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MIGUELÓPOLIS 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 8.475 litros de leite em Jan/2011 – Custo: R$ 11 mil, beneficiando 452 
famílias carentes, no último mês do período. 

CULTURA: 

Polo do Projeto Guri (em andamento): 1 

O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando a 
música como agente transformador. 

• Polo de Miguelópolis – Av. Antônio Gregório Manoel Pereira, 830 – Lapa, com 3 
cursos (violão, percussão e canto coral), beneficiando 113 crianças e adolescentes. 
Foram gastos R$ 262 mil de Jan/2003 a Set/2010 para pagamento de despesas de 
manutenção do Polo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. Este polo iniciou 
suas atividades em 01/06/2002. 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO: 

CEETPS: 

• em andamento construção do abatedouro, bloco da administração, auditório, quadra 
de esportes e adequação da ETEC Laurindo Alves de Queiroz – Custo: R$ 2.934 mil. A 
obra está com 68,58% executados e tem término previsto em 09/05/2011. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• celebrados 3 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 100 
crianças e adolescentes e 178 idosos – R$ 67 mil. 

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidos 259 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 248 mil, já repassados R$ 41 mil em Jan e Fev. 

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 100 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
96 mil, já repassados R$ 16 mil em Jan e Fev. 

Repasses concluídos: 
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• Prefeitura – R$ 200 mil repassados em Ago/2010, para construção da creche do Idoso 
pelo Projeto Quero Vida. 

• Casa do Menor Ragih Moysés – R$ 100 mil repassados em Nov/2010, para reforma 
de creche. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

• reforma do ginásio de esportes no centro turístico praia artificial de miguelópolis 
David de Freitas – Custo: R$ 120 mil, repassados em Jul/2010. A obra está em 
execução e tem término previsto em 30/12/2011. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 150 unidades habitacionais em execução / 1 conjunto – Custo: R$ 3.562 mil 

• Conjunto habitacional Miguelópolis E - 150 unidades, beneficiando 750 pessoas, em 
construção pelo Programa Parceria com o Município, situado na Rua 1 - Bairro 
Cerâmica - Custo: R$ 3.562 mil. A obra está com 39,72% executados e tem término 
previsto em 30/10/2011. 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para sistema de tratamento de esgotos da praia artificial – 
Custo: R$ 211 mil. Com 20% executados e tem término previsto em 28/08/2011. 

• contrato com a Prefeitura, para elaboração de projeto de encerramento e 
monitoramento de aterro sanitário – Custo: R$ 41 mil. Com 65,40% executados e tem 
término previsto em 26/05/2011. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 2.561 mil 

• 3.140 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Avenida Salvador Miguel 
Marra e Rua 5 – Custo: R$ 80 mil, repassados em Fev e Out/2007. 

• construção da Praia Airton Sena (2ª etapa) – Custo: R$ 161 mil, repassados em 
Fev/2008 e Out/2009. 

• revitalização da Praia Artificial – Custo: R$ 100 mil, repassados em Dez/2009. 

• reforma e ampliação da praia artificial Airton Senna (1ª etapa) – Custo: R$ 120 mil, 
repassados em Fev/2008 e Mar/2010. 

• 12.500 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 200 mil, 
repassados em Jul/2008. 
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• 7.500 m² de recapeamento asfáltico em vias publicas do município – Custo: R$ 150 
mil, repassados em Mai/2010. 

• 4.200 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas moldadas em vias do município – 
Custo: R$ 100 mil, repassados em Dez/2007 e Fev/2011. A obra está cm 73,54% 
executados. 

• término do Ginásio de Esportes – Custo: R$ 250 mil, repassados em Dez/2009 e 
Fev/2011. A obra está com 60% executados. 

• 10.000 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 200 mil, 
repassados em Jun/2009. 

• 16.152 m² de recapeamento asfáltico, rampa de acessibilidade e sinalização horizontal 
em vias públicas do município – Custo: R$ 300 mil, já repassados R$ 180 mil em 
Jul/2010. 

• 25.113,40 m² de recapeamento asfáltico e rampas de acessibilidade em vias públicas 
do município – Custo: R$ 500 mil, já repassados R$ 300 mil em Jan/2011. 

• 4.680 m² de recapeamento asfáltico, 16 unidades de rampas de acesso, 10 unidades de 
faixas de pedestres e 9 unidades de placas de sinalização em vias do município – 
Custo: R$ 100 mil, repassados em Dez/2009. 

• reforma do Centro Comunitário João Venturoso e reforma e remodelação de praça no 
conjunto habitacional Dom José de Matos – Custo: R$ 300 mil, repassados em Fev e 
Set/2010. 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS: 

SABESP: 

Obra em andamento: 

• reforma e construção de instalações nas Estações de Tratamento de Esgotos de 
Itirapuã, Miguelópolis e Terra Roxa – Custo: R$ 194 mil. Término previsto em 
16/03/2011. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura – obras e equipamentos (Total: R$ 50 mil): 

• Prefeitura – R$ 50 mil repassados em Dez/2010, para aquisição de equipamentos. 
Repasses programados para Prefeitura – obras e equipamentos (Total: R$ 500 mil): 

• Prefeitura – R$ 500 mil, para reforma e ampliação. 
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 397.194 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 502 mil, 
beneficiando 452 famílias carentes. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 6,30 km de estradas rurais MGP-349 (2ª Fase), Bº Córrego do 
Bebedouro, na B.H. Sapucaí/Gde. – Custo R$ 514 mil. Obra concluída em 18/09/2009. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 12 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 410 
crianças e adolescentes e 1.914 idosos – Custo: R$ 276 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 190 famílias em 2007 – R$ 136 mil; 250 famílias 
em 2008 – R$ 180 mil; 250 famílias em 2009 – R$ 180 mil; e 250 famílias em 2010 – 
R$ 210 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 50 bolsistas/mês em 2007 – R$ 36 mil; 50 
bolsistas/mês em 2008 – R$ 36 mil; 100 bolsistas/mês em 2009 – R$ 72 mil; e 100 
bolsistas/mês em 2010 – R$ 84 mil. 

Repasses concluídos: 

• Casa do Menor Ragih Moysés – R$ 50 mil repassados em Out/2010, para aquisição 
de equipamentos diversos e veiculo. 

• Prefeitura – R$ 20 mil repassados em Fev/2007, para ampliação das instalações da 
Pastoral da Criança. 

• Prefeitura – R$ 20 mil repassados em Jan/2007 e Mar/2007, para custeio do Centro 
de Convivência do Idoso. 

• APAE – R$ 25 mil repassados em Dez/2008, para aquisição de equipamentos. 

• APAE – R$ 90 mil repassados em Dez/2009, para aquisição de equipamentos. 
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DESENVOLVIMENTO: 

CEETPS: 

• reforma geral da ETEC Laurindo Alves de Queiroz – Custo: R$ 886 mil na obra e R$ 
197 mil em equipamentos. Obra concluída em 10/11/2008. 

• Em Dez/2009 foram entregues R$ 92 mil em equipamentos para a ETEC Laurindo 
Alves de Queiroz. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 45 mil 

• aquisição de veículo para transporte de crianças de creches municipais – Custo: R$ 45 
mil, repassados em Fev/2007. Adquirido em 20/04/2007. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 516 mil 

Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 516 mil 

• ETEC Laurindo Alves de Queiroz – Custo: R$ 275 mil. Obra concluída em 21/07/2008. 

• 2 na EE Drº Willian Amin – Custo: R$ 241 mil. Obras concluídas em 22/12/2008 e 
23/12/2009. 

Transporte Escolar: 

• Foram entregues 2 micro-ônibus, para o transporte escolar, no valor de R$ 291 mil. 
Repasses para APAE: 

• De Mar/2009 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 187 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 80 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Dez/2010, foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na escola EE Drº Willian Amin do município. 

 

 

 



6   

GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado em 24/03/2010 1 Infocentro na Rua José 
Espírito Santo Tanajura, nº 175 - Jardim Paulistano. A Prefeitura cedeu salas e 
monitores e o Estado instalou 9 microcomputadores – Custo: R$ 63 mil, 
proporcionando acesso gratuito à Internet. 

HABITAÇÃO: 

Programa de Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• 18.120 m² de recapeamento asfáltico nos Conjuntos Habitacionais João C. Freitas; 
Dom J. Matos e José H. Barbosa – Custo: R$ 297 mil, repassados de Mai/2010 a 
Jan/2011. Obra concluída em 20/06/2010. 

• construção de praça no Conjunto Habitacional Maria Massi – Custo: R$ 34 mil, 
repassados de Out/2008 a Dez/2009. Obra concluída em 07/12/2009. 

• construção de praça no Conjunto Habitacional José Henrique Barbosa – Custo: R$ 40 
mil, repassados de Jul/2008 a Dez/2009. Obra concluída em 07/12/2009. 

• 1.221,40 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em diversas ruas nos 
Conjuntos Habitacionais Miguelópolis D1 e D2 – Custo: R$ 21 mil, repassados em 
Mar/2008 a Jun/2009. Obra concluída em 15/09/2008. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repasse de recursos do FECOP - Fundo de Controle da Poluição, no valor de R$ 190 
mil em Mar/2007, para aquisição de uma pá carregadeira. 

FEHIDRO: 

• contrato com a Companhia de Saneamento Básico, para afastamento e tratamento dos 
esgotos do município – Custo: R$ 330 mil. Obra concluída em 24/11/2009. 

• contrato com a Prefeitura na elaboração de projeto de coleta e tratamento de esgotos 
da praia artificial – Custo: R$ 22 mil. Obra concluída em 01/07/2009. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP: 

Obras concluídas: 

• sistema de afastamento e tratamento de esgotos, compreendendo: 2.310 m de 
interceptores, 1.386 m de emissários, estação de tratamento de esgotos com vazão de 
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40 l/s, estação elevatória de esgotos, 4.242 m de rede coletora de esgotos, linha de 
recalque São Miguel e linha de recalque final – Custo: R$ 2.523 mil. Obra concluída 
em 10/03/2008. 

• complementação do sistema de afastamento e tratamento de esgoto do município – 
Custo: R$ 235 mil. Obra concluída em 10/09/2008. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura – obras e equipamentos (Total: R$ 350 mil): 

• Prefeitura – R$ 100 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos. 

• Prefeitura – R$ 250 mil repassados em Jun/2008, para obras. 
Programa Dose Certa: 

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados R$ 594 mil para aquisição de 
medicamentos. 

Programa Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 44 mil, foram repassados de 2007 a 2010. 
Entrega de ambulância: 1 – R$ 50 mil 

• Prefeitura – 1 (entregue em 01/07/2010). 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foi entregue em Mar/2009 1 viatura para a Polícia Militar – Custo R$ 40 mil. 

• reforma da Cadeia e Delegacia de Policia de Miguelopolis – Custo: R$ 35 mil. Obra 
concluída em 07/03/2007. 

TRANSPORTES: 

DER: 

• Reforma e ampliação do Terminal Rodoviário – Custo: R$ 80 mil. Obra concluída em 
30/01/2010. 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 13.578.400,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 940.181 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R$ 661 mil, 
beneficiando 452 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

 
• recuperados 4,20 km de Estrada Rural - Custo: R$ 80 mil. Obra concluída em 

05/11/2001. 
 
 
Galpão para Agronegócios: 
 

• implantado no Município 1 galpão de agronegócios – Custo: R$ 269 mil. Concluída 
em 31/05/2005. 

 
CATI: 
 
Programa de Microbacias: 
 

• recuperados 4,07 km de estradas rurais do Microbacia do Córrego Camilão – Custo: 
R$ 130 mil. A obra foi concluída em  15/03/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 60 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
2.376 crianças e adolescentes, 2.513 idosos, 430 portadores de deficiências, 447 
famílias e 253 migrantes – Custo: R$ 1.300 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 50 bolsistas/mês em 2005 – Custo: R$ 36 

mil e 50 bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 36 mil. 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 
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na escola, repasse de R$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que os capacitem 
para o mercado de trabalho. 

 
• Programa Renda Cidadã – 190 famílias em 2006 – R$ 136 mil, 170 famílias em 2005 

– R$ 122 mil, 82 famílias/mês em 2004 – R$ 60 mil e 60 famílias/mês em 2003 – R$ 
107 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. 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
CEETPS: 
 

• aquisição de 1 veículo 0km – modelo Besta GS Grand para a ETE Laurindo Alves de 
Queiroz - Custo: R$ 43 mil repassados em Mai/2002. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
 
Convênio (repasse de verba) – R$ 640 mil 
 

• aquisição de 1 motoniveladora – Custo: R$ 12 mil, repassados em Jun/1999; 
 
• 16 metros lineares de extensão de rede de energia elétrica/iluminação pública na 

Rodovia Municipal – Custo: R$ 80 mil, repassados em Jun/1999; 
 
• 12.000 m² de obras de pavimentação em vias do Bairro Sumaré – Custo: R$ 120 mil. 

Concluído em 25/03/1997; 
 
• 5.208 m² de pavimentação na Rua Zaine Moisés e Mário Boari Tamassa – Custo: R$ 

50 mil. Concluída em 15/08/1997; 
• 5.700 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Av. Leopoldo Carlos de 

Oliveira – Custo: R$ 120 mil. Concluída em 15/07/2003; 
 
• 20.000 m² de recapeamento asfáltico nas Avenidas Leopoldo Carlos de Oliveira e 

Francisco Antônio de Freitas – Custo: R$ 150 mil. Concluída em 14/09/2001. 
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EDUCAÇÃO: 
 
Escola Construída: 1 (630 novas vagas) – R$ 166 mil. 
 

• EMEF Vereador Alceu Barbosa da Silva – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 166 
mil. Obra concluída em 08/04/1999. 

 
Reformas em Escolas: 7 – R$ 419 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 2 –  R$ 82 mil. 
 

• EMEF Profª Maria Peralda Cunha – R$ 40 mil – concluída em 18/03/2003; 
 

• EE Dr. Willian Amin – R$ 42 mil – concluída em 05/06/2001.  
 

Transporte Escolar: 2 – R$ 106 mil 
 

• Foi entregue em Jun/2002, 1 micro ônibus para o transporte escolar – Custo: R$ 66 
mil; 

 
• Foi entregue em Mar/2000, 1 micro ônibus para o transporte escolar – Custo: R$ 39 

mil. 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana na escola EE Dr. William Amin do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 20/05/2002 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista, na Av. Joaquim Pedro Figueiredo, nº 60 – Custo: R$ 270 mil em recursos do 
Estado e R$ 30 mil de recursos da Prefeitura para atender o crédito produtivo 
popular. 
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ESPORTE E LAZER: 
 

• Prefeitura – repasse de R$ 70 mil em Out/2001 e Fev/2002, para construção de 
cobertura da quadra esportiva em recurso do Estado e R$ 8 mil de recursos da 
Prefeitura. Obra concluída em 30/05/2002. 

 
• Prefeitura - repasse de R$ 20 mil em Dez/1998, para evento com o 15ª Festa do Peão 

de Boiadeiro no município. 
 

 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 357 unidades habitacionais / 3 conjuntos – Custo: R$ 3.611 mil. 
 

• Conjunto Habitacional Miguelópolis D2 – 94 unidades, beneficiando 470 pessoas, 
construída pelo sistema Programa Pró-Lar Autoconstrução, na Av. Gregório Manuel 
Pereira, nº 55 – Bairro Cerâmica - Custo: R$ 1.194 mil. A obra foi concluída em 
22/09/2006. 

 
• Conjunto Habitacional Miguelópolis D1 – 100 unidades, beneficiando 500 pessoas, 

construída pelo sistema Programa Pró-Lar Autoconstrução, na Rua Gregório Manoel 
Pereira – Bairro Cerâmica - Custo: R$ 850 mil. A obra foi concluída em 11/02/2004. 

 
• Conjunto Habitacional Miguelópolis C – 163 unidades, beneficiando 815 pessoas, 

construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional, na Rua Antônio Carvalho 
de Oliveira - Custo: R$ 1.566 mil, sendo R$ 11 mil pagos na gestão Fleury. A obra foi 
concluída em 06/09/1997. 

 
Loteria da Habitação: 
 

• repasse de recursos no valor de R$ 10 mil em Dez/1998, para obras de infra-estrutura, 
execução de galerias de águas pluviais no CH Hab. João Crisostomo de Freitas. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• concluído 10.260 m² de obras de infra-estrutura no CH Hab. Miguelópolis D1  – 
Custo: R$ 100 mil. Concluída em 22/01/2006. 

 
Programa Academia Cidadã: 
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• construído 1 quadra poli-esportiva no Conjunto Habitacional Miguelópolis C – Custo: 
R$ 41 mil. Concluída em 25/10/2002. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 100 mil, em recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, 
para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

 
• repasse de R$ 64 mil, em recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 

aquisição de triturador de galhos. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• aquisição de tubo FOFO K7 – 300 mm para adutora de água tratada – Custo: R$ 7 
mil, repassados em Dez/1998; 

 
• aquisição de diversos materiais hidráulicos para o tratamento de esgoto – Custo: R$ 

674 mil, repassados em Nov/2003, Abr/2005, Mai/2005; 
 

• sistema de água e esgoto – implantação da obra de infra-estrutura no conjunto 
habitacional Miguelópolis 8 – Custo: R$ 111 mil, repassados em Jan/2004 a 
Abr/2004; 

 
• sistema de água e esgoto – 2.179 unidades de hidrometria, remanejamento e 

prolongamento de redes e ligações de água e esgoto – Custo; R$ 491 mil, repassados 
em Dez/1998 e Dez/1999. 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 

• Prefeitura - foram gastos R$ 662 mil no período de 28/02/2001 a 31/12/2006 em 
medicamentos. 
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Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares para investimentos (1995-2006): 
 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Jul/2006, para aquisição de aparelho de 
ultrassom; 

 
• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em Dez/1998, para reforma e compra de 

equipamentos; 
 
• Prefeitura – R$ 16 mil, repassados em Dez/1998, para aquisição de equipamentos 

para o Posto de Assistência Médica Odontológica; 
 
• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em Dez/1998, para construção do Pronto Socorro; 
 
• Prefeitura – R$ 14 mil, repassados em Dez/1998, para aquisição de veículo para 

combate à dengue; 
 

• Santa Casa – R$ 70 mil, repassados em Jul/2005, para aquisição de equipamentos. 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares para custeio (1995-2006): 
 

• Prefeitura – R$ 80 mil; 
 
• Santa Casa – R$ 464 mil. 

 
Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura – R$ 16 mil, repassados em Ago/2005, para custeio. 
 
Entrega de Ambulâncias: 3 – R$ 103 mil 
 

• Prefeitura – 1 (entregue em Jun/2004) – 1 (entregue em Jun/2002) e 1 (entregue em 
Dez/1998). 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

 
• entrega de 11 viaturas, sendo: 5 para a Polícia Militar e 6 para a Polícia Civil – 

Custo: R$ 257 mil. 
 

• reparos no prédio da DELPOL e cadeia pública do município – Custo: R$ 4 mil. 
Concluída em 12/12/1997. 
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• Reforma da cadeia e delegacia de polícia do município – R$ 35 mil. Concluída em 

31/08/2006. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

 
• regularização para posterior recapeamento da SP-413 – trecho SP-425 município de 

Miguelópolis e divisa com Minas Gerais , numa extensão de 27,00 km – Custo: R$ 
1.693 mil, repassados R$ 780 mil na gestão Fleury. Obra concluída em 10/12/1995. 


