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ÁGUAS DE SÃO PEDRO 
OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 2011-2014 

 
DEFESA CIVIL:  

Obra em execução: 

• construção de ponte emergencial no Rio Araqua – Rodovia Geraldo de Barros (SP-
304) – Custo: R$ 670 mil. A obra está com 92% executados e tem término previsto 
em 09/08/2011. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 6.000 litros de leite, no período de Jan/2011 a Mai/2011 – Custo: R$ 8 
mil, beneficiando 80 famílias carentes, no último mês do período. 

• celebrado 1 convênio com a Prefeitura para atendimento a 30 famílias – Custo: R$ 
15 mil. 

• Programa Renda Cidadã - estão sendo atendidas 19 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 18 mil, já repassados R$ 11 mil de Jan a Jun/2011. 

Repasse concluído: 

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em Jan/2011, para aquisição de veículo. 
EDUCAÇÃO: 

Reforma de escola contratada, aguardando OIS: 1 – R$ 119 mil 

• EE Ângelo Franzin – Custo: R$ 119 mil. 
Programa Escola da Família: 

• Em Mar/2011 foram gastos R$ 8 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana na EE Ângelo Franzin. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de 
cera, caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 420 alunos em 2011 – 
Custos: R$ 6 mil. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

Obras em andamento: 
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• iluminação de campo de futebol – Custo: R$ 70 mil, já repassados R$ 66 mil em 
Jun/2008. Obra concluída em Jun/2010. Aguardando aditamento para liberar a 2ª 
parcela. 

• reforma das banheiras de águas sulfurosas do balneário municipal – Custo: R$ 80 
mil, repassados em Jul/2010. A obra está em andamento e tem término previsto em 
28/12/2011. 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES: 

DER: 

Obra concluída: 

• execução das obras e serviços emergenciais de implantação de ponte sobre o 
Ribeirão Araqua no km 191,17 da SP-304, inclusive obras de contenção e 
demolição da ponte existente – Custo: R$ 4.445 mil. O Governador está entregando 
a ponte nesta data. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênio SEP: R$ 778 mil 

• 7.500,00 m² de recapeamento asfáltico em diversas vias do município – Custo: R$ 
150 mil, repassados em Jan/2011. Obra concluída em Junho/2011. 

• 4.774,00 m² de pavimentação asfáltica nas vias Ruas dos Tico Ticos, Rua dos 
Pinheiros e Rua 96 – Custo: R$ 250 mil, repassados em Nov/2010. Obra concluída 
em Junho/2011. 

• construção de sanitários públicos, com 85,12 m² de área na Avenida Carlos Mauro, 
s/nº – Custo: R$ 130 mil, repassados em Fev/2010. Obra concluída em Junho/2011. 

• 2.500,00 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 
50 mil, repassados em Mai/2010. Obra concluída em 29/03/2011. 

• aquisição de máquina 0 km – Custo: R$ 198 mil, repassados em Nov/2010. 
Concluída em 29/03/2011. 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS: 

FEHIDRO: 

• contrato com a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, para 
avaliação de lançamentos dos usuários de rios da bacia do Piracicaba – Custo: R$ 
351 mil. Estudos estão com 13% executados e tem término previsto em 30/09/2011. 

Obras programadas: 

• execução de emissário, linha de recalque e estação elevatória de esgotos na Rua 
dos Pinheiros – Custo: R$ 70 mil. 
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• execução da estação de tratamento de esgotos, emissário e estação elevatória de 
esgotos – Custo: R$ 4.561 mil. 

TURISMO: 

DADE (repasse de recursos) – R$ 2.751 mil: 

• implantação do sistema de climatização, iluminação e acústica do Centro de 
Exposições e Eventos, na Praça Geraldo Azevedo 115 – Custo: R$ 800 mil, já 
repassados R$ 472 mil em Fev/2010. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2009 está com 58,06% executados e tem término previsto 
em 01/12/2011. 

• implantação de sistema de vigilância em 7 pontos da cidade e instalação do Centro 
de Monitoramento – Custo: R$ 636 mil, repassados em Jan e Dez/2010. Serviços 
concluídos pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2009. 

• modernização e remodelação da Praça dos Rouxinóis, na Rua Patrício Miguel 
Carreta, no município – Custo: R$ 593 mil, já repassados R$ 360 mil em Dez/2010. 
A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2010. Aguarda 
prestação de contas da 1ª parcela para liberar a 2ª parcela. 

• reforma e melhorias no Balneário Municipal - 1ª etapa – Custo: R$ 300 mil, já 
repassados R$ 163 mil em Dez/2010. A obra, realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2010. Aguarda prestação de contas da 1ª parcela para 
liberar a 2ª parcela.. 

• revitalização da Rua João Batista Azevedo – Custo: R$ 302 mil, já repassados R$ 
202 mil em Dez/2010. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2010. Obra não iniciada/Prefeitura solicitou mudança de objeto. 

• revitalização e modernização de iluminação pública na área central – Custo: R$ 
120 mil, repassados em Fev/2011. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos 
do Plano DADE/2010. Aguarda prestação de contas da 1ª parcela para liberar a 2ª 
parcela. 
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GESTÕES 2007-2010 

 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 55.920 litros de leite, de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 71 mil, 
beneficiando 80 famílias carentes, no último mês. 

• Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 1,55 km da estrada municipal Av Pres Kennedy, R-96, R Antonio 
Bontorin, R-66 (1ª Fase) - Custo: R$ 142 mil. Obra concluída em 17/03/2010. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 5 convênios com a Prefeitura para atendimento a 592 crianças e 
adolescentes – Custo: R$ 56 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 30 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 21 mil; 20 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 14 mil; 20 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 14 
mil e 20 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 16 mil. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênio SEP: R$ 317 mil 

• aquisição de um caminhão de lixo – Custo: R$ 217 mil, repassados em Out/2009. 
Concluída em Nov/2010. 

• 2.730,00 m² de pavimentação asfáltica e 780 m de guias e sarjetas extrusadas, na 
Rua Francisco Veroneze – Custo: R$ 100 mil, repassados em Dez/2008. Obra 
concluída em 10/02/2009. 

DADE (repasse de recursos) – R$ 3.347 mil: 

• reforma e ampliação do Balneário Municipal – Custo: R$ 664 mil, repassados em 
Set/2002, Abr/2003 e Jan/2004. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE foi concluída em 13/09/2010. 

• 2ª Etapa - recapeamento asfáltico em ruas da cidade – Custo: R$ 250 mil, 
repassados em Ago e Dez/2006. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2003 foi concluída em 09/05/2007. 

• 44.029,77 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 600 mil, 
repassados em Jan e Ago/2008. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2007 foi concluída em 13/09/2008. 
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• reurbanização do Canal Central - Margeado pela Avenida Carlos Mauro – Custo: 
R$ 551 mil, repassados em Jan e Out/2008. A obra, realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2007 foi concluída em 01/01/2009. 

• 29.253,07 m² de recapeamento asfáltico em ruas do município – Custo: R$ 432 mil, 
repassados em Jul e Dez/2008. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2008 foi concluída em 09/02/2009. 

• reforma do terminal rodoviário – Custo: R$ 350 mil, repassados em Jul e Dez/2008. 
A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2008 foi concluída 
em Out/2010. 

• reforma dos sanitários e do saguão de entrada do Centro de Exposições – Custo: 
R$ 500 mil, repassados em Jul e Dez/2008. A obra, realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2008 foi concluída em 13/06/2009. 

EDUCAÇÃO: 

Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 80 mil 

• EE Ângelo Franzin – Custo: 39 mil, concluída em 18/05/2009. 

• EE Ângelo Franzin – Custo: 11 mil, concluída em 21/10/2009. 

• EE Ângelo Franzin – Custo: 30 mil, concluída em 26/04/2010. 
Transporte Escolar: 

• Em 05/02/2010 foi entregue 1 micro-ônibus, para transporte escolar – Custo: R$ 
145 mil. 

Programa Escola da Família: 

• De 2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na EE Ângelo Franzin. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de 
cera, caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 212 alunos em 2007, 
192 alunos em 2008, 336 alunos em 2009 e 336 alunos em 2010 – Custos: R$ 17 
mil. 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO: 

• contrato com a Companhia de Saneamento Básico do Estado, para implantação do 
sistema de esgotos sanitários – Custo: R$ 134 mil. Obra concluída em 28/12/2009. 

• contrato com o Consorcio Intermunicipal das Bacias Hidrográficas, para 
atualização do cadastro de usuários de recursos hídricos em rios de domínio do 
Estado de São Paulo – Custo: R$ 244 mil. Concluído em 09/03/2009. 
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SANEAMENTO E ENERGIA: 

DAEE: 

• perfuração de poço profundo e equipamento de bombeamento na Rua Fonte 
Almeida Sales – Custo: R$ 149 mil, repassados em Fev/2011. Obra concluída em 
07/12/2010. 

SABESP: 

Obra concluída: 

• execução da obra do Sistema de Esgotos Sanitários do município (Rua dos 
Pinheiros e Pantanalzinho); compreendendo rede coletora, estação elevatória de 
esgotos e linha de recalque – Custo: R$ 406 mil. Obra concluída em 30/10/2010. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura - custeio: 

• Prefeitura – R$ 80 mil, repassados em Abr/2008. 
Repasses concluídos para Prefeitura - investimento: 

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos. 
Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 44 mil em 
medicamentos. 

Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 10 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010 para custeio. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 3 viaturas: 2 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 135 mil. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 9.100.000,00 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 159.300 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

113 mil beneficiando 80 famílias carentes, no último mês do período. 
 
 

Programa de Ponte Metálica: 1 
 

• implantada 1 ponte metálica, em convênio com o município, a quem coube a 
construção da cabeceira. O Estado doou a superestrutura, num total de 12 metros 
lineares – Custo: R$ 76 mil: 

 
1. rua Fonte Almeida Salles – vão de 8 metros. Instalada em 24/08/2002. 
 

 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 6 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
160 famílias – Custo: R$ 74 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu 20 bolsistas/mês – Custo: R$ 14 mil em 2005. 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 30 famílias 
em 2006 – R$ 22 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 sócioeducativas 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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• repassados R$ 25 mil em Jul/1998, para reforma e ampliação de Centro 
Convivência do Idoso. Obra concluída em 06/10/2006. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP: 
 

• drenagem urbana em vias urbanas – Custo: R$ 20 mil repassados em Mar/1997. 
Obra concluída em 15/03/1997. 

 
DADE (repasse de recursos): R$ 2.651 mil 
 
Eventos: 
 

• Festa Junina – Custo: R$ 5 mil, repassados em Dez/1998. Realizada pela 
Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1997; 

 
• Festival de Julho e Aniversário da Cidade – Custo: R$ 50 mil, repassados em 

Dez/1998. Realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1997; 
 

• 1° encontro de automóveis antigos – Custo: R$ 10 mil, repassados em Dez/1998. 
Realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1996; 

 
• Parada Militar e Parada das Flores – Custo: R$ 2 mil, repassados em Mar/2000. 

Realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1997. 
 
 
Obras: 
 

• construção de 9 plataformas de lazer na avenida Carlos Mauro – Custo: R$ 336 
mil, repassados de Mar/2000 a Jan/2001. A obra foi realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 29/11/2000; 

 
• construção de centro de convenções – Custo: R$ 647 mil, repassados de Nov/2001 

a Set/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2001 e concluída em 25/07/2003; 

 
• obras de infraestrutura urbana – Custo: R$ 150 mil, repassados em Nov/2005. A 

obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2003 e concluída 
em 16/11/2006; 
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• obras de infraestrutura urbana – Custo: R$ 150 mil, repassados em Set e Out/2002. 
A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2000 e 
concluída em 30/07/2003; 

 
• obras de pavimentação asfaltica, guias e sarjetas do terminal turístico – Custo: R$ 

170 mil, repassados em Dez/1998. A obra foi realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/1996 e concluída em 25/11/1996; 

 
• obras de paisagismo e urbanização – Custo: R$ 291 mil, repassados em Mar/2000. 

A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1998 e 
concluída em 31/12/1999; 

 
• recapeamento asfáltico em diversas ruas e avenidas – Custo: R$ 350 mil, 

repassados de Out/2004 a Abr/2005. A obra foi realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2003 e concluída em 30/09/2005; 

 
• recuperação da área da torre balone – Custo: R$ 72 mil, repassados em Mar/2000. 

A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/ 2003 e 
concluída em 29/05/2000; 

 
• recuperação e perfilamento do poço Almeida Sales – Custo: R$ 105 mil, repassados 

em Dez/1999. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/1999 e concluída em 29/05/2000; 

 
• segunda etapa das obras de reurbanização da entrada da cidade – Custo: R$ 170 

mil, repassados em Mar/2000. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos 
do Plano DADE/1998 e concluída em 03/07/1999; 

 
• reurbanização da entrada da cidade – Custo: R$ 141 mil, repassados em Out/1997 

e Abr/1998. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/1997 e concluída em 23/10/1998. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 69 mil 
 
Escola ampliada: 1 (315 novas vagas) – R$ 69 mil 
 

• EMEF Águas de Sao Pedro – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 69 mil. Obra 
concluída em 31/05/2000. 

 
 
Programa Escola da Família: 
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• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 

semana ns EE Ângelo Franzin. 
 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

 
• reforma dos refletores do campo de futebol – Custo: R$ 5 mil, repassados em 

Mar/2000. A obra foi concluída em 02/05/2000. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• estação elevatória de esgotos no Jardim Jerubiaçaba – Custo: R$ 23 mil. Concluída 
em 20/01/2002; 

• montagem eletromecânica com fornecimento de materiais para a estação elevatória 
de esgotos no Jardim Jerubiaçaba – Custo: R$ 17 mil. Concluída em 30/04/2002; 

• 1.525 m de rede de distribuição de água – Custo: R$ 52 mil. Concluída em 
28/04/1997; 

• construção de abrigo para cilindro de cloro 900 kg na estação de tratamento de 
água – Custo: R$ 13 mil. Concluída em 20/10/1997; 

• construção de 1 reservatório apoiado de concreto com 300 m³ – Custo: R$ 69 mil. 
Concluída em 13/01/1997; 

• execução de remanejamento de emissário de esgotos da av. Carlos Mauro – Custo: 
R$ 7 mil. Concluída em 26/09/1998. 

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

• Prefeitura – R$ 34 mil, repassados em Mar/2002, para aquisição de aparelho de 
raio-X; 

 
• Prefeitura – R$ 1 mil, repassados em Dez/1998, para aquisição de 

eletrocardiógrafo. 
 

Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 
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• Prefeitura – R$ 13 mil 
 
 

Programa de Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura – R$ 4 mil repassados em Ago/2005. 
 
 
Entrega de Ambulâncias: 3 – R$ 93 mil 
 

• Prefeitura – 3 (entregues em 1998, 2002 e 2005). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 7 viaturas, sendo: 4 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 132 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• serviços de conservação de rotina e especial nas SP-201, SP-225 e SP-068, numa 
extensão de 105,5 km - Custo: R$ 1.490 mil. Obras concluídas em 25/03/2001; 

• serviços de conservação de rotina e especial nas SP-127, SP-191, SP-304 e SP-308, 
numa extensão de 116,3 km - Custo: R$ 1.644 mil. Obras concluídas em 
19/03/2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


