
1   

NOVA LUZITÂNIA  
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 3.660 litros de leite de Jan/2011 – Custo: R$ 5 mil, beneficiando 244 
famílias carentes, no último mês do período. 

Programa Melhor Caminho: 

• estão sendo recuperados 4 km de estradas rurais NVL-366 – Anel Viário Barirro 
Fazenda Ponta e Fazenda Ernestina - Custo: R$ 295 mil. Obra com 67% executados e 
com previsão de término em 31/12/2011. 

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 Nova Luzitânia – Rua Ernesto Cavalin, 1617 - Escola de Ensino Fundamental e 
Educação - em andamento 3 cursos (Violão, Percussão, Canto Coral), para 102 
crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 146 mil de Jul/2006 a Set/2010, para 
pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de 
supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 24/07/2006. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• celebrados 2 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 75 
crianças e adolescentes e 90 famílias – Custo: R$ 37 mil. 

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 120 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 115 mil, repassados R$ 24 mil de Jan a Mar. 

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 200 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
172 mil, repassados R$ 28 mil de Jan a Mar. 

Repasse de recursos: 

• Prefeitura – R$ 35 mil, repassados de Mar/2010 a Jan/2011, para custeio. 
HABITAÇÃO: 

Pró-Lar - Convênio Melhorias Habitacionais e Urbanas: R$ 183 mil 
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• construção de Centro Comunitário no conjunto habitacional Nova Luzitânia C – 
Jardim Alto Alegre – Custo: R$ 183 mil. Obra com 80% executados e tem término 
previsto em 14/12/2011. 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura para elaboração do Plano Diretor de Controle da Erosão – 
Custo: R$ 39 mil. Com 85% executados e tem previsão de término em 10/05/2011. 

SAÚDE: 

Repasses em andamento para Prefeitura (2011– 2014) – custeio: 

• Prefeitura – R$ 74 mil, já repassados R$ 50 mil para custeio do PSF. 
Programa Dose Certa: 

• De Jan/2011 a Dez/2011, estão sendo repassados para o município R$ 28 mil em 
medicamentos. 
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GESTÃO 2007 – 2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 172.020 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 215 mil, 
beneficiando 244 famílias carentes, no último mês do período. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores – Custo: R$ 52 mil, repassados em Set/2007a Set/2008. 

Ações Integradas em Alimentação e Nutrição: 

• celebrado 1 convênio, para fornecimento de estufa com sistema de irrigação e unidade 
de lavagem, higienização e embalagem – Custo: R$ 20 mil, repassados em Jan/2008. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5 km de estradas rurais NVL-121 - Bairro Canjarana e NVL-330 - Bairro 
Colônia Torta - Custo: R$ 322 mil. Obra concluída em 19/01/2009. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 8 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 385 
crianças e adolescentes e 286 famílias – Custo: R$ 147 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu no município 60 famílias/mês em 2007 – Custo: 
R$ 43 mil, 90 família/mês em 2008 – Custo: R$ 65 mil, 90 famílias/mês em 2009 – 
Custo: R$ 65 mil e 92 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 74 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 22 
mil, 75 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 54 mil, 75 bolsistas/mês em 2009 – Custo: 
R$ 54 mil e 75 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 63 mil. 

Repasse de recursos: R$ 30 mil 

• Creche Berçário São Pedro – R$ 30 mil, repassados em Fev/2007, para obras e 
serviço de engenharia em geral. 

DEFESA CIVIL:  

• construção de ponte sobre o Córrego Matogrossinho - Estrada NVL-456 – Custo: R$ 
117 mil. A obra, realizada pela Prefeitura e com a participação de R$ 28 mil e 
concluída em 02/10/2008. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
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Convênio SEP: R$ 1.950 mil 

• construção de galpão para múltiplo uso – Custo: R$ 140 mil, repassados em 
Nov/2010. 

• reforma e ampliação de banheiro público e execução de cobertura sobre arquibancada 
– Custo: R$ 150 mil, repassados em Mai/2010. 

• obras de infra-estrutura na Praça Pública – Custo: R$ 140 mil, repassados em 
Mar/2008 e Set/2009. Obra concluída em 19/11/2009. 

• reforma e adequações de velório e cemitério municipal – Custo; R$ 140 mil, 
repassados em Jul/2008. Obra concluída em 05/02/2009. 

• ampliação de rede de energia elétrica e iluminação pública em vias do município: R$ 
30 mil, repassados em Dez/2008. Obra concluída em 12/02/2009. 

• implantação do sistema de iluminação do estádio municipal, localizado na Rua João 
Silveira Lima – Custo: R$ 80 mil, repassados em Fev/2008. Obra concluída em 
12/02/2009. 

• aquisição de caminhão – Custo: R$ 80 mil, repassados em Nov/2008. 

• implantação de 504,00 metros lineares de iluminação ornamental na Estrada Vicinal 
SPV-061 ( Estrada de Acesso) – Custo: R$ 70 mil, repassados em Fev/2008. Obra 
concluída em 22/09/2008. 

• reforma e adequação do Centro Comunitário – Custo: R$ 120 mil, repassados em 
Out/2008. Obra concluída em 08/05/2009. 

• aquisição de um caminhão pipa – Custo: R$ 180 mil, repassados em Jul/2009. 

• aquisição de caminhão – Custo: R$ 130 mil, repassados em Jul/2008. 

• aquisição de ônibus para transporte de trabalhadores – Custo: R$ 80 mil, repassados 
em Jul/2008. 

• aquisição de motoniveladora – Custo: R$ 500 mil, repassados em Jun/2008. 

• implantação do sistema de irrigação na Praça João Batista Botelho – Custo: R$ 40 
mil, repassados em Fev/2008. Obra concluída em 22/09/2008. 

• obras de infra-estrutura urbana – Custo: R$ 30 mil, repassados em Fev/2008. Obra 
concluída em 22/09/2008. 

• 4.906,40 m² de infra-estrutura urbana – Custo: R$ 40 mil, repassados em 12/2006. 
Obra concluída em 31/05/2007. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 147 mil 

Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 147 mil 
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• EE Nova Luzitânica – Custo: R$ 22 mil. Obra concluída em 24/06/2010. 

• EE Nova Luzitânia – Custo: R$ 12 mil. Obra concluída em 11/03/2010. 

• EE Nova Luzitânia – Custo: R$ 113 mil. Obra concluída em 24/02/2010. 
Transporte escolar: 2 veículos – R$ 291 mil 

• Foram entregues 2 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 291 mil. 
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 Nova Luzitânia. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 2.327 alunos em 2007 a 2010 - 
Custos: R$ 37 mil. 

ESPORTE E LAZER: 

Repasse de recursos: R$ 329 mil 

• Construção de vestiário e cozinha – 1ª etapa – Custo: R$ 50 mil, repassados em 
Jul/2010. 

• cobertura de quadra de esportes – Custo: R$ 30 mil, repassados em Jul/2008. 

• construção de vestiário e alambrado no Estádio municipal – Custo: R$ 60 mil. Obra 
concluída em 30/06/2007. 

• reforma e ampliação no vestiário do Estádio Municipal Ernesto Cabalini – Custo: R$ 
30 mil. Obra concluída em 30/05/2007. 

• 43º Aniversário da Cidade - R$ 120 mil repassados em Jun/2008. Evento realizado 
entre 31/05/2008 e 28/06/2008. 

• 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 Jan/2010, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 34 unidades habitacionais concluídos / 2 conjuntos – R$ 667 mil 
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• Conjunto habitacional Nova Luzitânia D - 20 unidades, beneficiando 100 pessoas, 
construídas pelo sistema Parceria com Municípios, na Rua Miguel Marco - Custo: R$ 
389 mil. Obra concluída em 28/08/2008. 

• Conjunto habitacional Nova Luzitânia E - 14 unidades, beneficiando 70 pessoas, 
construídas pelo sistema Parceria com Municípios, na Rua José Da Silva Carvalhaes - 
Custo: R$ 278 mil. Obra concluída em 28/08/2008. 

Pró-Lar - Convênio Melhorias Habitacionais e Urbanas: R$ 331 mil 

• obras de infra estrutura , execução de praça em sistema de lazer conjunto habitacional 
Nova Luzitânia - Custo: R$ 70 mil, repassados em 08/2007 e 09/2007. Obra concluída 
em 23/07/2007. 

• 4.622,00 m² de infra-estrutura e equipamento para Praça Pública do Conjunto 
habitacional Nova Luzitânia "C" - Av. Josefa Lopes Rocha - Custo: R$ 111 mil, 
repassados em Mar/2008 a Nov/2008. Obra concluída em 28/11/2008. 

• cobertura de quadra de esporte no conjunto habitacional Nova Luzitânia B - Custo: R$ 
94 mil, repassados em Jul/2008 a Dez/2008. Obra concluída em 09/12/2008. 

• construção de praça no conjunto habitacional Nova Luzitânia B – Custo: R$ 56 mil, 
repassados em Jun/2008 a Fev/2009. Obra concluída em 07/04/2009. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repassados R$ 220 mil em Jun/2010, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de caminhão coletor e compactador de lixo. 

• repassados R$ 225 mil em Jun/2008, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 pá carregadeira. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

DAEE: 

• implantação de galerias de águas pluviais na Rua Projetada 1 e Rua Vereador Antonio 
Domingo de Moraes Filho – Custo: R$ 45 mil. Obra concluída em 31/12/2010. 

• implantação de galerias de águas pluviais na Rua João Silvério Vilela e Rua Pedro 
Guilhem – Custo: R$ 84 mil. Obra concluída em 24/06/2008. 

SABESP: 

• perfuração do poço tubular profundo (PPS.7) para produção de água - Custo: R$ 44 
mil. Concluída em 30/07/2010. 
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• aquisição de diversos equipamentos – Custo: R$ 14 mil. 
SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades hospitalares (2007 – 2010) – custeio: 

• Prefeitura – R$ 177 mil. 
Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) – obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de 1 ambulância. 

• Prefeitura – R$ 34 mil, repassados em Dez/2007, para aquisição de 1 ambulância. 
Programa Dose Certa: 

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 93 mil em 
medicamentos. 

Programa Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 13 mil foram repassados de Jul/2006 a Dez/2010, para custeio. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

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

• reforma geral na Delegacia de Policia, localizada na Rua Ernesto Cavalin, 1.532 – 
Custo: R$ 32 mil. Obra concluída em 28/12/2007. 

Polícia Militar: 

• construção da sede do 1º Grupamento da Polícia da 3ª Companhia do 2º Batalhão de 
Polícia Militar do Interior – situado na Rua Pedro Pereira Dias com Rua Cassiano 
Moreira da Silva – Bairro Centro – Custo: R$ 155 mil. Obra concluída em 13/01/2009 
e inaugurada em 23/06/2009. 

TRANSPORTES: 

DER: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAL I: 

Obra concluída: R$ 4.072 mil 

• Vicinais Passíveis de Estadualização - recuperação da estrada vicinal SPV-061 (Nova 
Luzitânia) - Divisa com Santo Antonio do Aracanguá, numa extensão de 6,70 km – 
Custo do município: R$ 1.113 mil. Obra concluída em 28/10/2008. 
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• Vicinais Passíveis de Estadualização - recuperação da estrada vicinal SPV-061 divisa 
de nova Luzitânia – Distrito de Vicentinópolis – Destilaria Aralco – SP-463, numa 
extensão de 17,80 km – Custo do município: R$ 2.959 mil. Obra concluída em 
28/10/2008. 
 

PROGRAMA PRÓ-VICINAL II: 

Obra concluída: 

• recuperação da estrada vicinal de ligação entre Nova Luzitânia e divisa de Lourdes, 
numa extensão de 5,00 km – Custo do município R$ 1.119 mil. Obra concluída em 
13/06/2009. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
R$ 8.400.000,00 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 366.502 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

275 mil beneficiando 244 famílias carentes, no último mês do período. 
 
 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrados 7 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 355 
mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 5,00 km de estrada rural NVL-444  – 1ª Fase – Custo: R$ 80 mil. A obra 
foi concluída em 01/10/2001. 

 
• recuperados 1,20 km de estrada rural NVL-148 - Bairro Guabirobas – 2ª Fase – 

Custo: R$ 60 mil. A obra foi concluída em 02/12/2002. 
 

Programa de Pontes Metálicas: 1 
 

• implantada 1 ponte metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 6 metros 
lineares – Custo: R$ 38 mil: 

 
1. na estrada NVL-284 - Divisa com propriedades do Dr. Carli – vão de 6 metros. 

Instalada em 28/12/2001. 
 

Programa de Microbacias - CATI: 
 

• recuperados 2,75 km de estrada rural - córrego da canjarana – Custo: R$ 88 mil. A 
obra foi concluída em 01/11/2006. 

 
• recuperados 2,75 km de estrada rural NVL-456 e NVL-462 – Córrego do 

Matogrossinho – Custo: R$ 92 mil. A obra foi concluída em 31/12/2004. 
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Repasse de recursos: 
 

• construção da casa do trabalhador rural – Custo: R$ 18 mil. Obra concluída em 
19/07/2001. 

 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 34 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 644 
crianças e adolescentes, 121 idosos, 8 portadores de deficiência, 452 famílias, 40 
migrantes  e 20 pessoas de outros segmentos da população– Custo: R$ 458 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; 60 famílias em 2005 – R$ 43 mil e 60 famílias em 
2006 – R$ 43 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 concluídos para prefeitura / entidades: 
 

• Prefeitura – R$ 85 mil repassados em 02/1998, para reforma e ampliação do centro 
comunitário. Obra concluída em 31/12/1998; 

 
• Prefeitura – R$ 25 mil repassados em 01/1998, para construção de Centro de 

Conivência do Idoso. Obra concluída em 13/12/1998; 
 

• Prefeitura – R$ 10 mil repassados em 04/2002, para projetos desenvolvidos pelo 
Fundo Social. Concluído em 31/12/2002; 
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• Creche Berçário São Pedro – R$ 10 mil repassados de 12/2005 a 08/2006, para 
custeio da Entidade. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
 

• construção de ponte de concreto armado na estrada municipal NVL-456 sobre o 
Ribeirão Matogrossinho – Custo: R$ 31 mil. Obra concluída em 06/02/2000. 

 
• construção de ponte de concreto  sobre o Córrego Canjarana - Estrada Municipal 

NVL-330 – Custo: R$ 27 mil. Obra concluída em 02/09/1997. 
 

• reconstrução de ponte de 12 metros de comprimento e 5 metros de largura, sobre o 
Córrego Matogrossinho – Custo: R$ 84 mil. Obra concluída em 17/07/2003. 

 
• reconstrução de bueiro de 15 metros de comprimento e 7,5 metros de largura sobre o 

Córrego Ribeirão Guabiroba – Custo: R$ 112 mil. Obra concluída em 17/07/2003. 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 

• obras de recapeamento asfáltico – Custo: R$ 80 mil. A obra foi concluída em 
24/05/2002. 

 
• obras de pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico, guias e sarjetas em vias 

urbana do município – Custo: R$ 80 mil. A obra foi concluída em 13/12/2002. 
 
• obras de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas – Custo: R$ 50 mil. A obra foi 

concluída em 20/08/2006. 
 
• obras de pavimentação em vias urbanas DO município – Custo: R$ 51 mil. A obra foi 

concluída em 05/09/1998. 
 
• obras em guias, sarjetas e instalação e reinstalação de rede de iluminação pública – 

Custo: R$ 80 mil. A obra foi concluída em 15/08/2006. 
 
• aquisição e reforma de máquinas e equipamentos – Custo: R$ 60 mil, repassados em 

06/1999. 
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• aquisição de um caminhão basculante – Custo: R$ 79 mil, repassados em 01/2002.  
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 506 mil 
 
Escolas ampliadas: 1 (210 novas vagas) – R$ 104 mil 
 

• EE Nova Lusitânia – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 104 mil. Obra concluída 
em 01/12/2003. 

 
Reformas em Escolas: 4 – R$ 367 mil. 
 

• EE Nova Lusitânia – Custo: R$ 50 mil. A obra foi concluída em 09/12/2002; 
 
• EE Nova Lusitânia – Custo: R$ 11 mil. A obra foi concluída em 23/01/2004. 

 
• EE Nova Lusitânia – Custo: R$ 54 mil. A obra foi concluída em 04/03/2004. 

 
• EE Nova Lusitânia – Custo: R$ 252 mil. A obra foi concluída em 25/12/2006. 

 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 1 – R$ 35 mil 
 

• EEPSG/EMEF Nova Lusitânia – Custo: R$ 35 mil. A obra foi concluída em 
26/08/1998. 

 
 
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. 

 
 
 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
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• Em 04/09/02 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na Rua Bandeirantes, 1773 – Custo: R$ 27 mil para atender o crédito produtivo 
popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER:  
 
Repasse de recursos: 

 
• R$ 19 mil, repassados em 07/2002 para a realização do torneio de férias. 

 
• R$ 19 mil, repassados em 01/2003 para a realização do torneio jogos da integração. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua: José da 
Silva Carvalhaes, 1660. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 4 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 15 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 213 unidades habitacionais / 2 conjuntos - R$ 2.634 mil 
 

• conjunto Habitacional Nova Lusitânia C – 155 unidades, beneficiando 775 pessoas, 
construídas pelo sistema Pró-Lar autoconstrução, na Rua Antonio Romero AlarcoN, 
S/Nº. - Jd. Das Américas – Custo: R$ 1.972 mil. Obra concluída em 23/12/2004. 

 
• conjunto Habitacional Nova Lusitânia B – 58 unidades, beneficiando 290 pessoas, 

construídas pelo sistema empreitada global convencional, na Av. Albino Bedore e Rua 
Leodoro Pacheco de Oliveira S/Nº – Custo: R$ 662 mil. Obra concluída em 
19/02/2001.  

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• obras de infra-estrutura, rede distribuidora de água e rede coletora de esgoto no 
Conjunto Habitacional Nova Lusitânia C - custo: R$ 105 mil repassados em 11/2004. 
A obra está foi concluída em 28/11/2004. 
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• obras de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em Diversas ruas do município - 
Custo: R$ 80 mil repassados em 07/2006 e 08/2006. A obra está foi concluída em 
11/10/2006. 

 
• obras de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Conjunto Habitacional Jardim 

Alvorada - Custo: R$ 60 mil repassados em 01/2003. A obra está foi concluída em 
31/12/2003. 

 
Programa Melhoria Habitacional: 
 

• obras de rede de iluminação de quadra poliesportiva no Conjunto Habitacional Nova 
Lusitânia B - Custo: R$ 11 mil, repassados de 02/2004 a 10/2004. A obra está foi 
concluída em 24/12/2004. 

 
 

MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

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

 
 
FEHIDRO : 
 

• contrato com a Prefeitura, para construção de galpão para armazenamento e seleção 
de resíduos da coleta seletiva do lixo – Custo: R$ 18 mil. Concluída em 27/05/2005. 

 
• contrato com a Prefeitura, para galeria de águas pluviais - rua bandeirantes e prestes 

maia – Custo: R$ 90 mil. Concluída em 16/10/2002. 
 
• contrato com a Prefeitura, para galeria de águas pluviais e extravasor de fundo  sitio 

santa rosa – Custo: R$ 30 mil. Concluída em 22/11/2004. 
 

• contrato com a Prefeitura, para galpão para armazenagem de resíduos sólidos 
oriundos de coleta seletiva – Custo: R$ 20 mil. Concluída em 09/12/2003. 

 
• contrato com a Prefeitura, para obras de implantação de galerias de águas pluviais – 

Custo: R$ 20 mil. Concluída em 13/09/2004. 
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• contrato com a Prefeitura, para obras do galpão de armazenamento de resíduos da 
coleta seletiva e aquisição de equipamentos para reciclagem de materiais – Custo: R$ 
21 mil. Concluída em 02/09/2006. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• construção da estação elevatória de esgotos e linha de recalque no conjunto 
habitacional de Nova Luzitânia B – Custo: R$ 33 mil. Obra concluída em 24/11/2000. 

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

• Prefeitura – R$ 10 mil, repassados em 09/2006 para o Programa Sorria São Paulo; 
 

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em 04/2006, para aquisição de equipamentos para 
Unidade Básica de Saúde; 

 
• Unidade Básica de Saúde de Nova Lusitânia – R$ 3 mil, repassados em 12/1998, para 

aquisição de equipamento. 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 26 mil - Programa Sorria São Paulo. 
 
• Prefeitura – R$ 222 mil. 
 

Entrega de Ambulância: 4 
 

• Prefeitura – R$ 121 mil (entregues em 12/06/2004, 02/03/2002 e 31/12/1997) 
 
Veículos para o combate à dengue - SUCEN: 1 
 

• Prefeitura – R$ 14 mil (entregue em 31/12/1998) 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
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• Entrega de 6 viaturas, sendo: 3 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – Custo: 

R$ 147 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• fornecimento de materiais para obras e serviços de rejuvenescimento da Estrada 
Vicinal a SP-473, numa extensão de 1,20 km - Custo: R$ 109 mil. Obras concluídas em 
30/12/2006. 


