
PARAPUÃ 
OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 2011-2014 

 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO: 

CATI - Programa de Microbacias: 

• recuperados 3 km de estrada rural na PRP-361/331/354 - Bairro Negrinha/Beluci (6ª 
fase) – Custo: R$ 236 mil. Obra concluída em 06/08/2011. 

CULTURA: 

Polo do Projeto Guri: 

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

• Polo – Avenida Pernambuco, nº 722 - Centro - em andamento 3 cursos (violão, 
percussão e canto coral), para 143 crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 309 mil 
para pagamento de despesas de manutenção do Polo, recursos humanos, visitas de 
supervisão, etc., pagos de Jul/2006 a Dez/2011. O Polo iniciou suas atividades em 
06/07/2006. 

DEFESA CIVIL:  

Repasse de recursos: 

• construção de travessia com aduelas de concreto – Custo: R$ 97 mil, repassados em 
Mai/2010 e Nov/2010. Obra concluída em 25/02/2011. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 85.800 litros de leite, no período de Jan/2011 a Nov/2011 – Custo: R$ 118 
mil, beneficiando 980 famílias carentes, no último mês. 

• celebrados 3 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 78 
crianças e adolescentes e 20 idosos – Custo: R$ 59 mil. 

• Programa Renda Cidadã – 300 famílias/mês em 2011 – R$ 281 mil e estão sendo 
atendidas 300 famílias/mês em 2012 – R$ 288 mil, repassados R$ 72 mil de Jan a Mar. 



• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 102 bolsistas/mês em 2011 – R$ 89 mil e 
estão sendo atendidas 102 bolsistas/mês em 2012 – R$ 97 mil, repassados R$ 24 mil de 
Jan a Mar. 

EDUCAÇÃO: 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2011 a Dez/2011 foram gastos R$ 79 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 2 escolas do município. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

• 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 
didáticopedagógicos. Inicio das atividades em 26/04/10 e termino em 31/03/11. 

• construção de uma pista de skate – Custo: R$ 40 mil, repassados em Fev/2010. A obra 
está com 50% executados e previsão de termino em 22/06/2012. 

EMPREGO E TRABALHO: 

BANCO DO POVO: 

• Em 14/04/00 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na Av. São Paulo, 1113 – Bairro Centro – Custo: R$ 270 mil para atender o crédito 
produtivo popular. Vigência até 22/04/2015.  

GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Avenida 
Pernambuco, 831 - Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 56 mil. Vigência até 09/06/2013. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 119 unidades habitacionais em execução / 1 conjunto – R$ 3.830 mil 

• Conjunto habitacional Parapuã D - 119 unidades, beneficiando 595 pessoas, na Rua 
Vitória sendo construídas pelo Programa Parceria com o município - Custo: R$ 3.830 
mil. A obra está com 87,14% executados e término previsto em 30/05/2012. 

Melhorias Habitacionais e Urbanas: 



• obras de equipamento social e comunitário no CH Parapuã "B1" e "C"- Custo: R$ 63 
mil repassados de Fev/2011 a Fev/2012. Obra concluída em 30/08/2011. 

LOGISTICA E TRANSPORTES: 

DER: 

Obra concluída: 

• reforma e ampliação do terminal rodoviário – Custo: R$ 303 mil. A obra está com 
87,14% executados e término previsto em 24/06/2012. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repasse de R$ 180 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 retroescavadeira. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL 

Convênios SEP: R$ 1.499 mil 

• construção de uma creche – Custo: R$ 120 mil, repassados R$ 72 mil em Fev/2008; 

• construção de duas praças públicas, sendo uma localizada na cofluência da Rua 
Prefeito José Morales Agudo, Rua Santo André e a Rua Piracicaba, no Bairro Nova 
Paranapuã e a outra situada entre a Avenida São Paulo e Rua Porto Alegre, no Centro 
– Custo: R$ 200 mil. 

• implantação de centro de monitoramento com videocâmeras de segurança em 17 
pontos da cidade e do centro de operação – Custo: R$ 79 mil, repassados em 
Dez/2009. Obra concluída em 27/02/2012. 

• 8.847,34 m² de pavimentação asfáltica e execução de 1.465,43 ml de guias e sarjetas 
extrusadas em vias do município – Custo: R$ 200 mil, repassados em Jul/2008. Obra 
concluída em 27/02/2012. 

• 2.142,00m² de pavimentação asfáltica, iluminação da Rua Niterói e 12,00m de galeria 
de águas pluviais em aduelas de concreto armado, na Rua Rio de Janeiro na 
confluência com a Rua Curitiba – Custo: R$ 200 mil, repassados em Jun/2010; 

• 8.757,84m² de pavimentação asfáltica, em diversas vias e a execução de Muro de 
Arrimo na Avenida São Paulo – Custo: R$ 320 mil, repassados em Jun/2010 e 
Jun/2011 

• reforma da praça "Imaculada Conceição", localizada entre as ruas João Pessoa, 
Goiânia, Natal e Alagoas – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jun/2010; 



• reforma e ampliação do centro de lazer do trabalhador, localizado na Avenida 
Pernambuco – Custo: R$ 150 mil, repassados em Nov/2011; 

• reforma geral do Centro de Convivência do Idoso – Custo: R$ 80 mil, repassados em 
Jun/2008;  

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS: 

FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para controle de erosão estrada vicinal PRP-138 – Custo: 
R$ 115 mil. Termino previsto para 23/05/2012 

SAÚDE: 

Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 5 mil, para custeio. Não repassados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTÕES 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 454.860 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 
544 mil, beneficiando 980 famílias carentes, no último mês. 

Programa Melhor Caminho: 

• foram recuperados 5,10 km das estradas rurais PRP-020/138 (5ª Fase) – Custo: R$ 
327 mil. Obra concluída em 21/11/2007. 

CATI - Programa de Microbacias: 

• recuperados 3,45 km de estrada rural - Córrego Drava – Custo: R$ 147 mil. Obra 
concluída em 11/10/2007. 

Repasse de recursos: 

• aquisição de trator e equipamentos – Custo: R$ 60 mil repassados em Jul/2008. 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 10 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 286 
crianças e adolescentes e 60 idosos – Custo: R$ 194 mil. 

• Programa Renda Cidadã – 223 famílias/mês em 2007 – R$ 160 mil; 221 famílias/mês 
em 2008 – R$ 159 mil; 221 famílias/mês em 2009 – R$ 159 mil e 243 famílias/mês em 
2010 – R$ 192 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 80 bolsistas/mês em 2007 – R$ 57 mil; 50 
bolsistas/mês em 2008 – R$ 36 mil; 50 bolsistas/mês em 2009 – R$ 36 mil e 50 
bolsistas/mês em 2010 – R$ 42 mil. 

Repasses: 

• Lar dos Velhos – repasse de R$ 25 mil, pagos em Fev/2008, para reforma e 
ampliação. Obra concluída em 27/05/2008. 

DEFESA CIVIL:  

Repasse de recursos: 

• construção de uma ponte sobre o Córrego Drava – Custo: R$ 118 mil, repassados 
Ago/2007, Abr e Jun/2008. Obra concluída em 15/05/2008. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 



Convênios SEP: R$ 629 mil 

• Construção de Portal de Entrada na Via de Acesso à Rodovia Assis Chateaubriand 
localizado na Marginal Via de Acesso SP-425 – Custo: R$ 20 mil, pagos em Jun/2008. 
Obra concluída em 04/10/2010. 

• execução de 1.392 m de guias e sarjetas extrusadas, 6.375 m² de recapeamento 
asfáltico em TSD e 2.854,94 m² de pavimentação asfáltica, em vias do município – 
Custo: R$ 149 mil, pagos em Jun/2008. Obra concluída em 20/01/2009. 

• 4.913,00m² de pavimentação asfáltica e guias e sarjetas, em vias urbanas do município 
– Custo: R$ 100 mil, pagos em Jan/2008. Obra concluída em 24/03/2010. 

• 1.400 m² de pavimentação asfáltica do tipo TST, Tratamento Superficial Triplo, 1.400 
m de guias e implantação de iluminação pública na Via de acesso Parapuã SP-425 – 
Custo: R$ 80 mil, pagos em Mai/2008, obra concluída em 27/04/2010; 

• 620 m de guias e sarjetas estrusadas e 3.400 m² de pavimentação asfáltica em TSD de 
3 cm – Custo: R$ 80 mil, pagos em Jul/2008, obra concluída em 20/01/2009; 

• 10.792 m² de recapeamento asfáltico na Avenida São Paulo – Custo: R$ 80 mil, 
repassados em Nov/2006 e Jul/2007. Obra concluída em 30/08/2007. 

• 8.250 m² de recapeamento em vias do município – Custo: R$ 120 mil, repassados em 
Fev/2008, obra concluída em 27/04/2010; 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 669 mil 

Reformas de escolas concluídas: 6 – R$ 669 mil 

• 3 na EE Profª Zizi Pereira de Souza – Custo: R$ 319 mil. Obras concluídas: em 
15/03/2007, 30/04/2008 e 15/08/2009. 

• EE Profª Maria Helena Basso Antunes – Custo: R$ 337 mil. Obra concluída em 
21/12/2009.  

• EE Parapuã – Custo: R$ 11 mil. Obra concluída em 13/05/2010. 

• EE Parapuã – Custo: R$ 2 mil. Obra concluída em 23/07/2010. 
Transporte Escolar 

• Foram entregues 2 veículos micro ônibus, para transporte de estudantes, no valor de 
R$ 291 mil. 

Programa Escola da Família: 



• De 2007 a 2010 foram gastos R$ 381 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 2 escolas do município. 

HABITAÇÃO: 

Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• 4.200 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Loteamento Habitacional 
Brasil II - Custo: R$ 79 mil repassados de Dez/2006 a Out/2007. Obra concluída em 
15/10/2007. 

• 2.720 m² em obras de infraestrutura pavimentação asfáltica, guias, sarjetas, calçadas, 
iluminação e recapeamento - Custo: R$ 80 mil repassados de Jul/2008 a Nov/2009. 
Obra concluída em 27/11/2009. 

CDHU: 1 unidade habitacional entregue pelo Sistema de Carta de Crédito - R$ 35 mil. 

JUSTIÇA: 

Fundação Casa: 

• convênio com a Prefeitura, para atendimento 20 adolescentes em liberdade assistida – 
Custo: R$ 36 mil, repassados de Nov/2007 a Mai/2009. Vigência até 31/10/2009. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• foram repassados - R$ 200 mil em Nov/2009, recursos do FECOP – Fundo de 
Controle da Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

• Foram repassados - R$ 300 mil em Mai/2010, recursos do FECOP – Fundo de 
Controle da Poluição, para aquisição de 1 Pá Carregadeira. 

• foram repassados - R$ 60 mil em Jun/2010, recursos do FECOP – Fundo de Controle 
da Poluição, para aquisição de 1 triturador de galhos. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares – custeio – R$ 289 mil: 

• Prefeitura – R$ 92 mil, repassados em 2007 a 2009; 

• Santa Casa – R$ 197 mil, repassados de Fev/2007 a Jan/2008. 
Repasse concluído para Prefeitura – obras e equipamentos: 

Prefeitura - R$ 252 mil: 

• R$ 47 mil, repassados em Jun/2008 para aquisição de uma ambulância. 



• R$ 100 mil, repassados em Dez/2008 para aquisição de equipamentos. 

• R$ 50 mil, repassados em Jun/2010 para reforma e ampliação de UBS. 

• R$ 55 mil, repassados em Jun/2010 para reforma de UBS - "Gilberto Miranda 
Cabral". 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 332 mil em 
medicamentos. 

Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 104 mil, repassados de 2007 a Dez/2010. 
Entrega de Ambulância: 1 

• Prefeitura – 4 – Custo: 202 mil 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 2 viaturas, sendo: 1 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 77 mil. 

• reforma geral no prédio da delegacia do município – Custo: R$ 144 mil. Obra 
concluída em 09/05/2008. 

TRANSPORTES: 

DER: 

Concluiu: 

• contenção muros de gabiões, reforço dos encontros do viaduto trevo de acesso a 
Lucélia e viaduto com a 

• Ferrovia - Município de Papapuã SP-294-Rodovia Comandante João Ribeiro de 
Barros – Custo: R$ 303 mil, concluída em 04/07/2009; 

• recapeamento dos acessos nas SPA 373/425; SPA 561/294; SPA 569/294; SPA 
571/294; SPA 574/294 e SPA 578, numa extensão de 24,84 km – Custo: R$ 8.159 mil, 
concluída em 23/07/2009. 

• SP-294 - Serviços emergenciais de ampliação da capacidade de vazão e recuperação 
do aterro na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, km 567+890m, divisa de 
Parapuã com Osvaldo Cruz - Custo: R$ 1.269 mil, concluída em 04/05/2010; 

Programa Pró-Vicinal I: 



• Foram recuperados 8 km de vicinais de acesso: (Osvaldo Cruz - SP-425 (ovc 020, prp 
368), com 6,8 km, sendo 4,8 km no municipio de Osvaldo Cruz e 2 km no município 
Parapuã) e (vicinal de acesso Sagres - SP- 425 (sag 030, prp 194), c/ 6,7 km, sendo 
3,1 km no município de Sagres e 3,6 km no município de Parapuã) – Custo: R$ 1.764 
mil. Obras concluídas em 10/09/2008. 

Programa Pró-Vicinal II: 

• Foram recuperados 10,8 km de Vicinal que liga Parapuã até a divisa com Bastos - 
Custo: R$ 2.839 mil. Obra concluída em 15/05/2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAS E AÇÕES – Gestões 1995-2006 
R$ 11.000.000,00 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 1.932.770 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

1.284 mil beneficiando 980 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrado 1 convênio, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 14 mil. 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 8,00 km de estrada rural PRP-342, 229, 329, 321 e 040 – 1ª e 2ª  Fase – 
Custo: R$ 122 mil. A obra foi concluída em 20/12/1998. 

 
• recuperados 2,94 km de estrada rural 163/030 – 3ª  Fase – Custo: R$ 66 mil. A obra 

foi concluída em 31/08/2002. 
 
• recuperados 1,20 km de estrada rural PRP-030/030/030 – 4ª  Fase – Custo: R$ 60 mil. 

A obra foi concluída em 05/05/2003. 
 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 42 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.276 crianças e adolescentes, 188 idosos, 164 famílias e 15 pessoas de outros 
segmentos da população – Custo: R$ 741 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 50 bolsistas/mês em 2005 e 50 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 36.000,00 em 2005 e R$ 36 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; 41 

famílias/mês em 2004 – R$ 30 mil; 41 famílias em 2005 – R$ 29 mil e 223 famílias em 
2006 – R$ 160 mil. O Programa objetiva conceder subsídio financeiro de R$ 
60,00/mês para famílias em situação de pobreza, com renda mensal “per capita” de 
até R$ 100,00, priorizando mulheres chefes de família e integrando estes subsídios a 
ações sócio-educativas e de geração de renda. Após o recebimento da 12ª parcela a 
família, mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá ser 
desvinculada ou permanecer no Programa. 

 
Repasse de recursos: 
 

• Prefeitura – R$ 30 mil repassados em 01/1998 para construção de Centro de 
Convivência do Idoso. Obra concluída em 13/11/1998. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
 

• reconstrução de galeria, tipo bueiro no bairro três pontes - estrada PRP163 – Custo: 
R$ 13 mil. Obra concluída em 03/08/2005. 

 
• reconstrução de ponte, tipo bueiro na estrada PRP-050 que liga o bairro ao córrego 

rico e lagoa azul – Custo: R$ 21 mil. Obra concluída em 03/08/2005. 
  
• construção de galeria na Rua: Niterói com Rua Rio de Janeiro – Custo: R$ 99 mil. 

Obra concluída em 18/10/2006. 
 

• construção de galerias de águas pluviais em concreto com fundação e estrutura em 
concreto armado na rua Florianópolis e rua Piauí – Custo: R$ 41 mil. Obra concluída 
em 21/01/1998. 

 
• construção de 4 pontes de concreto armado nas Ruas Niterói, Vitória, Curitiba e Av. 

São Paulo – Custo: R$ 59 mil. Obra concluída em 12/06/1997. 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 

• canalização da nascente do Córrego Alheiro entre as ruas Paraíba e Curitiba – Custo: 
R$ 100 mil. A obra foi concluída em 31/10/2001. 

 



• obras de pavimentação em vias urbanas do município – Custo: R$ 120 mil. A obra foi 
concluída em 04/08/1998. 

 
• obras de pavimentação na rua Cuiabá entre as ruas Paraíba e Ceara – Custo: R$ 30 

mil. A obra foi concluída em 15/12/1998. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Reformas em Escolas: 6– R$ 201 mil. 

 
• EE Parapuã – Custo: R$ 129 mil. A obra foi concluída em 06/03/2002; 
 
• EESG Parapuã – Custo: R$ 37 mil. A obra foi concluída em 31/01/1996. 

 
• EESG Parapuã – Custo: R$ 1 mil. A obra foi concluída em 30/04/1998. 

 
• EE Profa Francisca Batista de Trindade – Custo: R$ 8 mil. A obra foi concluída em 

14/07/2005. 
 

• EE Vila Sta Helena – Custo: R$ 11 mil. A obra foi concluída em 30/01/2006. 
 

• EE Profa Zizi Pereira de Souza – Custo: R$ 13 mil. A obra foi concluída em 
02/03/2006. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 420 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 4 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 14/04/00 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na Av. São Paulo, 1113 – Bairro Centro – Custo: R$ 270 mil para atender o crédito 
produtivo popular. 

 
CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR: 



 
• construção de piscinas, vestiário ,sanitário, salão de festa, quadra tênis e campo 

futebol – Custo: R$ 35 mil. Obra concluída em 18/06/1998.  
 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 56 unidades habitacionais / 2 conjuntos - R$ 704 mil  
 

• conjunto Habitacional Parapuã E – 16 unidades, beneficiando 80 pessoas, construídas 
pelo sistema Pró-Lar autoconstrução, na Rua Maranhão Com a  Rua Cuiabá - Vila 
Sta. Helena - Custo: R$ 149 mil. Obra concluída em 29/03/2004. 

 
• conjunto Habitacional Parapuã C – 40 unidades, beneficiando 200 pessoas, 

construídas pelo sistema Pró-Lar autoconstrução, para prolongamento da Avenida 
Pernambuco - Custo: R$ 554 mil. Obra concluída em 07/12/2006. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• obras de pavimentação asfáltica no Bairro Jardim Moreira - custo: R$ 50 mil. A obra 
foi concluída em 30/09/2003. 

 
 

MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 210 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de um caminhão coletor e compactador de lixo e uma pá carregadeira. 

 
FEHIDRO : 
 

• contrato com o COTRALIX - Consórcio Intermunicipal para ampliação e melhorias na 
usina de compostagem de resíduos sólidos – Custo: R$ 43 mil. Concluída em 
04/04/2002; 

 
• contrato com o COTRALIX - Consórcio Intermunicipal para aquisição de pa 

carregadeira – Custo: R$ 42 mil; 
 

• contrato com o COTRALIX - Consórcio Intermunicipal para execução de galerias de 
águas pluviais – Custo: R$ 80 mil. Concluída em 19/12/2002; 



 
• contrato com o COTRALIX - Consórcio Intermunicipal para execução de pateo de 

compostagem – Custo: R$ 49 mil. Paralisou; 
 

• contrato com a Prefeitura para galerias de águas pluviais urbana – Custo: R$ 69 mil. 
Concluída em 17/09/2001; 

 
• contrato com a Prefeitura para recuperação de áreas erodidas e mata ciliar da 

microbacia - córrego seco – Custo: R$ 63 mil. Concluída em 30/11/2000; 
 

• contrato com a Prefeitura para recuperação de erosões e mata ciliar - conservação do 
solo e dos recursos hídricos – Custo: R$ 70 mil. Concluída em 25/03/1999. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 
 

• construção de galerias de águas pluviais, nas ruas Maranhão, Fortaleza, Ceará e 
João Pessoa – Custo: R$ 16 mil.  

 
SABESP: 
 

• montagem eletromecânica do poço P.6 – Custo: R$ 32 mil. Concluída em 04/10/1995; 

• remanejamento de 9.250 m de rede de água em diversas ruas da cidade – Custo: R$ 74 
mil. Concluída em 10/07/1998; 

• 5.119 m de rede coletora de esgotos, 446 ligações domiciliares – Custo: R$ 64 mil. 
Concluída em 22/11/1996; 

• abertura e fechamento de valas para remanejamento de rede de água – Custo: R$ 15 
mil. Concluída em 05/02/1997; 

• 1.799 m de rede de esgotos em diversas ruas da cidade, dentro do programa 
Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 11 mil. Concluída em 24/11/1995. 

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

 
• Prefeitura – R$ 60 mil, repassados em 07/2006 para aquisição de equipamentos; 



 
• Prefeitura – R$ 25 mil, repassados em 11/2005 para aquisição de equipamentos; 

 
• Santa Casa – R$ 75 mil, repassados em 12/1998 para aquisição de equipamentos; 
 
• Prefeitura – R$ 5 mil, repassados em 12/1998 para aquisição de equipamentos médico 

odontológicos. 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 76 mil. 
 
• Santa Casa – R$ 216 mil 

 
Entrega de Ambulância: 3 
 

• Prefeitura - 3 
 
Veículos para o combate à dengue - SUCEN: 1 
 

• Prefeitura – 1 (entregue em 1998) 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 7 viaturas, sendo: 4 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 157 mil. 

 
• reforma no prédio da Delegacia Regional de Polícia – Custo: R$ 12 mil. Obra 

concluída em 31/12/1997.  
 
 
TRANSPORTES: 
 
 
DER: 
 

• serviços de conservação de rotina e especial na SP 294, trecho do km 550 ao 686,70 
(pista dupla em 20 km, inclusive acessos), numa extensão de 136,7 km - Custo: R$ 
1.338 mil. Obras concluídas em 25/03/2001. 



• regularização e pavimentação da vicinal do Bairro do Córrego Rico, numa extensão 
de 5,5 km – Custo: R$ 100 mil pagos na gestão PSDB. A obra foi concluída em 
18/02/1995. 

 


