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PAULICÉIA  
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 
 

AGRICULTURA: 

Casa da Agricultura: 

• celebrado convênio, relativo a municipalização da Casa da Agricultura, atendendo a 
pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 20 mil, repassados em Dez/2011. 

Programa Melhor Caminho: 

• serão recuperados 6,30 km da estrada PLC-117/418 – Bairro Fazenda Buriti (5ª Fase) 
– Custo: R$ 525 mil. Previsão de inicio para Abr/2012. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• celebrados 2 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 30 
crianças e adolescentes e 30 idosos - Custo: R$ 36 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 145 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 132 mil e estão 
sendo atendidos 145 bolsistas/mês em 2012 – Custo: R$ 139 mil, já repassados R$ 23 
mil em Jan e Fev. 

• Programa Renda Cidadã - atendeu 77 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 71 mil e 
estão sendo atendidas 77 famílias/mês em 2012 – Custo: R$ 74 mil, já repassados R$ 
18 mil de Jan a Mar. 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 42.196 litros de leite em Jan a Nov/2011 – Custo: R$ 58 mil, beneficiando 
107 famílias carentes, no último mês do período. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras: R$ 9 mil 

Reforma de escola concluída 1 – R$ 9 mil 

• EE Profº Orlando Guirado Braga – Custo: R$ 9 mil. Obra concluída em 28/04/2011. 
Programa Escola da Família: 

• De Mar a Dez/2011, foram gastos R$ 39 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE Profº. Orlando Guirado Braga. 

Distribuição de Material Escolar: 
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• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 1.620 alunos em 2011 – 
Custos: R$ 22 mil. 

EMPREGO E TRABALHO: 

Banco do Povo Paulista: 

• implantada em 06/09/2002 a unidade do Banco do Povo na Av. Paulista nº 1.649, com 
disponibilidade de R$ 45 mil, para atender o crédito produtivo popular. Vigência: 
04/09/2012. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 170 unidades habitacionais em execução / 2 conjuntos – Custo: R$ 7.716 mil 

• conjunto habitacional Paulicéia B, com 50 unidades, beneficiando 250 pessoas, sendo 
construídas pelo Sistema Parceria com Municípios, na Rua A, s/nº no Jardim das 
Primaveras – Custo: R$ 1.944 mil. A obra está com 96,22% executados e tem término 
previsto em 15/03/2012. 

• conjunto habitacional Paulicéia C, com 120 unidades, beneficiando 600 pessoas, 
sendo construída pelo programa Parceria com Municípios – Custo: R$ 5.772 mil. A 
obra está com 6,54% executados e tem término previsto em 30/03/2013. 

LOGÍSTICA E TRANSPÓRTES: 

DER: 

Patrulha Rodoviária: 

Obra concluída: 

• recuperação do pavimento da vicinal Paulicéia - Fazenda Bandeirantes (PLC 010), 
trecho: Paulicéia - Ponte de acesso ao estado de Mato Grosso do Sul – Custo: R$ 460 
mil. Obra concluída em 24/03/2011. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• serão repassados R$ 280 mil, recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, 
para aquisição de uma pá carregadeira. Aguarda documentos da licitação. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênio SEP: R$ 398 mil 
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• 17.730,66 m² de recapeamento asfáltico em diversas vias do município – Custo: R$ 
248 mil, já repassados R$ 148 mil em Jan/2012. Em licitação, previsão de conclusão 
em Julho/2012. 

• 5.368,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas do município 
– Custo: R$ 150 mil, repassados em Mai/2010. Obra concluída em 20/10/2011. 

 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS: 

FEHIDRO: 

• contrato com Prefeitura, para controle de erosão da estrada vicinal PCL-117 e PCL-
244 - Custo: R$ 113 mil. Obra concluída em 01/07/2011. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura (2011–2014) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 26 mil, repassados em Mar/2011 para o Programa Sorria São Paulo. 
Programa Saúde da Família – PSF (custeio): 

• Prefeitura – R$ 192 mil, repassados de Jul/2010 a Dez/2011. 
Repasses programados para Prefeitura - equipamentos: 

• Prefeitura - R$ 55 mil, para aquisição de 2 veículos e 2 motocicletas. 
Programa Dose Certa: 

• De Jan a Jun/2011, foram repassados para o município R$ 40 mil em medicamentos. 
Programa de Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 1 mil, repassados de Mar a Jun/2011, para custeio. 
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GESTÃO 2007 – 2010 

 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 181.170 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 227 mil, 
beneficiando 107 famílias carentes, no último mês do período. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado convênio, relativo à municipalização da Casa da Agricultura, atendendo a 
pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 40 mil, repassados em Ago, Set/2007, Jul 
e Ago/2008. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,10 km da estrada PLC-020 – Bairro Itaí (4ª Fase) – Custo: R$ 326 mil. 
Obra concluída em 15/02/2008. 

Repasse concluído: 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Jan/2010, para aquisição de equipamentos 
agropecuários. Concluída em 03/08/2010. 

• Prefeitura – R$ 60 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de trator. Concluída 
em 08/12/2010. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 12 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 150 
crianças e adolescentes, 120 idosos e 200 famílias - Custo: R$ 105 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 100 bolsistas/mês em 2007– Custo: R$ 72 mil, 100 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 72 mil, 100 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 72 
mil e 100 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 84 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 50 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 36 mil, 50 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 36 mil, 50 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 36 mil 
e 59 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 45 mil. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênio SEP: R$ 1.495 mil 

• aquisição de 2 veículos zero quilômetro ano 2010, tipo Van para 15 passageiros – 
Custo: R$ 100 mil, repassados em Mai/2010. Concluída em 15/12/2010. 

• iluminação pública em vários trechos de ruas e avenidas e na via de acesso à Rodovia 
Comandante João Ribeiro de Barros SP-294 – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Dez/2009. Obra concluída em 15/10/2010. 

• 3.288,00 m² de pavimentação asfáltica e 750,00 m de guias e sarjetas, na Rua “D” no 
trecho compreendido entre as Ruas “E” e Avenida Brasil – Custo: R$ 79 mil, 
repassados em Set/2009. Obra concluída em 15/05/2010. 

• 5.172,10 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas do município 
– Custo: R$ 100 mil, repassados em Jan/2008 e Mar/2009. Obra concluída em 
16/02/2009. 

• 8.256,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas do município 
– Custo: R$ 150 mil, repassados em Mai/2008. Obra concluída em 02/02/2009. 

• 5.054,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do município – Custo: 
R$ 100 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 02/02/2009. 

• 2.116,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 
40 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 02/02/2009. 

• 2.800,00 m² de pavimentação asfáltica e guias em vias urbanas do município – Custo: 
R$ 50 mil, já repassados em Jun/2008. Obra concluída em 02/02/2009. 

• 2.192,00 m² para pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do município – 
Custo: R$ 49 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 02/02/2009. 

• 7.544,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas do município 
– Custo: R$ 149 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 02/02/2009. 

• 2.911,00 metros lineares de recuperação e pavimentação do Bairro Jardim Primavera 
– Custo: R$ 50 mil, repassados em Abr/2008. Obra concluída em 24/11/2008. 

• 3.461,40 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do município – Custo: 
R$ 70 mil, repassados em Jan/2008. Obra concluída em 25/09/2008. 

• 5.550,40 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas do município – Custo: R$ 99 
mil, repassados em Nov/2007 e Jun/2008. Obra concluída em 24/05/2008. 

• 4.123,35 m² de pavimentação asfáltica em vias do município – Custo: R$ 70 mil, 
repassados em Dez/2006 e Jun/2007. Obra concluída em 02/06/2007. 
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• 4.384,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas nas ruas Engenheiro Abrão 
Leite e General Vargas – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída 
em 15/09/2009. 

• 4.324,30 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas do município – Custo: R$ 80 
mil, repassados em Set/2007 e Mar/2008. Obra concluída em 29/06/2008. 

• 3.260,89 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas do município – Custo: R$ 59 
mil, repassados em Set/2007 e Fev/2008. Obra concluída em 09/07/2009. 

EDUCAÇÃO: 

Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 454 mil 

• EE Profº Orlando Guirado Braga – Custo: R$ 446 mil. Obra concluída em 
10/06/2010. 

• EE Profº Orlando Guirado Braga – Custo: R$ 8 mil. Obra concluída em 14/07/2010. 
Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Dez/2010, foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 1 escola do município: EE Profº Orlando Guirado Braga. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 890 alunos em 2007, 963 
alunos em 2008, 1704 alunos em 2009 e 1.548 alunos em 2010 - Custos: R$ 80 mil. 

Transporte escolar: 2 veículos – R$ 291 mil 

• Foram entregues 2 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 291 mil. 
ESPORTES E LAZER: 

• reforma do campo de bocha, com 324,00 m² de área – Custo: R$ 40 mil, repassados 
em Mai/2008 e Mai/2010. Obra concluída em 03/06/2009. 

GESTÃO PÚBLICA: 

Programa Acessa São Paulo: 

• Em 16/12/2009 foi implantado 1 Infocentro Municipal na Avenida Paulista, 1.359 - 
Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet à população do 
município – Custo: R$ 56 mil. 
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HABITAÇÃO: 

Pró-Lar - Convênio Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

Obras concluídas: 

� 3.850,00 m de guias e sarjetas em diversas ruas no Bairro Porto – Custo: R$ 50 mil, 
repassados em Nov/2006, Abr e Set/2007. Obras concluídas em 02/07/2007. 

� construção de praça no conjunto habitacional Vereador João Alves de Aquiles, com 
3.412,50 m² de área – Custo: R$ 68 mil, repassados em Jul/2008, Ago/2009 e Mar/2010. 
Obra concluída em 22/01/2010. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

CESP: 

Obra compensatória – Bacia Porto Primavera: 

• Em 31/12/2000 foi celebrado o Convênio de Apoio Financeiro nº 022/2000, entre o 
Ministério dos Transportes e o Governo de São Paulo, para construção da 
superestrutura da ponte Paulicéia-Brasilândia sobre o rio Paraná, interligando os 
estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul – Custo: R$ 40.946 mil. As obras de infra-
estrutura (fundações/blocos) e meso-estrutura (pilares/vigas travessas) foram 
executadas com recursos próprios da CESP (R$ 69,6 milhões), entre julho de 2000 e 
novembro de 2001. Coube também a CESP executar as obras de encabeçamento da 
ponte. Já as obras de superestrutura (vigas, lajes, pilares centrais, estais, etc.) estão 
sendo executadas pela CESP com recursos provenientes do Governo Federal (80%) e 
do Governo do Estado de São Paulo (20%) ao custo de R$ 18.093 mil, investidos em 
2004 e 2005. As obras foram paralisadas em agosto de 2005 por falta de repasse de 
recursos por parte do Governo Federal e o convênio foi encerrado. Em 27/07/2007, o 
Governador participou da cerimônia de celebração do novo convênio nº TT-
3311/2006-00, assinado em 03/09/2007, para conclusão das obras da superestrutura 
da ponte e execução da proteção dos pilares do vão de navegação. Serviços de 
pavimentação e sinalização estão concluídos – Custo: R$ 34.188 mil, sendo: com 
recursos do Governo Federal, através do DNIT – Custo: R$ 27.350 mil e ao custo do 
Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Saneamento e Energia – 
Custo: R$ 6.838 mil. Em 31/08/2009 foram concluídas as instalações dos flutuantes 
para proteção dos pilares. A obra foi concluída em 30/09/2009. 

SAÚDE: 
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Repasses concluídos para Prefeitura (2007–2010) - custeio: 

• Prefeitura - R$ 96 mil. 
Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) - equipamentos: (Total: R$ 101 mil) 

• Prefeitura - R$ 65 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos. 

• Prefeitura – R$ 2 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de bombas dosadoras 
de flúor. 

• Prefeitura - R$ 34 mil, repassados em Nov/2007, para aquisição de ambulância. 
Projeto Água Limpa: 

• Prefeitura – R$ 75 mil, repassados em Nov e Dez/2005, para desenvolvimento do 
Projeto. 

• Prefeitura - R$ 700 mil, repassados de Ago/2006 a Jun/2008, para construção de 
emissário e estação de tratamento de esgotos (lagoas). 

Programa Dose Certa: 

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 142 mil em 
medicamentos. 

Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 25 mil foram repassados de 2007 a 2010 para custeio. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 3 viaturas: 2 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 137 mil. 

TRANSPORTES: 

DER: 

Obras concluídas: 

• reforma e ampliação do Terminal Rodoviário – Custo: R$ 80 mil, repassados em 
Set/2008, Set/2009 e Mar/2010. Obra concluída em 30/07/2010. 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II: 

• recuperação de 2,30 km da vicinal de ligação entre Paulicéia até a Fazenda 
Bandeirante – Custo: R$ 598 mil. Obra concluída em 13/12/2008 (NVG). 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 – 2006 
 
      R$ 6.000.000,00 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 315.647 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 251 mil, 
beneficiando 107 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 8,8 km da estradas rurais PLC-351, 117 e 010/020/156 - Custo: R$ 108 
mil. Obra concluída em 20/12/1998; 

• recuperados 2,94 km da estrada rural PCL-156/020 - Custo: R$ 61 mil. Obra 
concluída em 05/05/2003. 

 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 19 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 160 
crianças e adolescentes, 150 idosos, 235 famílias e 15 migrantes – Custo: R$ 213 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 50 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 22 mil 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; 30 

famílias/mês em 2004 – R$ 22 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 22 mil e 80 famílias em 
2006 – R$ 57 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, 
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mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá ser desvinculada ou 
permanecer no Programa. 

 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
 

• construção de uma ponte de concreto na estrada municipal PLC-235 – Custo: R$ 31 
mil. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 9 mil e 
concluída em 17/12/1995; 

 
• construção de uma ponte de concreto armado na estrada municipal PLC-420 – Custo: 

R$ 27 mil. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 9 
mil e concluída em 17/12/1995. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP:  
 

• 6.718 m² de pavimentação em vias urbanas – Custo: R$ 64 mil. Obra concluída em 
16/03/1997; 

 
• obras de infra-estrutura urbana em vias urbanas – Custo: R$ 120 mil. A obra foi 

concluída em 07/08/1998; 
 

• construção de praça pública na Avenida Brasil – Custo: R$ 100 mil. A obra foi 
realizada com a Prefeitura a quem coube mais R$ 27 mil e concluída em 07/08/1998; 

 
• obras de infra-estrutura urbana na Avenida Paulista – Custo: R$ 120 mil. A obra foi 

concluída em 09/08/1998; 
 

• 9.523,81 m² de pavimentação asfáltica – Custo: R$ 100 mil. A obra foi concluída em 
25/12/2000; 

 
• obras de infra-estrutura em diversas ruas da cidade – Custo: R$ 100 mil. A obra foi 

concluída em 24/01/2003. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
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Total de investimentos em obras – R$ 505 mil 
 
Ampliação de escola concluída: 1 
 

• EE Profº Orlando Girado Braga – 1 sala (105 novas vagas) – Custo: R$ 3 mil. A obra 
foi concluída em 20/11/1996. 

 
Reformas em Escolas: 5 

 
• EMEF Raquiel Jane Miranda – Custo: R$ 1 mil. Obra concluída em 03/11/1996; 

 
• EE Profº Orlando Guirado Braga – Custo: R$ 396 mil. Foram realizadas 4 reformas 

na escola, sendo: 1 - R$ 2 mil (concluída em 16/03/1997), 1 - R$ 24 mil (concluída em 
11/02/1998), 1 - R$ 281 mil (concluída em 15/08/2003) e 1 – R$ 89 mil (concluída em 
15/02/2006). 

 
 
Cobertura de quadra de esportes em escola concluída: 1 
 

• EE Profº Orlando Guirado Braga – Custo: R$ 105 mil. A obra foi concluída em 
24/01/2006.  

 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006, foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em na escola EE Profº Orlando Guirado Braga do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 

• Em 06/09/2002 foi implantado o Banco do Povo Paulista, na Av. Paulista nº 1.649 - 
Custo R$ 45 mil, para atender o crédito produtivo rural. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
Fundo Estadual da Habitação: 
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• 3.168 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em diversas ruas do Conjunto 
Habitacional Vereador João Alves de Aquino – Custo: R$ 69 mil, repassados em Ago e 
Set/20006. As obras foram concluídas em 18/09/2006. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

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

 
 
FEHIDRO : 
 

• implantação de galerias de águas pluviais para o combate de erosão urbana na Av. 
das Indústrias e Rua Rio Branco – R$ 40 mil. Obra concluída em 17/04/2001; 

 
• construção de galerias de águas pluviais para o combate de erosão urbana – R$ 80 

mil. Obra concluída em 24/09/2004; 
 

• ampliação de galerias de águas pluviais na Rua Cardeal Leme – R$ 80 mil. Obra 
concluída em 25/05/2006. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
 
CESP: 
 

• Em 31/12/200 foi celebrado o Convênio de Apoio Financeiro nº 022/2000, entre o 
Ministério dos Transportes e o Governo de São Paulo, para construção da 
superestrutura da ponte Paulicéia-Brasilândia sobre o rio Paraná, interligando os 
Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. As obras de infra-estrutura 
(fundações/blocos) e meso-estrutura (pilares/vigas travessas) foram executadas com 
recursos próprios da CESP (R$ 69,6 milhões), entre julho de 2000 e novembro de 
2001. Coube também a CESP executar as obras de encabeçamento da ponte. Já as 
obras de superestrutura (vigas, lajes, pilares centrais, estais, etc.) estavam sendo 
executadas pela CESP com recursos provenientes do Governo Federal (80%) e do 
Governo do Estado de São Paulo (20%) ao custo de R$ 18.093 mil, investidos em 2004 
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e 2005. As obras foram paralisadas em agosto de 2005 por falta de repasse de 
recursos por parte do Governo Federal e o convênio deverá ser encerrado.      

 
 
CESP concluiu obras migratórias e compensatórias na Bacia Porto Primavera: 
 

• proteção de talude com gabiões nos encabeçados da ponte sobre o Córrego Itaí – 
Custo: R$ 165 mil na gestão PSDB. A obra foi concluída em 23/01/1998; 

 
• 19.205 m² de pavimentação, guias e sarjetas na Avenida Paulista – Custo: R$ 200 mil. 

A obra foi concluída em 19/06/1998; 
 

• 20.375 m² de pavimentação da Avenida das Indústrias – Custo: R$ 231 mil. A obra foi 
concluída em 20/07/1999; 

 
• ampliação de 2 salas de aulas – Custo: R$ 48 mil. A obra foi concluída em 

25/07/1999; 
 

• recolocação do grupamento da Polícia Militar – Custo: R$ 85 mil. A obra foi 
concluída em 27/08/1999; 

 
• complementação da lagoa de tratamento de esgotos – Custo: R$ 79 mil. A obra foi 

concluída em 31/12/1999; 
 

• reforma e ampliação do Centro Comunitário – Custo: R$ 96 mil. A obra foi concluída 
em 12/01/2000; 

 
• construção da marina para barcos na área de lazer – Custo: R$ 100 mil. A obra foi 

concluída em 31/03/2000; 
 

• instalação do posto de fiscalização agropecuária – Custo: R$ 235 mil. A obra foi 
concluída em 05/01/2003. 

 
DAEE: 
 

• instalação de 2 reservatórios de água (50.000 e 70.000 litros) - Custo R$ 80 mil. A 
instalação foi concluída em 05/04/2006. 

 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras/equipamentos: 
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• Prefeitura – R$ 90 mil em Jun/2006, para construção da Unidade do Programa Saúde 

da Família; 
 

• Prefeitura – R$ 13 mil em Out/2004, para aquisição de equipamentos de fluoretação 
das águas. 

Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares para custeio (1997-2004): 
 

• Prefeitura Municipal – R$ 35 mil 
 
Programa Controle de Glicemia (Custeio): 

• Prefeitura - R$ 9 mil em Ago/2005. 
 
 
Programa Sorria São Paulo (Custeio/investimento): 
 

• Prefeitura - R$ 36 mil em Set/2006. 
 
Projeto Água Limpa: 
 

• obras de saneamento básico – R$ 80 mil, repassados em Nov e Dez/2005. 
 
Entrega de Ambulâncias: 2 
 

• Prefeitura – 2 (entregue em 1997 e 2004) 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 6 viaturas, sendo: 4 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 127 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• projeto executivo para construção de ponte rodoviária sobre o Rio Paraná na ligação 
da SP-294 com a MS-040 – Custo: R$ 208 mil. Projeto concluído em 01/10/2000. 

 


