Limpa: 

• Prefeitura – R$ 640 mil, já repassados em Dez/2006 a Mai/2008, para construção de 
emissário e de estação de tratamento de esgotos. Concluída em 31/10/2008. 

 
Repasses programados para Prefeitura / Entidades hospitalares – investimento: 
 
Projeto Água Limpa: 

• Prefeitura – R$ 149 mil. 
 
 
SEGURANÇA: 
 

• Foram entregues 4 viaturas, sendo: 2 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – 
Custo R$ 182 mil. Entregues em 24/07/2009 e 26/03/2009. 

 
Polícia Militar - Obra concluída: 

• construção da sede do 6º Pelotão da 1ª Companhia do 28º Batalhão de Polícia Militar 
do Interior, situado na Av. Perobal, 930 – Bairro Centro – Custo: R$ 239 mil, já 
repassados de Jan/2008 a Dez/2008. A obra foi concluída em 05/01/2009 e 
inaugurada em 16/08/2009. 

 
 
TRANSPORTES: 
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DER: 

• reforma e ampliação do Terminal Rodoviário – Custo: R$ 100 mil, já repassados em 
Set/2008 a Nov/2009. Obra concluída em 09/03/2010; 

• fornecimento de materiais para melhoramentos e pavimentação da vicinal Lavínia – 
BairroTabajara (trecho Lavínia – Penitenciária), numa extensão de 4,20 km – Custo: 
R$ 380 mil, repassados em Jul/2008. A obra foi realizada em parceria com a 
Prefeitura a quem coube mais R$ 160 mil. Obra concluída em 30/07/2008. 

 
Obras em execução: 

• pavimentação da vicinal trecho Complexo Penitenciário – Bairro Tabajara, numa 
extensão de 14,50 km – Custo: R$ 8.280 mil. Obra com 83,00% executados e tem 
término previsto em 04/08/2010. 

 
 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III:  

Obras em execução: 

• recuperação da vicinal de ligação Lavínia -Mirandópolis, com 3,60 km – Custo no 
município: R$ 983 mil. Obra com 20% executados e tem término previsto em 
16/07/2010. (RUC); 

 
 
PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II:  
 
Obras concluídas: 

• recuperação da vicinal de ligação Lavínia ao Cemitério Municipal, com 0,90 km de 
extensão – Custo no município: R$ 319 mil. Obra concluída em 13/07/2009. (AND); 

• recuperação da vicinal de ligação Lavínia a Valparaíso, com 1,20 km de extensão – 
Custo no município: R$ 426 mil. Obra concluída em 13/07/2009. (AND). 

 

 
OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 

R$ 42.500.000,00 
 
 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA: 
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Construção de Unidades Prisionais: 2.304 vagas 

• construção de Penitenciária Compacta, com capacidade para abrigar 768 presos – 
Custo: R$ 8.587 mil. A obra foi concluída em 03/11/2001; 

• construção de duas Penitenciárias Compactas, com capacidade para abrigar 1.536 
presos – Custo: R$ 25.642 mil. As obras foram concluídas em 28/12/2005. 

 
Reformas: 

• reforma do emissário e ETE da Penitenciária Compacta - Custo: R$ 738 mil. A obra 
foi concluída em 03/09/2004. 

 
Reforma de Emergência: 

• reforma de emergência para reparação de danos causados pela rebelião de maio de 
2006 na Penitenciária Compacta I – Custo: R$ 545 mil. A obra foi concluída em 
15/12/2006. 

 
Equipamentos: 

• fornecimento e instalação de equipamento de detecção de metais por Raio-X na 
Penitenciária – Custo: R$ 162 mil. Equipamentos entregues em 19/05/2005. 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 413.939 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 309 mil, 
beneficiando 248 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 3 km da estrada LUN-154 (1ª fase) - Custo: R$ 66 mil. Obra concluída 
em 09/08/1999; 

• recuperados 4,9 km da estrada LVN-020/020 (2ª fase) - Custo: R$ 94 mil. Obra 
concluída em 31/03/2002; 

• recuperados 9,65 km da estrada LVN-020 (3ª e 4ª fase) - Custo: R$ 245 mil. Obra 
concluída em 27/09/2002 e 31/07/2002; 

• recuperados 4 km da estrada LVN-020/482 (5ª fase) - Custo: R$ 122 mil. Obra 
concluída em 24/05/2004. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 
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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 26 metros 
lineares – Custo: R$ 166 mil: 

1. na estrada LVN 270, sobre o Ribeirão XV de Janeiro (Lado 1) - vão de 8 metros. 
Instalada em 13/07/2006; 

2. na estrada LVN 270, sobre o Ribeirão XV de Janeiro (Lado 2) - vão de 8 metros. 
Instalada em 13/07/2006; 

3. na estrada LVN-429, sobre o Ribeirão Água Fria - vão de 10 metros. Instalada em 
02/07/2002. 

 
CATI: 
 
Programa de Microbacias: 

• recuperados 3,6 km de estradas rurais – Microbacia Córrego Perobal – Custo R$ 145 
mil. Obra concluída em 27/02/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 33 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 541 
crianças e adolescentes, 607 idosos, 6 portadores de deficiência e 643 famílias – R$ 
532 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; 60 
famílias em 2004 – R$ 43 mil; 90 famílias em 2005 – R$ 64 mil e 180 famílias em 2006 
– R$ 129 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. 

 
Repasses de recursos: 
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• repasse de R$ 24 mil em Jan/1998 para construção de barracão em creche. Obra 
concluída em 05/08/1998; 

• repasse de R$ 16 mil em Mar/1998 para reforma e aquisição de equipamentos para 
creche. Reforma concluída em 15/12/1998; 

• repasse de R$ 25 mil em Jan/2002 para construção do Centro de Convivência do 
Idoso. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 5 mil 
e concluída em 12/06/2003; 

• repasse de R$ 10 mil em Dez/2004 para reforma da Associação de Promoção e 
Assistência. Obra concluída em 15/11/2005. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasses de recursos: R$ 195 mil 

• construção de bueiro no Rio Aguapeí – Custo: R$ 95 mil. A obra foi realizada em 
parceria com a Prefeitura a quem coube a infra-estrutura e concluída em 18/07/2003; 

• construção e reconstrução de bueiro no Bairro Bicudo (LVN-260) – Custo: R$ 72 mil. 
A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube a infra-estrutura e 
concluída em 10/02/2003; 

• construção de galeria de concreto armado no Jardim Santa Lucia – Custo: R$ 28 mil. 
A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 12 mil e 
concluída em 19/02/1999. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasses de recursos): R$ 768 mil 

• 16.734,35 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas – Custo: R$ 270 mil. As 
obras foram realizadas em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 4 mil e 
concluídas em 25/12/2006, 25/06/2006 e 28/12/2004; 

• 33.176 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 
354 mil. As obras foram realizadas em parceria com a Prefeitura a quem coube mais 
R$ 0,77 mil e concluídas em 04/09/1998, 05/06/1998 e 16/03/1997; 

• 10.000 m² de recapeamento asfáltico na Rua Octávio Pereira Felício, Avenida Lavínia 
e Rua Andrade e Silva – Custo: R$ 64 mil. Obra concluída em 11/04/2002; 

• 13.704 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 80 mil. Obra 
concluída em 19/09/2000. 
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EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 321 mil 
 
Reformas em Escola: 5 - R$ 477 mil 

• 4 na EE Padre Cesare Toppino – Custo: R$ 291 mil. Obra concluída em 27/09/2002, 
15/02/1999, 21/05/1998 e 30/11/1996; 

• EMEF Coronel Joaquim Franco de Mello – Custo: R$ 185 mil. Obra concluída em 
20/04/1998. 

 
Cobertura de quadra de esportes: 1 

• EE Padre Cesare Toppino – Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 08/12/1998. 
 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006, foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE Padre Cesare Toppino. 

 
Entrega de veículos: 

• Foram entregues 3 veículos para transporte escolar – Custo R$ 204 mil. 
 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 

• Em 24/09/2002 foi implantado o Banco do Povo Paulista, na Rua Andrade e Silva n º 
82 – Custo: R$ 45 mil, para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasses de recursos: R$ 45 mil 

• reforma da piscina pública – Custo: R$ 20 mil. Obra concluída em 31/10/2006; 

• obras de melhorias no mini campo – Custo: R$ 25 mil. A obra foi realizada em 
parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 9 mil e concluída em 01/12/2000. 
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GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro na Avenida Redentor 
Gonfiantini, s/nº. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 4 
microcomputadores – Custo: R$ 12 mil, proporcionando acesso gratuito à Internet. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 148 unidades habitacionais concluídos / 3 conjuntos – Custo: R$ 1.332 mil 

• Conjunto Habitacional Lavínia A – 64 unidades, beneficiando 320 pessoas, na Rua 
Deputado Plínio Salgado construídas pelo Sistema Habiteto, em parceria com a 
Prefeitura - Custo: R$ 231 mil. Unidades comercializadas em 16/06/1997; 

• Conjunto Habitacional Lavínia B – 62 unidades, beneficiando 310 pessoas, na Rua 
João Terçariol construídas pelo Programa Pró-Lar Autoconstrução - Custo: R$ 843 
mil. Unidades comercializadas em 30/10/2005; 

• Conjunto Habitacional Lavínia B2 – 22 unidades, beneficiando 110 pessoas, na Rua 
João Terçariol construídas pelo Programa Pró-Lar Autoconstrução - Custo: R$ 258 
mil. Unidades comercializadas em 30/10/2005. 

 
Programa Academia Cidadã: 

• construída uma quadra de esportes no Conjunto Habitacional Lavínia A – Custo R$ 38 
mil. Obra concluída em 18/10/2002. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 90 mil em Set/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão compactador de lixo. 

 
FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para projeto para construção de emissário de esgoto 
sanitário - Custo R$ 15 mil. Obra concluída em 24/11/2006; 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais no Bairro 
Santa Lucia - Custo R$ 55 mil. Obra concluída em 30/06/2005; 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais - Custo R$ 
40 mil. Obra concluída em 25/03/2002; 
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• contrato com a Prefeitura, para implantação da estação elevatória de esgoto e linha 
de recalque no Bairro Vila das Flores - Custo R$ 40 mil. Obra concluída em 
24/07/2001. 

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

• Prefeitura – R$ 1mil em Dez/1998. 
 
 
Repasses para Prefeitura (1995 a 2006) - obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 8 mil, repassados em Mar/1996 para aquisição de equipamentos 
diversos para o Centro de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 10 mil, repassados em Dez/1997 para aquisição de equipamentos 
diversos para a Unidade Básica de Saúde; 

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

• Prefeitura – R$ 63 mil repassados em Out/2004 para reforma e ampliação da Unidade 
Básica de Saúde II; 

 
Entrega de Ambulâncias: 2 

• Prefeitura – 2 (entregue em 1997 e 2005). 
 
Entrega de veículos p/ transporte de pacientes: 1 

• Prefeitura – 1 (entregue em 2002). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 7 viaturas na região: 2 para a Polícia Civil e 5 para a Polícia 
Militar – Custo R$ 205 mil. 

• reforma e ampliação da delegacia de polícia – Custo R$ 34 mil. Obra concluída em 
22/02/1997. 

 
TRANSPORTES: 

• fornecimento de material asfáltico e agregados para melhoramentos e pavimentação 
da vicinal LVN-020 e LVN-352, ligando a sede do município ao cemitério, numa 
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extensão de 1 km – Custo: R$ 20 mil. A obra foi realizada em parceria com a 
Prefeitura a quem coube mais R$ 5 mil e concluída em 27/08/1998; 

• fornecimento de material asfáltico e agregados para melhoramentos e pavimentação 
da vicinal LVN-040, parte da ligação Lavínia - Mirandópolis, numa extensão de 3,1 
km – Custo: R$ 36 mil. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem 
coube mais R$ 5 mil e concluída em 27/02/1998. 

 
 


