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PARANAPANEMA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

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 Paranapanema – Rodovia Raposo Tavares, Km 262 - em andamento 5 cursos 
(Iniciação Musical; Percussão e Bateria; Violão; Coral infantil e Coral infanto-
juvenil.), para 153 crianças e adolescentes. Foram repassados R$ 30 mil pagos der 
Jan/2011 a Jul/2011, para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos 
humanos, visitas de supervisão, etc. Pólo iniciado em 31/01/2011. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 68.940 litros de leite, no período de Jan/2011 a Jun/2011 – Custo: R$ 92 
mil, beneficiando 766 famílias carentes, no mês. 

• celebrados 3 convênios com a Prefeitura para atendimento a 70 crianças e 
adolescentes e 78 idosos – Custo: R$ 55 mil. 

• Programa Renda Cidadã – Está atendendo 69 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 69 
mil repassados R$ 42 mil de Jan a Jul. 

• Projeto Ação Jovem – Está atendendo 307 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 293 mil 
repassados R$ 219 mil de Jan a Set. 

Repasses de recursos para entidades: R$ 310 mil 

• APAE – R$ 50 mil, repassados em Abr/2011, para aquisição de equipamentos. 

• Prefeitura – R$ 200 mil, repassados em Jul/2010, para obras do Projeto Quero Vida. 
A obra está com 22,48% executados e aguardando aditamento de prazo do convenio. 

• Lar São Vicente de Paula de Paranapanema – R$ 60 mil, repassados em Jan/2010, 
para reforma do salão da entidade. Obra concluída em 17/10/2010. Aguardando 
agendamento para visita. 

EDUCAÇÃO: 

Ampliação de escola em licitação: 1 (840 novas vagas) – R$ 2.629 mil 



2   

• Terreno Gov. Mario Covas – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 2.629 mil. 
Repasses para APAE: R$ 112 mil 

• De Mar/2011 a Jun/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 112 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 64 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

Programa Escola da Família: 

• Em Mar/2011 foram gastos R$ 7 mil em atividades desenvolvidas aos finais de semana 
em 1 escola do município. 

EMPREGO E TRABALHO: 

BANCO DO POVO: 

• Em 18/10/2002 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na Praça da Matriz, 365 – Custo: R$ 360 mil para atender o crédito 
produtivo popular. Vigência até 10/10/2012. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

Repasse de recursos: 

• conclusão do ginásio de esportes do distrito de Holambra II – Custo: R$ 180 mil 
repassados R$ 38 mil em Mai/2008 e Dez/2008. A obra está com 72,65% executados e 
previsão de termino em 31/12/2011. 

GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Joaquim 
Vieira de Medeiros, 1.286 - Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado 
instalou 8 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população 
do município – Custo: R$ 58 mil. Vigência até 09/06/2013. 

HABITAÇÃO: 

Programa Melhoria Habitacional: 

• construção de creche no Conjunto Habitacional Leonardos Van Melis - Custo: R$ 120 
mil, repassados R$ 71 mil em Out/2008 e Fev/2011. A obra está com 30% executados 
e previsão de termino em 17/11/2011. 
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• construção de centro comunitário no Conjunto Habitacional Domicilia Libâneo de 
Abreu - Custo: R$ 126 mil repassados R$ 37 mil em Jul/2011. A obra está com 30% 
executados e previsão de termino em 10/12/2011. 

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Convênios SEP: R$ 5.715 mil 

• 7.177,72 m² de pavimentação, guias, sarjetas e drenagem em vias do Residencial Santa 
Helena – Distrito Holambra II - (1ª etapa) – Custo: R$ 500 mil repassados R$ 291 mil 
em Jan/2010. A obra está com 70% executados e previsão de termino em Nov/2011. 

• 4.038,88 m² de pavimentação, guias, sarjetas e drenagem em vias do município - 2ª 
etapa – Custo: R$ 500 mil repassados R$ 300 mil em Abr/2010. A obra está com 70% 
executados e previsão de termino em Nov/2011. 

• 11.521,89m² de pavimentação e 2.648,35m de Guias em vias do Residencial Sapé - 
Distrito Campos de Holambra - (3ª etapa) – Custo: R$ 800 mil repassados R$ 465 mil 
em Jan/2010. A obra está com 70% executados e previsão de termino em Nov/2011. 

• 4.094,90 m² de pavimentação, guias e sarjetas em vias do Bairro Residencial Santa 
Helena - Distrito de Holambra II - 4ª etapa – Custo: R$ 500 mil repassados em 
Abr/2010 e Jul/2011. A obra está com 70% executados e previsão de termino em 
Nov/2011. 

• 4.923,75 m² de pavimentação e 1.032,66 m de assentamento de Guias em via do 
Residencial Sta Helena - Distrito Campos de Holambra - (5ª etapa) – Custo: R$ 339 
mil repassados R$ 197 mil em Jan/2010. A obra está com 20% executados e previsão 
de termino em Mar/2012. 

• construção de uma creche no Bairro Serrinha – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
Mar/2007 e Jun/2008. Obra concluída em Mai/2009. Aguardando vistoria. 

• 3.548,60 m² de pavimentação no Bairro Serra Velha – Custo: R$ 200 mil repassados 
em Nov/2010. Obra concluída em 28/02/2011. 

• 2.789,17 m² de pavimentação, guias em vias do município – Custo: R$ 150 mil 
repassados em Nov/2010. Obra concluída em 28/02/2011. 

• 7.233,26 m² de pavimentação, guias e canalização de águas pluviais no Bairro Vila 
Aparecida – Custo: R$ 450 mil repassados R$ 141 mil em Nov/2010. A obra está com 
55% executados e previsão de termino em Nov/2011. 

• 2.614,11 m² de pavimentação no Bairro Sapé-Campos de Holambra – Custo: R$ 150 
mil repassados em Nov/2011. A obra está com 20% executados e previsão de termino 
em Mar/2012. 
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• 17.243,16m² de pavimentação em lajota de concreto e 4.212,25m de guias, no 
Residencial Sapé-Distrito de Holambra – Custo: R$ 987 mil repassados R$ 493 mil em 
Dez/2010. A obra está com 20% executados e previsão de termino em Mar/2012. 

• 2.467,12m² de pavimentação e 648,92m de guias na Avenida das Camélias, Bairro 
Serrinha – Custo: R$ 150 mil repassados em Jun/2010. A obra está com 60% 
executados e previsão de termino em Nov/2011. 

• 3.644,23 m² de pavimentação em lajotas sextavada e guias em vias urbanas – Custo: 
R$ 100 mil repassados em Nov/2006 e Set/2007. Obra concluída em Jan/2009. 
Aguardando vistoria. 

• 4.787,19 m² de pavimentação e 1.410,53m de guias, no Bairro Serrinha – Custo: R$ 
300 mil repassados R$ 180 mil em 11/2010. A obra está com 50% executados e 
previsão de termino em Nov/2011. 

• 24.434,57 m² de recapeamento asfáltico, 1.265,42 m² de pavimentação asfáltica e 
323,80 m de Guias e Sarjetas em vias do Residencial Holambra - Distrito Campos de 
Holambra – Custo: R$ 489 mil repassados em Jan/2010 e Out/2010. A obra está com 
80% executados e previsão de termino em Nov/2011. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• Em 2011 estão sendo repassados para o município R$ 102 mil em medicamentos. 
Programa Qualis Mais – custeio: 

• Prefeitura - R$ 71 mil repassados de Jul/2010 a Abr/2011 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 45 mil. 
TURISMO: 

DADE: (repasse de verba): R$ 3.950 mil 

• ampliação e remodelação da Praça da Matriz – Custo: R$ 350 mil, repassados em 
Jun/2010 e Jul/2011. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2010. 

• construção de ciclovia na Avenida Lázaro de Oliveira Melo – Custo: R$ 116 mil, 
repassados em 06/2010. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2010. 



5   

• Implantação de um recinto de festas - 1ª etapa – Custo: R$ 500 mil, já repassados R$ 
130 mil em Jun/2010. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2009. 

• construção de cozinha e sanitários no novo recinto de festa – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Nov/2010. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos 
do Plano DADE/2010. 

• 8.496,26 m² de recapeamento asfáltico em vias do centro da cidade – Custo: R$ 190 
mil, repassados em Jun/2010. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2010. 

• 15.389,36 m² de recapeamento asfáltico, 6.000,14 m² de pavimentação asfáltica e 
668,56 m de guias e sarjetas em vias do município – Custo: R$ 456 mil, repassados em 
Dez/2009 e Out/2010. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2009. 

• 35.258,83 m² de recapeamento asfáltico e 2.210,50 m² de pavimentação asfáltica na 
Av. das Posses – Distrito Campos de Holambra – Custo: R$ 680 mil, repassados em 
Dez/2009 e Abr/2011. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2009. 

• 16.216,17 m² de pavimentação da Avenida Gijsbertus Wilhelmus Johannes Van Melis e 
Avenida das Camélias, no Bairro da Serrinha – Custo: R$ 906 mil repassados R$ 468 
mil em Nov/2010 A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2010. 

• reforma e transformação da Casa Dona Guita em museu – Custo: R$ 282 mil, 
repassados em Jan/2010. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2009. 

• remodelação urbanística da Praça da Matriz de Paranapanema – Custo: R$ 320 mil, 
repassados em Fev/2008 e Fev/2010. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2007. 
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GESTÃO 2007 - 2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 579.150 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 
721 mil, beneficiando 766 famílias carentes, no mês. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 26 mil. 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 6,20 km de estrada Municipal PPM - 225/341 - Bairro do Holambra / 
Serrinha – 2ª Fase – Custo: R$ 370 mil. A obra foi concluída em 08/02/2008. 

Repasse de recursos: 

• aquisição de trator – Custo: R$ 100 mil repassados em Jun/2010. 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 16 convênios com a Prefeitura para atendimento a 300 crianças e 
adolescentes, 120 idosos, 169 portadores de deficiência, 220 famílias e 11 pessoas de 
outros segmentos da população – Custo: R$ 293 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 50 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 36 mil; 70 
famílias/mês de em 2008 – Custo: R$ 50 mil; 70 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 50 
mil e 70 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 57 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 120 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 86 mil e 200 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 144 mil; 200 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 
144 mil e 300 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 222 mil. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 647 mil 

• aquisição de um microônibus para a 3ª Idade – Custo: R$ 97 mil, repassados em 
Fev/2007. 

• 1.935,73 m² de pavimentação da rua principal - Bairro da Ponte - R$ 50 mil 
repassados em Mai/2008. A obra foi concluída em 25/03/2009. 

• 3.656,33 m² de Pavimentação urbana em diversas ruas – Custo: R$ 150 mil 
repassados em Jul/2008. A obra foi concluída em 25/03/2009. 

• aquisição de caminhão basculante – Custo: R$ 150 mil repassados em Set/2009. 
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• 2.850,05 m² de pavimentação e 710,21 m de Guia na Av. Leonardus Van Melis - 
Residencial Sapé – Distrito Holambra II – Custo: R$ 200 mil repassados em Out/2009. 
A obra foi concluída em 30/08/2010 

DADE: (repasse de verba): R$ 1.925 mil 

• ampliação e reforma do Parque Municipal Ferradura Nhô Vico – Custo: R$ 500 mil, 
já repassados R$ 284 mil em Abr/2008. A obra foi realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2007; 

• construção de um Portal de Informações Turísticas no Distrito de Holambra II – 
Custo: R$ 110 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2004. Concluído em 02/06/2008, 

• construção da praça das flores no Bairro Serrinha – Custo: R$ 42 mil, repassados em 
Abr/2006 e Dez/2006. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2004. Concluído em 30/09/2007; 

• construção de uma praça no Bairro Vila Leme – Custo: R$ 38 mil, repassados em 
Jun/2006 e Set/2006. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2004. Concluído em 30/09/2007; 

• construção parcial do Parque do Povo no Remanso do Rio – Custo: R$ 380 mil, 
repassados em Ago/2006 e Dez/2007. A obra foi realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2004. Concluído em 02/06/2009; 

• remodelação urbanística da Av. das Posses no bairro Holambra II – Custo: R$ 504 
mil, repassados em fev/2008 e Jul/2010. A obra foi realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2007. Concluído em 30/08/2010; 

• revitalização da Praça Nações Unidas no Distrito de Holambra II – Custo: R$ 351 
mil, repassados em Ago/2006 e Dez/2007. A obra foi realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2004. Concluído em 17/04/2008. 

EDUCAÇÃO: 

Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 58 mil 

• EE/EMEF Antonio Luiz Duarte – Custo: R$ 39 mil. A obra foi concluída em 
25/09/2009. 

• EE/EMEF Antonio Luiz Duarte – Custo: R$ 13 mil. A obra foi concluída em 
16/03/2010. 

• EE/EMEF Holambra II – Custo: R$ 6 mil. A obra foi concluída em 17/03/2010. 
Repasses para APAE: R$ 511 mil 



8   

• De 2007 a Dez/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 565 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 257 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

Programa Escola da Família: 

• De 2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 1 escola do município. 

Transporte Escolar: 

• Em 19/12/2009 e 22/03/2010 foram entregues 2 microônibus para o transporte escolar 
– Custo: R$ 291 mil. 

HABITAÇÃO: 

Programa Melhoria Habitacional: 

• construção de creche no Conjunto Habitacional Libanio de Abreu - Custo: R$ 120 mil, 
repassados de Jul/2008 a Jul/2010. Obra concluída em 31/10/2010. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repasse de R$ 200 mil pagos em Nov/2010 de recursos do FECOP – Fundo de 
Controle da Poluição, para aquisição de 1 Caminhão Coletor e Compactador de Lixo. 

FEHIDRO : 

• contratos com a Prefeitura, para uso racional da água sob irrigação e conservação do 
solo em plantio direto e convencional - Custo: R$ 87 mil. Concluído em 19/08/2007. 

• contratos com a Prefeitura Municipal, para implantação de viveiro de mudas - Custo: 
R$ 18 mil. Concluído em 26/11/2007. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP: 

Obras Concluídas: 

• execução de 7 km de rede de distribuição de água no Bairro Aparecidinha para 
Integrar com Bairro Serrinha – Custo: R$ 83 mil. A obra foi concluída em 10/03/2008. 

• construção de 2 estações de tratamento de água – Custo: R$ 1.835 mil. A obra foi 
concluída em 30/12/2010. 
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SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010 foram repassados para o município R$ 502 mil em medicamentos. 
Repasses concluídos para Prefeituras / entidades hospitalares (2007-2010) – equipamentos 
(Total: R$ 

100 mil): 

• Prefeitura - R$ 50 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de um veículo Van 
para transportes de pacientes; 

• Fundação Holambra de Saúde - R$ 50 mil repassados em Jun/2008, para a aquisição 
de equipamentos. 

Repasses concluídos para Prefeituras / entidades hospitalares (2007-2010) – custeio (Total: 
R$ 189 

mil): 

• Prefeitura - R$ 20 mil; 

• Prefeitura - R$ 72 mil, para o Programa Quali Mais; 

• Fundação Holambra de Saúde – R$ 97 mil. 
Programa Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 17 mil, repassados de Jul/2006 a Abr/2007, para custeio. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 2 viaturas para a Polícia Civil – Custo: R$ 80 mil. 
TRANSPORTES: 

DER: 

• serviços emergenciais para contenção de erosões na Sp-270 entre o km 230,7 (pista 
leste) e o km 275,4 (pista leste) - Custo: R$ 2.679 mil. A obra foi concluída em 
15/07/2010. 

PROGRAMA - PRO VICINAL III: 

• recuperação da Vicinal Itapeva x Paranapanema, numa extensão de 16,50 km de 
vicinais - Custo: R$ 8.941 mil. A obra foi concluída em 16/07/2010. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
R$ 25.400.000,00 

 
 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• Distribuídos 1.502.758 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 
1.100 mil, beneficiando 766 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrados 7 convênios relativos a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 170 mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 5 km da Estrada Rural - Bairro Holambra II - 1ª Fase - Custo: R$ 66 mil. 
Concluído em 20/12/1998. 

 
Programa de Ponte Metálica: 4 
 

• implantadas 4 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 36 metros 
lineares – Custo: R$ 281 mil: 

 
1. sobre o Córrego Santa Helena - PPM-153 – vão de 12 metros. Instalada em 

10/03/2002. 
 
2. sobre o Córrego da Taquara lado 2 - PPM-341 – vão de 8 metros. Instalada em 

10/03/2002. 
 
3. na Av. Benedito dos Santos - Aterro da Represa Jurmirim – vão de 8 metros. Instalada 

em 15/12/2001. 
 

4. na Av. Benedito dos Santos - Aterro da Represa Jurmirim – vão de 8 metros. Instalada 
em 15/12/2001. 
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5. sobre o Córrego da Taquara - Trecho 1 - PPM-341 – vão de 8 metros. Instalada em 
10/03/2002. 

 
Galpão Metálico: 
 

• implantado 2 galpões para Agronegócios – R$ 538 mil. 
 
Repasse de recursos: 

 
• reforma da Casa da Agricultura – Custo: R$ 10 mil. Obra concluída em 31/12/2006; 

 
• reforma e melhorias na Casa da Agricultura – Custo: R$ 15 mil. Obra concluída em 

30/11/1997. 
 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

 
• celebrados 44 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 1016 

crianças e adolescentes, 473 idosos, 129 portadores de deficiência e 287 famílias – R$ 
978 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 70 bolsistas/mês em 2005, 120 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 50 mil em 2005, R$ 86 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 – 30 famílias/mês 2003 – 52 mil; 30 famílias/mês /2004 – R$ 

21 mil; 70 famílias/mês/2005 – R$ 50 mil e 120 famílias em 2006 – R$ 86 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: 
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• Prefeitura - R$ 6 mil repassados em 07/1998, para custeio da APAE. 
 

• Prefeitura - R$ 30 mil repassados em 05/2002, para a construção da sede do Clube da 
melhor idade. Concluída em 21/03/2003. 

 
 
 
DESENVOLVIMENTO 
 
Programa de Assistência aos Municípios - IPT: 
 

• estudo do meio físico para implantação de distritos, através do Programa de 
Assistência aos Municípios – Custo: R$ 64 mil. 

 
• usina de compostagem e aterro sanitário, através do Programa de Assistência aos 

Municípios – Custo: R$ 53 mil. 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: (repasse de recursos): 
 

• aquisição de um caminhão conpactador de lixo – Custo: R$ 100 mil repassados em 
12/2001;  

 
• aquisição de um veículo  para o Lar São Vicente de Paula – Custo: R$ 17 mil 

repassados em 06/1999;  
 

• 5.459,60m² de pavimentação em lajotas, guias e sarjetas na Rua Benedito de Oliveira 
Melo e na Avenida Benedito C. Santos - R$ 100 mil. A obra foi concluída em 
20/04/2003; 

 
• 38.806,00m² de recapeamento e pavimentação asfáltico, guias, sarjetas e galerias de 

águas pluviais em vias urbanas do Distrito de Holambra II - R$ 500 mil. A obra foi 
concluída em 07/12/2000; 

 
DADE: (repasse de verba): 
 

• obras de pavimentação asfáltica, Guias no Residencial nº 01 - Holambra II – Custo: 
R$ 40 mil, repassados em 11/2004 e 12/2004. A obra foi realizada pela Prefeitura, 
com recursos da DREMU/2001, Plano DADE/2003 e concluída em 01/05/2005; 
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• obras de pavimentação asfáltica, Guias no Residencial nº 02 - Holambra II – Custo: 

R$ 179 mil repassados em 11/2004 e 12/2004. A obra foi realizada pela Prefeitura, 
com recursos da DREMU/2001, Plano DADE/2003 e concluída em 11/01/2005; 

 
• obras de pavimentação asfáltica na Vila Leme – Custo: R$ 250 mil, repassados em 

11/2004 e 12/2004. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos da 
DREMU/2001, Plano DADE/2003 e concluída em 11/01/2005. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Escola Construída: 1 (1.260 novas vagas) - R$ 897 mil 
 

• EE/EMEF Holambra II 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo R$ 897 mil, concluído em 
31/08/1998. 

 
Ampliações de escolas: 2 (840 novas vagas) - R$ 172 mil. 
 

• EMEF José Gonçalves Mendes – 3 salas (315 novas vagas) – Custo R$ 72 mil, 
concluído em 08/11/1997. 

 
• EE/EMEF Antonio Luiz Duarte - 5 salas (525 novas vagas) – Custo R$ 100 mil, 

concluído em 30/10/2004. 
 
Reformas em Escolas: 3 – Custo: R$ 12 mil. 
 

• EE/EMEF Antonio Luiz Duarte – Custo: R$ 3 mil. Obra concluída em 02/12/1997; 
 

• EE/EMEF Holambra Ii – Custo: R$ 5 mil. Obra concluída em 23/03/2006; 
 

• EE/EMEF Antonio Luiz Duarte – Custo: R$ 3 mil. Obra concluída em 23/03/2006; 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 2 – R$ 80 mil 
 

• EE/EMEF Holambra II – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 23/01/2001; 
 
• EE/EMEF Antonio Luiz Duarte – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 08/04/2002. 
 

Transporte escolar: 
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• Entregues 4 microônibus para o transporte de alunos – Custo: R$ 264 mil. Entregue 
em Mar/2000, Mar/2002, Dez/2005 e Jun/1996. 

 
Repasses para APAE: R$ 535 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 535 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 400 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 do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 18/10/2002 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na Praça da Matriz, 365 – Custo: R$ 360 mil para atender o crédito produtivo 
popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 
 

• R$ 20 mil repassados em 12/1998 para a realização 7ª festa do peão de rodeio e 9ª 
festa da prova do laço. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 572 unidades habitacionais / 7 conjuntos – Custo: R$ 2.938 mil. 
 

• Conjunto Habitacional Paranapanema A/B – 250 unidades, beneficiando 1.250 
pessoas, construídas pelo sistema Habiteto, na Rua Manoel Gomes Pompeu - Custo: 
R$ 923 mil. A obra foi concluída em 11/09/1998. 
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• Conjunto Habitacional Paranapanema B2 – 38 unidades, beneficiando 190 pessoas, 
construídas pelo sistema Habiteto, na rua dos eucaliptos - Custo: R$ 157 mil. A obra 
foi concluída em 30/06/1999. 

 
• Conjunto Habitacional Paranapanema A2 – 50 unidades, beneficiando 250 pessoas, 

construídas pelo sistema Habiteto, na Vila Leme - Custo: R$ 215 mil. A obra foi 
concluída em 28/09/2000. 

 
• Conjunto Habitacional Paranapanema D – 54 unidades, beneficiando 270 pessoas, 

construídas pelo sistema Habiteto, na Rua das Palmeiras - Custo: R$ 420 mil. A obra 
foi concluída em 10/05/2002. 

 
• Conjunto Habitacional Paranapanema A4 – 60 unidades, beneficiando 300 pessoas, 

construídas pelo sistema Habiteto, em frente à rua boa vista - Custo: R$ 420 mil. A 
obra foi concluída em 20/06/2002. 

 
• Conjunto Habitacional Paranapanema A5 – 60 unidades, beneficiando 300 pessoas, 

construídas pelo sistema Habiteto, em frente à rua boa vista - Custo: R$ 401 mil. A 
obra foi concluída em 20/06/2002. 

 
• Conjunto Habitacional Paranapanema A3 – 60 unidades, beneficiando 300 pessoas, 

construídas pelo sistema Habiteto em frente à rua boa vista - Custo: R$ 400 mil. A 
obra foi concluída em 20/06/2002. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• 15.000,m² de pavimentação e lajotas sextavadas na Vila Leme, Vila São José e 
Conjunto Habitacional CDHU A1 – Custo: R$ 180 mil. A obra foi concluída em 
26/03/2005 

 
• 4.060m² de pavimentação, lajotas, guias e sarjetas no Conjunto Habitacional CDHU 

Bairro Holanda – Custo: R$ 79 mil. A obra foi concluída em 31/12/2003 
 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

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

• contratos com a Prefeitura Municipal, para construção da rede de afastamento de 
esgoto - Custo: R$ 84 mil. Concluído em 04/07/2005; 

 
• contratos com a Prefeitura Municipal, para aquisição de um trator - disciplinamento e 

regularização do lixo urbano - Custo: R$ 78 mil. Concluído em 12/01/2001. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• construção de um emissário de esgotos sanitário em Holambra – Custo: R$ 16 mil. 
Concluída em 10/05/1996; 

 
• complementação do sistema de esgotos sanitários de Holambra – Custo: R$ 97 mil. 

Concluída em 18/01/1997; 
 

• implantação do sistema de reunião, afastamento e tratamento de esgotos  – Custo: R$ 
349 mil. Concluída em 14/10/1997; 

 
• construção de captação, estação elevatória de água bruta tipo A3 e adutora água 

bruta de 1.034 m – Custo: R$ 95 mil. Concluída em 06/05/1997; 
 

• perfuração do poço profundo P1 no bairro aparecida – Custo: R$ 125 mil. Concluída 
em 09/09/1997; 

 
• implantação do sistema de reunião, afastamento e tratamento de esgotos – Custo: R$ 9 

mil. Concluída em 30/03/1995; 
 

• execução de redes de distribuição e ligações prediais de água - CDHU de Holambra II 
B – Custo: R$ 16 mil. Concluída em 18/05/1998; 

 
• sistema de abastecimento de água e esgoto no CDHU Paranapanema  – Custo: R$ 79 

mil. Concluída em 09/06/1998; 
 

• execução de rede coletora de esgotos e ligações prediais no CDHU Paranapanema B 
no bairro Holambra II  – Custo: R$ 53 mil. Concluída em 18/05/1998; 

 
• aquisição de ramal de alta tensão para EEE - geral   – Custo: R$ 3 mil; 
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• implantação do sistema de abastecimento de água no bairro Serrinha  – Custo: R$ 142 

mil. Concluída 09/09/1999; 
 

• implantação de reservatório metálico de 200 m3   – Custo: R$ 75 mil. Concluída em 
01/02/2000; 

 
• implantação do SAA no bairro serra velha  – Custo: R$ 171 mil. Concluída em 

28/09/2000; 
 

• complementação de rede de distribuição de água e rede coletora de esgotos na vila 
leme  – Custo: R$ 88 mil. Concluída em 21/07/1998; 

 
• implantação do sistema de esgoto sanitário na vila Maria  – Custo: R$ 190 mil. 

Concluída em 01/02/2000, no valor de R$ 07/10/2001. 
 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 

• De 1995 a 2006, foram gastos R$ 438 mil em medicamentos. 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras / equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 30 mil repassados em Set/1997 para aquisição de equipamentos; 
 
• Prefeitura – R$ 30 mil repassados em Dez/1998 para reforma do Centro de Saúde; 

 
• Prefeitura – R$ 35 mil repassados em 07/2006 para aquisição de 01 ambulância; 

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

• Fundação Holambra de Saúde – R$ 111 mil 
 
• Prefeitura – R$ 50 mil. 

 
• Prefeitura - R$ 12 mil repassados em Ago/2005, para o Programa Controle de 

Glicemia. 
 
Entrega de Ambulância: 3 
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• Prefeitura – 3 (entregues em 2003, 2002 e 1997). 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 8 viaturas, sendo: 6 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 198 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DERSA: 
 

• execução do projeto e construção de uma embarcação tipo ferry-boat – Custo: R$ 633 
mil. Obra concluída em 13/04/1998. 

 
DER: 
 

• implantação de acostamentos do km 270 ao km 295 na SP-270, numa extensão de 25 
km – Custo: R$ 8.124 mil. Obra concluída em 20/07/2006. 

 
• pavimentação do trecho complementar da vicinal Paranapanema até a balsa, numa 

extensão de 3,10 km – Custo: R$ 133 mil. Obra concluída em 17/10/2001. 
 
 


