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BOTUCATU 
 

OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011– 2014 
 
 

 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 18.840 litros de leite, no período de Jan/2011 - Custo: R$ 24 mil, 
beneficiando 1.256 famílias carentes no último mês do período.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• programada a recuperação de 10,90 km de estrada rural BTC-360 - Bairro Monte 
Alegre – 6ª Fase – Custo: R$ 947 mil.  

 

CULTURA:  

Pólo 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 Botucatu – Rua General Telles, nº 1738 - em andamento 5 cursos (iniciação 
musical, violino/viola, violoncelo/contrabaixo, teclado e canto coral), para 113 
crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 19 mil de Abr/2010 a Set/2010 para 
pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de 
supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 01/04/2010.  

 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO:  

CEETPS:  

• construção de Laboratórios na Unidade de Ensino da FATEC Botucatu - Custo: R$ 
5.965 mil. Aguardando ordem de inicio de serviço.  
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Parque Tecnológico de Botucatu (Convênios com a Prefeitura):  

• projeto de ciência, tecnologia e inovação para o parque tecnológico de Botucatu - 
Custo: R$ 340 mil, já repassados 144 mil em 22/01/2010. Projeto encerrado em 
27/02/2011.  

 

• implantação do parque tecnológico de Botucatu – Custo: R$ 4.741 mil, já repassados 
R$ 1.103 mil em 22/03/2010. A obra está com 20% executados e previsão de termino 
em 20/05/2011.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

• Programa Renda Cidadã – Estão sendo atendidas 429 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 411 mil, já repassados R$ 87 mil de Jan a Mar.  
 

• Projeto Ação Jovem – Estão sendo atendidos 70 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 67 
mil, já repassados R$ 5 mil em Jan.  

 

Repasses de recursos concluídos para entidades: R$ 430 mil  

• Centro de Lazer Nova Europa – R$ 80 mil, repassados em Fev/2011, para construção 
de uma cozinha e adequações em dois salões.  

 

• BOTUCCAM - Botucatu no Combate ao Câncer de Mama - R$ 50 mil, repassados em 
Fev/2011, para aquisição de equipamentos.  

 

• Prefeitura – R$ 300 mil repassados em Jun/2010, para construção do centro de 
convivência do idoso, dentro do Programa Quero Vida. A obra está com 34,62% 
executados e previsão de termino em 30/05/2011.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 3.428 mil  
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Ampliação de escola em execução: 1 (525 novas vagas) – R$ 856 mil  

• EE/EMEF Prof João Queiroz Marques – 5 salas (525 novas vagas) – Custo: R$ 856 
mil. A obra está com 65,69% executados e tem término previsto em 31/03/2011.  

 

Reforma de escolas em execução: 5 – Custo: R$ 2.282 mil  

• EE Dr Armando de Salles Oliveira – Custo: R$ 499 mil. A obra está com 4% 
executados e previsão de termino em 04/05/2011;  

 

• EE Prof Euclides de Carvalho Campos – Custo: R$ 375 mil. A obra está com 18% 
executados e previsão de termino em 04/05/2011;  

 

• EE Dom Lucio Antunes de Souza – Custo: R$ 495 mil. A obra está com 4% executados 
e previsão de termino em 04/05/2011;  

 

• EE Prof Pedro Torres – Custo: R$ 415 mil. A obra está com 5% executados e previsão 
de termino em 04/05/2011;  

 

• EE Prof Pedro Torres – Custo: R$ 498 mil. A obra está com 5% executados e previsão 
de termino em 04/05/2011;  

 

Reforma de escola contratada, aguardando OIS: 1 – Custo Previsto: R$ 82 mil 

• EE Cardoso de Almeida – Custo: R$ 82 mil. Controle 517.331) 
 

Cobertura de Quadra de Esporte de escola paralisada: 1 – R$ 290 mil  

• EE Dr. Cardoso de Almeida – Custo: R$ 290 mil. A obra está com 80% executados. 
Até a presente data a obra da cobertura de quadra da Unidade EE Cardoso de 
Almeida permanece paralisada, conforme determinação da promotoria pública de 
Botucatu.  
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GESTÃO PÚBLICA: 

Instalação do Poupatempo:  

• instalação do Posto do Poupatempo Botucatu na Av Marechal Floriano Peixoto, 461 e 
461-A - Centro – Custo: R$ 26.300 mil, onde estão à disposição do cidadão 53 
serviços prestados por 7 Órgão Públicos (Programa Acessa São Paulo, DETRAN, 
BANCO DO BRASIL, SECRETARIA DA FAZENDA, SECRETARIA DO EMPREGO, 
etc). Empresa vencedora: Business to Business Informática do Brasil. Inaugurado em 
21/01/2011.  

 

JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA:  

FÓRUM  

• construção do prédio do Fórum, situado na Rodovia João Hypólito Martins 
(Castelinho) – SP-209, com 7.542,11 m² – Custo: R$ 12.462 mil. Obra com 44,62% 
executados e tem término previsto em 30/05/2011.  

 

FUNDAÇÂO CASA:  

Convênio em andamento:  

• convênio com o CRAMI - Centro Regional de Registro e Atenção aos Maus Tratos na 
Infância para atendimento a 40 adolescentes em regime de liberdade assistida – 
Custo: R$ 7.583 mil, já pagos R$ 5.381 mil de Out/2006 a Mar/2011.  

 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB:  

• serão repassados R$ 600 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 trator de esteira.  
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FEHIDRO :  

• contrato com a Prefeitura, para o projeto de revitalização ambiental e monitoramento 
do ribeirão lavapés e suas nascentes – Custo: R$ 84 mil. Com 68% executados e 
previsão de termino em 18/08/2011.  

 

 

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

Convênios SEP: R$ 3.855 mil  

• 25.145,43 m² de pavimentação em diversas ruas e na Av. Julio Vaz de Carvalho e 
galeria de águas pluviais na referida avenida – Custo: R$ 1.300 mil repassados R$ 
780 mil em Jan/2011.  

 

• obras de revitalização da Praça Padre Bento e reforma do campo de malha no 
Conjunto Habitacional Humberto Popolo – Custo: R$ 170 mil repassados em 
Jan/2011.  

 

• construção de quadra poliesportiva, localizada à Rua A – Distrito de Vitoriana, com 
1.693,58 m² de área construída – Custo: R$ 200 mil repassados em Jan/2011.  

 

• 6.126,88 m² de recapeamento de ruas em vias do Jardim Panorama, Vila Nova 
Botucatu e Rotatória da Av. 1 no Jardim Planalto – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
Dez/2010.  

 

• 5.993,55 m² de recapeamento em vias do Jardim Continental e Vila Paulista – Custo: 
R$ 100 mil, repassados em Dez/2010.  

 

• 4.676,81m² de pavimentação asfáltica e 920,60 m de Guias e Sarjetas, em vias urbanas 
do Bairro Convívio Park – Custo: R$ 100 mil repassados em Jul/2010.  
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• construção da Via Arterial de acesso ao Novo Centro Cívico – Custo: R$ 1.500 mil, 
repassados R$ 575 mil em Jan/2010.  

 

• 3.964,61 m² de pavimentação asfáltica e 846,35 m de guias e sarjetas em vias urbanas 
do Bairro Convívio Park, Ruas das Rosas e Violetas – Custo: R$ 85 mil, repassados 
em Jan/2010.  

 

• 13.036,00 m² de pavimentação asfáltica em vias do município – Custo: R$ 300 mil, 
repassados R$ 210 mil em Jan/2010.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS:  

SABESP:  

Obras em execução: R$ 6.677 mil  

• obras do Sistema de Abastecimento de Água de Botucatu, compreendendo: Adutora de 
Água Tratada Rubião Jr. - Jd. Ouro Verde, reservatório Jd. Ouro Verde, AAT Jd. 
Eldorado, Reservatório Jd. Eldorado, AAT Moura Leite e Reservatório Moura Leite - 
Custo: R$ 3.488 mil. A obra está com 58% executados e tem término previsto em 
31/08/2012.  

 

• serviço de engenharia para execução de ligações e prolongamento de rede de água e 
esgoto do crescimento vegetativo para corte, supressão e religação de ligações de 
água, manuseio de água e esgoto, pavimentação asfáltica e reposição de calçamentos, 
pesquisa e detecção de vazamentos e conservação de áreas, atendendo os municípios 
de Botucatu, Anhembi, Bofete, Boituva, Conchas, Itatinga, Laranjal Paulista, 
Pardinho, Porangaba e Torre de Pedra – Custo: R$ 3.099 mil. A obra está com 21% 
executados e tem término previsto em 24/03/2012.  

 

• obras: Adutora de água tratada do reservatório de 1.000 m³ (90,00 m), Adutora de 
água tratada pressurizada (162,00 m) e complementação de construção da EEAT para 
a adução de água tratada da ETA para o Distrito de Rubião Jr - Custo: R$ 90 mil. A 
obra está com 77,80% executados e tem término previsto em 30/06/2011.  
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SAÚDE:  

Obra em execução:  

• construção de edifício para abrigar o Serviço de Atendimento Psiquiátrico para 
Dependentes Químicos com 76 leitos - Custo: R$ 12.393 mil. A obra está com 2,43% 
executados e tem término previsto para 31/07/2011.  

 

• reforma e ampliação em área anexa ao Hospital Cantídio de Moura Campos para 
implantação do Hospital Estadual de Botucatu - Custo: R$ 33.887 mil. A obra está 
com 11,27% executado e tem término previsto para 31/08/2011.  

 

 

 

UNESP (Universidade Estadual Paulista) – R$ 120 mil  

• R$ 120 mil, repassados em Out/2009, para construção de casa de apoio para 
pacientes de transplantes renais. Obra com 50% executados e tem término previsto em 
30/03/2011.  

 

Repasse em andamento para entidade hospitalar – Custeio: R$ 325 mil  

• Associação Beneficente dos Hospitais Sorocabana (Botucatu) – R$ 325 mil, já 
repassados R$ 108 mil em Fev/2011. (Programa Pró-Santas Casas)  

 

Programa Dose Certa:  

• Em 2011 estão sendo repassados para o município R$ 803 mil em medicamentos.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Entrega de 31 viaturas, sendo: 16 para a Polícia Militar, 13 para Policia Civil e 2 
para Policia Técnica – Custo: R$ 1.208 mil.  
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Polícia Militar - Corpo de Bombeiros:  

• Em 30/05/2008 e 11/11/2009 foram entregues 2 unidades de resgate para o Corpo de 
Bombeiros – Custo: R$ 212 mil.  

 

LOGISTICA E TRANSPORTES:  

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV:  

• em execução a recuperação de 6,00 km da vicinal SP 191 - Rio Bonito - Custo: R$ 
1.312 mil. A obra está com 40% executados e previsão de termino em 26/07/2011. 
(AGD)  

 

• em execução a recuperação de 3,00 km da vicinal Rubião Junior - Casa Santo Inácio - 
Custo: R$ 656 mil. A obra está com 40% executados e previsão de termino em 
26/07/2011. (AGD)  

 

• em execução a recuperação de 11,60 km da vicinal SP-209 X Duratex – SP-280 - 
Custo: R$ 2.538 mil. A obra está com 40% executados e previsão de termino em 
26/07/2011. (AGD)  
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GESTÃO 2007 – 2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 871.353 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 
1.100 mil, beneficiando 1.256 famílias carentes no último mês do período.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 9,63 km de estrada rural BTC-360 - Bairro Faxinal da Bacia 
Hidrográfica Tietê/Sorocaba – 5ª Fase – Custo: R$ 863 mil. Obra concluída em 
01/12/2009.  

 

Repasse de recursos:  

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em Jul/2010, para aquisição de equipamentos 
para usina de leite.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 81 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
3.319 crianças e adolescentes, 2.477 idosos, 270 portadores de deficiências, 9.336 
famílias e 1.630 migrantes - R$ 3.200 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 330 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 237 mil; 
330 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 237 mil; 330 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
237 mil, 330 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 270 mil e estão sendo atendidas 429 
famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 411 mil, já repassados R$ 87 mil de Jan a Mar.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 70 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 50 mil; 70 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 50 mil; 70 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 50 
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mil, 70 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 58 mil e estão sendo atendidos 70 
bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 67 mil, já repassados R$ 5 mil em Jan.  

 

Repasses de recursos concluídos para entidades: R$ 746 mil  

• Guarda Mirim de Botucatu – R$ 30 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de 
equipamentos.  

 

• Desafio Jovem Liberdade com Deus – R$ 31 mil, repassados em Nov/2010, para 
aquisição de equipamentos.  

 

• Centro Espírita o Caminho da Verdade – R$ 50 mil, repassados em Nov/2010, para 
aquisição de equipamentos.  

 

• Centro de Lazer Nova Europa – R$ 30 mil, repassados em Nov/2010, para aquisição 
de equipamentos.  

 

• Ação da Cidadania de Botucatu – R$ 30 mil, repassados em Out/2010, para aquisição 
de equipamentos.  

 

• Fundação Casa das Meninas Amando de Barros – R$ 50 mil, repassados em Set/2010, 
para aquisição de eletrodomésticos, informáticas e móveis.  

 

• Centro de Convivência do Idoso Aconchego – R$ 30 mil, repassados em Mar/2009, 
para aquisição de equipamentos.  

 

• Creche e Berçário Criança Feliz – R$ 30 mil, repassados em Mar/2009, para 
aquisição de equipamentos.  

 

• Centro Espírita o Caminho da Verdade – R$ 30 mil, repassados em Nov/2008, para 
aquisição de equipamentos.  
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• APAE - R$ 30 mil, repassados em Nov/2010, para aquisição de veículo Kombi.  
 

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em Jun/2010 a Nov/2010, para realização de curso 
de customização de vestuário e acessórios em geral, beneficiando 50 pessoas, através 
do Programa Complementando Renda Cidadã.  

 

Caritas Arquidiocesana de Botucatu – R$ 105 mil, sendo:  

• R$ 25 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de 1 veículo.  
 

• R$ 80 mil, repassados em Nov/2010, para aquisição de equipamentos.  
 

Casa Pia São Vicente de Paulo – R$ 100 mil, sendo: 7 

 

• R$ 50 mil, repassados em Out/2010, para aquisição de equipamentos.  
 

• R$ 50 mil, repassados em Fev/2009, para aquisição de equipamentos.  
 

Associação dos Deficientes Físicos de Botucatu – R$ 80 mil, sendo:  

• R$ 50 mil, repassados em Dez/2009, para aquisição de equipamentos.  
 

• R$ 30 mil, repassados em Mar/2009, para aquisição de equipamentos.  
 

APAPE – Associação Pais e Amigos de Pessoas Portadores de Necessidades Especiais – R$ 
90 mil, sendo:  

• R$ 50 mil, repassados em Dez/2008, para aquisição de equipamentos.  
 

• R$ 40 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de equipamentos.  
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DESENVOLVIMENTO:  

CEETPS:  

• construção dos sanitários, vestiários, arquibancadas e rede de esgotos na FATEC 
Botucatu - Custo: R$ 615 mil. A obra foi concluída em 23/06/2010.  

 

• construção do laboratório de motores e quadra poliesportiva na FATEC Botucatu - 
Custo: R$ 1.096 mil. A obra foi concluída em 28/07/2009.  

 

• construção do bloco 3 da FATEC e obras complementares - Custo: R$ 1.486 mil. A 
obra foi concluída em 06/08/2008.  

 

• Em Dez/2009 foram entregues equipamentos para a ETEC Dr. Domingos Minicucci 
Filho - Custo: R$ 205 mil.  

 

• Em Dez/2009 foram entregues equipamentos para a FATEC Botucatu - Custo: R$ 730 
mil.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 1.030 mil  

• construção de cobertura da quadra municipal do PIEC (Programa de Integração 
Educacional e Comunitária) no Jardim Monte Mor – Custo: R$ 190 mil, repassados 
em Jan/2010. Obra concluída em Out/2010.  

 

• construção da quadra poliesportiva do Jd. Continental, com 1.056,00 m² de área 
construída, localizada à Rua Joaquim Garcia, s/nº – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
Abr/2010. Obra concluída em Out/2010.  
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• aquisição de equipamentos (caminhão e prensa com comando hidráulico) de limpeza 
urbana para a Usina de Triagem e Compostagem – Custo: R$ 400 mil, repassados em 
Fev/2008. Concluído em Nov/2008.  

 

• aquisição de equipamentos para usina de reciclagem de entulho da construção civil – 
Custo: R$ 340 mil, repassados em Out/2008.  

 

EDUCAÇÃO:  

 

Total de investimentos em obras – R$ 1.898 mil  

Ampliação de escola concluída: 1 (210 novas vagas) – R$ 264 mil  

• EE Parque Residencial 24 de Maio (Nair Amaral) – 2 salas (210 novas vagas) – 
Custo: R$ 264 mil. A obra foi concluída em 04/06/2010  

 

Reformas de escolas concluídas: 24 – R$ 3.300 mil  

• Coberturas de Quadras de Esportes de escolas concluídas: 6 – R$ 1.634 mil  
• EE Profº Martinho Nogueira – Custo: R$ 286 mil. Obra concluída em 30/11/2009.  

 

• EE Profº Paulo Guimarães – Custo: R$ 344 mil. Obra concluída em 15/11/2009.  
 

• EE Jardim Peabiru – Custo R$ 336 mil. Obra concluída em 30/08/2009.  
 

• EE Parque Residencial 24 de Maio – Custo R$ 205 mil. Obra concluída em 
30/04/2009.  

 

• EE Profº Raymundo Cintra – Custo R$ 266 mil. Obra concluída em 28/02/2009.  
 

• EE Profº Pedro Torres – Custo R$ 197 mil. Obra concluída em 18/01/2008.  
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Repasses para APAE: R$ 923 mil  

• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 923 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 418 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 1.068 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 8 escolas do município.  

 

Transporte Escolar:  

• Em 19/12/2009 e 15/03/2010 foram entregues 2microônibus para o transporte escolar 
– Custo: R$ 291 mil.  

 

ESPORTE E LAZER:  

Repasse de recursos:  

• R$ 100 mil, repassados em Mar/2008, para a realização do 12º jogos regionais dos 
idosos. Evento realizado no período de 9 a 13 de abril de 2.008  

 

GESTÃO PÚBLICA:  

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1Infocentro Municipal na Avenida 
Santana, 323 - CENTRO. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 11 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 68 mil.  

 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1Infocentro Municipal na Rua João 
Calônego, 60 - Rubião Junior. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado 
instalou 11 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á 
população do município – Custo: R$ 68 mil.  
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JUSTIÇA:  

FUNDAÇÂO CASA:  

Convênios concluídos:  

• convênio com a Prefeitura para atendimento a 80 adolescentes em regime de liberdade 
assistida – Custo: R$ 96 mil, repassados em Nov/2008 a Jun/2009.  

 

• convênio com o Centro Regional de Registro e Atenção aos Maus Tratos na Infância 
para atendimento a 90 adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 224 
mil, repassados em Out/2006 a Jun/2008.  

 

 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO :  

• contrato com a Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícola, para implantação de 
pomares de sementes arbóreas nativas – Custo: R$ 129 mil. Concluído em 24/05/2009.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obras concluídas: R$ 15.802 mil  

• obras de travessia de água por método não destrutivo sob a rodovia Marechal Rondon 
(SP-300) no km 253,2 m – Custo: R$ 398 mil. Obra concluída em 31/03/2010.  

 

• 1.040 m de rede de distribuição de água e 611 ligações prediais de água – Custo: R$ 
219 mil. Obra concluída em 19/02/2010.  
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• obras de 356,06 m de prolongamento de Linha de recalque da Estação elevatória de 
esgotos do Jardim Monte Mór e 62,21 m de remanejamento da Rede coletora de 
esgotos da Viela existente – Custo: R$ 12 mil. Obra concluída em 22/11/2009.  

 

• obras de 397,5 m de remanejamento de Linha de recalque de esgotos na Rua Justino 
M. de Carvalho – Custo: R$ 14 mil. Obra concluída em 22/11/2009.  

 

• obras de 150 m de rede coletora de esgotos para interligação na Rua Vicente 
Garavelo – Custo: R$ 9 mil. Obra concluída em 17/11/2009.  

 

• obras de rede auxiliar, interligação e remanejamento de rede coletora de esgotos – 
Custo: R$ 62 mil. Obra concluída em 07/11/2009.  

 

• construção da base dos filtros da Estação de Tratamento de Água de Botucatu – 
Custo: R$ 88 mil. Obra concluída em 23/10/2009.  

 

• 922,37 m de prolongamento de Rede coletora de esgotos, com o objetivo de eliminar 
os lançamentos de esgotos "in natura" na rua José Barbosa de Barros – Custo: R$ 91 
mil. Obra concluída em 29/09/2009.  

 

• execução de rede de distribuição de água, ligações prediais de água, rede coletora de 
esgotos e ligações prediais de esgotos para atender o Programa de Crescimento 
Vegetativo – Custo: R$ 498 mil. Obra concluída em 14/09/2009.  

 

• obras de 247,8 m de remanejamento de rede coletora de esgotos na rua Tiradentes – 
Custo: R$ 16 mil. Obra concluída em 09/09/2009.  

 

• remanejamento de 970 m de Adutora de água tratada no trecho que compreende o 
Jardim Santa Elisa – Custo: R$ 9 mil. Obra concluída em 19/07/2009.  
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• 132 m de rede de distribuição de água para fechamento de malha de rede de 
distribuição na Av. Santana – Centro – Custo: R$ 5 mil. Obra concluída em 
06/06/2009.  

 

• Implantação de sistema de esgotamento sanitário para atendimento aos Bairros: Jd. 
Saúde, Jd. Santa Elisa e Parque Tupi - Custo: R$ 137 mil. Obra concluída em 
26/02/2009.  

 

• obras de 227,9 m de rede coletora de esgotos e 48,2 m de interligações em diversas 
ruas - Custo: R$ 23 mil. Obra concluída em 30/12/2008.  

 

• remanejamento de 111,71 m de Rede coletora de esgotos na Rodovia Marechal 
Rondon, km 245, Estância Sofia - Custo: R$ 5 mil. Obra concluída em 24/12/2008.  

 

• obras de 239 m de remanejamento de rede coletora de esgotos e 11 ligações prediais 
de esgotos - Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 30/11/2008.  

 

• execução de 659,71 m de emissário da linha de recalque de esgotos, para eliminação 
de odores no Bairro Residencial Parque Primavera - Custo: R$ 32 mil. Obra 
concluída em 30/11/2008.  

 

• 509 m de rede de distribuição de água e 197 ligações prediais; 336 m de rede coletora 
de esgotos e 113 ligações prediais para atender o Programa de Crescimento 
Vegetativo - Custo: R$ 88 mil. Obra concluída em 15/11/2008.  

 

• execução de 4.325 m de rede de distribuição de água, 1.508 ligações prediais de água, 
3.105 m de rede coletora de esgotos e 1.464 ligações prediais de esgotos para atender 
o crescimento vegetativo - Custo: R$ 980 mil. Obra concluída em 15/09/2008.  
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• obras de 2.587,64 m de remanejamento de rede de distribuição de água e 93 ligações 
prediais de água e adutora de água tratada - Custo: R$ 90 mil. Obras concluídas em 
Ago-Set/2008 e Set/2009.  

 

• 158,1 m de prolongamento de rede coletora de esgotos para adequação do emissário e 
231 m de linha de recalque da EEE Santo Antônio da Cascatinha - Custo: R$ 7 mil. 
Obra concluída em 06/08/2008.  

 

• obras de interligações para setorização de rede de distribuição de água no setor Leste 
- Vila Mariana em Botucatu - Custo: R$ 65 mil. Obra concluída em 30/05/2008.  

 

• obras de 94 m de remanejamento de rede de distribuição de água e 3 ligações prediais 
de água - Custo: R$ 4 mil. Obra concluída em 27/02/2008.  

 

• remanejamento de 47 m de rede de distribuição de água e 9 ligações domiciliares, 811 
m de rede coletora de esgotos e 15 ligações domiciliares e 246 m de remanejamento de 
emissário de esgotos - Custo: R$ 63 mil. Obra concluída em 08/09/2007.  

 

• obras de 48 m de remanejamento de Rede coletora de esgotos e 3 ligações prediais de 
esgotos avulsas na Rua Curuzu - Custo: R$ 4 mil. Obra concluída em 26/07/2007.  

 

• obras de Interligações e Travessia sob Avenida por método não destrutivo com túnel 
liner Plate - Custo: R$ 726 mil. Obra concluída em 16/05/2007.  

 

• execução das obras de adutora de água tratada (trecho da estação de tratamento de 
água do Jardim Riviera), conclusão de floculador e decantador da estação de 
tratamento de água - Custo: R$ 1.323 mil. Obra concluída em 28/04/2007.  

 

• execução de 3.308 m de rede de distribuição de água, 1.070 ligações prediais de água, 
2.262 m de rede coletora de esgotos e 935 ligações prediais de esgotos para atender o 
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Programa de Crescimento Vegetativo - Custo: R$ 746 mil. Obra concluída em 
14/03/2007.  

 

• execução de 564 m de rede de distribuição de água e troca de 84 ramais de água na 
Vila Maria - Custo: R$ 87 mil. Obra concluída em 06/01/2007.  

 

• execução de estação de tratamento de esgotos na Fazenda Experimental Lageado - 
Custo: R$ 9.238 mil. A ETE já está operando desde Abril/2006. O contrato ainda está 
em aberto por estar sub-júdice.  

 

• obras de remanejamento de rede de distribuição de água (1.934,10 m), ligações 
prediais de água (86 un) e adutora de água tratada - Custo: R$ 74 mil. Obra 
concluída em 16/08/2008.  

 

• obras de remanejamento de rede de distribuição de água (164,64 m), na Rua João 
Calonego - Custo: R$ 5 mil. Obra concluída em 13/08/2008.  

 

• remanejamento de rede de distribuição de água (210,9 m) com troca de ramais ( 07 
un.) na Rua Jorge Tibiriçá - Custo: R$ 8 mil. Obra concluída em 19/09/2008.  

 

• obras de remanejamento de Rede de distribuição de água (278,00 m) e de Ligações 
prediais de água (10 un), na Rua Turma 6, em Vitoriana - Custo: R$ 3 mil. Obra 
concluída em 11/09/2009.  

 

• execução de Redes e Ligações de água e esgotos do crescimento vegetativo, troca de 
ramais, reparo de redes e ramais, nivelamento e construção de Poços de Visitas e 
corte/supressão de ramais de água - Custo: R$ 530 mil. Obra concluída em 
12/10/2010.  

 

• obras de remanejamento de Coletor tronco (111,80 m), Rua Adolfo Lutz, Ribeirão 
Lavapés; remanejamento do Emissário (119,80 m), Rua José Klefens – Jd Cristina; 
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Emissário esgoto Horta comunitária (130,73 m), Vila Ema e Travessia treliça 
emissário Horta comunitária - Custo: R$ 81 mil. Obra concluída em 31/10/2010.  

 

• obras de remanejamento de: Linha de recalque de esgotos (68,00 m) e Adutora de 
água tratada (49,00 m), na Av. Universitária, nº 3125, Altos do Paraíso - Custo: R$ 4 
mil. Obra concluída em 12/11/2010.  

 

• obras de remanejamento de: RDA (103 m) e passagem LPA (08 un), para a Rua Silva 
Jardim e remanejamento de: RDA (52 m) e passagem LPA (07 un), para a Rua 
Comendador Pedro Stefanini - Custo: R$ 18 mil. Obra concluída em 12/11/2010.  

 

SAÚDE:  

Obra concluída:  

• reforma do Hospital ProfºCantídio de Moura Campos para adequação de área de 
Atendimento a Transtornos Mentais Agudo - Custo: R$ 3.732 mil. Obra concluída em 
31/03/2007.  

Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades Hospitalares (2007-2010) – obras e 
equipamentos (Total: R$ 697 mil):  

• Prefeitura - R$ 50 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de equipamentos. GA  

 

• Prefeitura - R$ 40 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de veiculo para 
transporte de pacientes.  

 

• Hospital Professor Cantídio de Moura Campos- R$ 657 mil, repassados de 2007 a 
2008, para aquisição de equipamentos.  

 

UNESP (Universidade Estadual Paulista) – R$ 2.826 mil  

• R$ 312 mil, repassados em Jun/2010, para reforma e ampliação e aquisição de 
equipamentos e mobiliário.  
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• R$ 506 mil, repassados em Nov/2008, para construção de UTI de 10 leitos. A obra foi 
concluída em Mai/2010.  

 

• R$ 8 mil, repassados em Dez/2009, para aquisição de equipamentos.  
 

• R$ 220 mil, repassados em Nov/2009, para aquisição de equipamentos. (foram 
adquiridas 5 máquinas de hemodiálise em Fev/2010).  

 

• R$ 200 mil, repassados em Out/2009, para Equipamento cirúrgico. Foi adquirido 1 
arco cirúrgico em Fev/2010.  

 

• R$ 210 mil, repassados em Jan/2009, para aquisição de máquinas para hemodiálise. 
(adquiridas 6 máquinas de hemodiálise no início de 2009).  

 

• R$ 1.300 mil, repassados de Jun/2008 a Out/2008 para aquisição de equipamentos e 
mobiliários.  

 

• R$ 70 mil, repassados de Dez/2006 a Jun/2007 para aquisição de equipamentos.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – Custeio (Total: 
R$ 14.673 mil)  

• UNESP - R$ 11.418 mil.  
 

• Associação Beneficente dos Hospitais Sorocabana – R$ 3.114 mil (R$ 2.877 mil do 
Programa Pró-Santas Casas)  

 

• Misericórdia Botucatuense – R$ 100 mil  
 

• UNIFAC - Associação de Ensino de Botucatu – R$ 41 mil  
 



22 

Programa Dose Certa:  

• De 2007 a Dez/2010, foram repassados R$ 2.602 mil em medicamentos.  
 

• Em 2011 estão sendo repassados para o município R$ 803 mil em medicamentos.  
 

Programa de Controle de Glicemia:  

• Prefeitura - R$ 634 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010, para custeio.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Entrega de 31 viaturas, sendo: 16 para a Polícia Militar, 13 para Policia Civil e 2 
para Policia Técnica – Custo: R$ 1.208 mil.  

 

 

Polícia Militar - Corpo de Bombeiros:  

• Em 30/05/2008 e 11/11/2009 foram entregues 2 unidades de resgate para o Corpo de 
Bombeiros – Custo: R$ 212 mil.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

• contenção geotécnica em 13 pontos da serra de Botucatu na SP-300 nos km 236 e km 
240 - Custo: R$ 13.696 mil. Obra concluída em 30/04/2009.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I:  

• recuperação de 12,60 km da vicinal Botucatu - Distrito de Vitoriana - Custo: R$ 2.006 
mil. Obra concluída em 28/09/2008.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III:  
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• recuperação de 9,20 km da vicinal SP-191 – Botucatu a Vitoriana - Custo: R$ 2.504 
mil. Obra concluída em Jun/2010.  

 

CONCESSIONÁRIA SP VIAS: OBRA CONCLUÍDA  

• implantação da 2ª pista da SP-280 do km 204,7 ao km 206,5 - Pista Oeste – Serra de 
Botucatu (2º viaduto) – Custo: R$ 55.064 mil. Obra concluída em 09/02/2010.  
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
 

R$ 253.200.000,00 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 2.316.998 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 1.600 mil, 
beneficiando 1.256 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 3,6 km. da Estrada Municipal BTC-020 (trecho Rio Capivara/Ribeirão 
Capivari) - Custo: R$ 81 mil. Obra concluída 09/11/1999; 

 
• recuperados 8,3 km. da Estrada Municipal BTC-030 (2ª e 3ª fase) - Custo: R$ 200 mil. 

Obra concluída em 25/10/2002; 
 

• recuperados 7 km. da Estrada Municipal – BTC-430 no Bairro Monte Alegre - Custo: 
R$ 207 mil. Obra concluída em 27/12/2004. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 
 

• implantadas 6 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem caberá a 
construção das cabeceiras. O Estado fez a doação das superestruturas, totalizando 54 
metros lineares – Custo: R$ 345 mil, sendo: 

 
1. na estrada Piapara, sobre o Córrego Capivara - vão de 10,00 metros, instalada em 

30/11/2002; 
 
2. na estrada Piapara, sobre o Córrego Capivarinha - vão de 12,00 metros, instalada em 

11/11/2002; 
 

3. na estrada do Leit, sobre o Córrego Lambari - vão de 6,00 metros, instalada em 
10/08/2002; 

 
4. na estrada Aracatu, sobre o Córrego Aracatu - vão de 8,00 metros, instalada em 

31/11/2002; 
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5. na estrada Araquá, sobre o Ribeirão da Agulha - vão de 6,00 metros, instalada em 
13/11/2002; 

 
6. na estrada do Paraíso (BTC-486), sobre o Rio Alambari - vão de 12,00 metros, 

instalada em 02/11/2002. 
 
Programa de Microbacias - CATI: 
 

• recuperados 6,6 km de Estrada Municipal - Microbacia Rio Pardo - Custo: R$ 235 
mil. Obra concluída em 02/03/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 80 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
4.547 crianças e adolescentes, 2.557 idosos, 503 portadores de deficiências, 903 
famílias e 406 migrantes - R$ 4.400 mil. 

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

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 50 mil em 2005 e R$ 50 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 – 90 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 154 mil; 90 

famílias/mês em 2004 – R$ 65 mil; 90 famílias em 2005 – R$ 64 mil e 330 famílias em 
2006 – R$ 237 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. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
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• construção de 5 pontes de concreto armado no Ribeirão Rio Branco, Tonico Barros, 
Major L. Cardoso, Marechal Deodoro e A. Barros – Custo: R$ 421 mil. A obra foi 
realizada em parceria com a Prefeitura, a quem coube mais R$ 180 mil e concluída em 
27/02/1997. 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
CEETPS: 
 

• serviço de adaptação do prédio da Capela para implantação da FATEC - Custo: R$ 
106 mil. A obra foi concluída em 23/08/2002. 

 
• construção do Bloco B e serviços complementares na área externa da FATEC - Custo: 

R$ 707 mil. A obra foi concluída em 07/02/2003. 
 

• reformas e manutenções na FATEC - Custo: R$ 203 mil. As obras foram concluídas 
em 2003 e 2006. 

 
• reformas gerais na Escola Técnica Drº Domingos Minicucci Filho - Custo: R$ 24 mil. 

As obras foram concluídas em 1995, 1996 e 1998. 
 

• reforma, ampliação e adequação de ambientes da Escola Técnica Drº Domingos 
Minicucci Filho - Custo: R$ 383 mil. A obra foi concluída em 18/08/2000. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP - repasses de recursos: 
 

• aquisição de um veículo para transporte de criança carente para a Entidade 
Assistencial Joana de Angelis – Custo: R$ 20 mil repassados em 01/2002; 

 
• aquisição de um veículo para a União das Associações e Sociedades Amigos – Custo: 

R$ 13 mil repassados em 06/1999; 
 

• aquisição de um veículo para Associação Botucatuense de Assistência ao Diabético – 
Custo: R$ 20 mil repassados em 06/1999; 

 
• conclusão e reforma do Ginásio de Esportes – Custo: R$ 500 mil. A obra foi concluída 

em 10/01/1997; 
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• 8.424 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas – Custo: R$ 100 mil. A obra foi 

concluída em 28/03/1999; 
 

• 14.027 m² de recapeamento asfáltico em vias de acesso e internas do Hospital 
Cantidio de Moura Campos – Custo: R$ 106 mil. A obra foi concluída em 10/11/1998. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 

• De 1995 a 2006, foram repassados R$ 4.967 mil, para merenda, kits pedagógicos, 
tecnológicos, kits escolares, PEME, Alimentação e FNDE para a APM. 

 
Escolas Construídas: 3 – (2.100 novas vagas) – R$ 2.250 mil 
 

• EEPG Jardim Montemor/Panorama – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 755 mil. 
Obra concluída em 30/06/1998; 

 
• EE Profº João Queiroz Marques – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 390 mil. 

Obra concluída em 29/08/2002; 
 

• EE Parque Residencial 24 de Maio – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 1.104 mil. 
Obra concluída em 15/11/2004. 

 
Escolas ampliadas: 4 – (1.365 novas vagas) – R$ 325 mil 
 

• EE Profª Sophia Gabriel de Oliveira – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 80 mil. 
Obra concluída em 07/03/1997; 

 
• EE Drº Armando de Salles Oliveira – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 85 mil. 

Obra concluída em 17/04/1997; 
 

• EE Profº Américo Virginio dos Santos – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 85 mil. 
Obra concluída em 07/08/1997; 

 
• EE Profº Raymundo Cintra – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 74 mil. Obra 

concluída em 12/08/2003. 
 
 
Reformas em Escolas: 56 - R$ 4.400mil. 
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Coberturas de quadras de esportes em escolas: 7 - Custo: R$ 276 mil. 
 

• EE Profº Américo Virginio dos Santos – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 
02/05/2001; 

 
• EE Profº Francisco Guedelha – Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 21/05/2001; 
 
• EE Dom Lucio Antunes de Souza – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 25/05/2001. 
 
• EE Profº José Pedretti Netto – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 27/06/2001; 

 
• EMEI Profº João Queiroz Marques – Custo: R$ 38 mil. Obra concluída em 

26/02/2002; 
 
• EE Profº Euclides de Carvalho Campos – Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 

24/04/2002; 
 

• EE Drº Armando de Salles Oliveira – Custo: R$ 37 mil. Obra concluída em 
24/10/2002. 

 
Repasses para APAE: R$ 869 mil 

 
• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 869 mil 

destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 808 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 1.674 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 16 escolas do município. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos - Eventos: 
 

• realização do 69º Jogos Abertos do Interior - Custo: R$ 649 mil, repassados em 
Out/2005. Evento realizado de 8 a 21de outubro de 2005; 
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• realização do 40º Jogos Regionais - Custo: R$ 50 mil, repassados em Jan/1999; 
 
Repasse de recursos - obras: 
 

• construção de cancha oficial de bocha e malha, recuperação do ginásio de esportes 
Mário Covas e construção de pista de atletismo - Custo: R$ 317 mil, repassados de 
Set/2005 a Mai/2006. Obra concluída em 30/10/2006. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado o Infocentro no município – Praça das 
Bandeiras, s/nº – Custo: R$ 30 mil. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado 
instalou 10 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet para 
aproximadamente 966 pessoas/mês. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 590 unidades habitacionais / 2 conjuntos – Custo: R$ 6.106 mil. 
 

• Conjunto Habitacional Botucatu B2/B3 – 504 unidades, beneficiando 2.520 pessoas, 
construídas pelo Programa Empreitada Global Convencional, B2 na Estrada 
Municipal com Estrada da Usina e B3 na Rua Mirabou Camargo - Custo: R$ 5.785 
mil. Obra concluída em 24/07/1998; 

 
• Conjunto Habitacional Botucatu D – 86 unidades, beneficiando 430 pessoas, 

construídas pelo Programa Habiteto, na Rodovia Gastão Dal Farra - Custo: R$ 320 
mil. Obra concluída em 09/05/1998. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• 3.760m² de pavimentação asfáltica em Vias da Cidade - custo: R$ 50 mil repassados 
em 01/2006. A obra está foi concluída em 21/04/2006. 

 
 
JUSTIÇA: 
 
Fundação Casa: 
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• construção do Centro de Atendimento Sócio-Educativo do Adolescente – CASA, com 
56 vagas – Custo: R$ 2.781 mil. A unidade faz parte do novo modelo de gestão que 
consiste da construção de 41 unidades pequenas e descentralizadas para que os jovens 
sejam atendidos próximos de suas famílias e de acordo com as regras propostas pelo 
Sistema Nacional Sócio-Educativo que limita a 96 o número de adolescentes para 
cada unidade de internação. A obra foi iniciada em 06/03/2006 e concluída em 
15/09/2006. O Centro de atendimento de Botucatu será administrado pelo Centro 
Regional e Atenção aos Maus Tratos na Infância - CRAMI. 

 
• serviçosmotomecanização para acesso, conservação do solo e outros, para o casa – 

Botucatu, com 56 vagas – Custo: R$ 79 mil. 
 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
FEHIDRO : 
 

• contrato com prefeitura, para construção de galeria de águas pluviais no loteamento 
residencial serra negra – Custo: R$ 150 mil. Concluída em 15/03/2005. 

 
• contrato com prefeitura, para educação ambiental na região de Botucatu – Custo: R$ 

119 mil. Concluída em 22/09/2006. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
CTEEP: 
 

• implantação da linha de transmissão interligando o sistema de energia de Botucatu e 
Chavantes – Custo: R$ 33.672mil. A obra foi concluída em 30/09/2004. 

 
 
DAEE: 
 

• obras de canalização e proteção de margens de afluente do Córrego Lavapés no 
Bairro Parque Residencial Serra Negra em Botucatu – Custo: R$ 300mil. A obra foi 
realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 260mil e concluída em 
29/01/2002. 

 
 
SABESP: 
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• execução de 3.150 m de adutora de água tratada da estação tratamento água Rubião 

Junior (1ª Etapa) – Custo: R$ 193mil. A obra foi concluída em 31/08/2006; 
 
• adequação da Estação de Tratamento de Esgotos – Custo: R$ 4.977mil. A obra foi 

concluída em 25/10/2005; 
 

• construção de um reservatório apoiado em fibra de 30 m³ na Distrito César Neto – 
Custo: R$ 11mil. A obra foi concluída em 10/09/2005; 

 
• ampliação da capacidade da Estação Elevatória de Água Bruta – Custo: R$ 382mil. A 

obra foi concluída em 12/03/2004; 
 

• duplicação de 494 m do emissário da estação de tratamento de esgotos no Distrito 
Rubião Junior – Custo: R$ 19mil. A obra foi concluída em 01/08/2003; 

 
• 18.887 m de coletores troncos: Boa Vista, Antártica, Água Fria, Lavapés (2º e 3º 

trecho), Tanquinho e interligação de rede coletora – Custo: R$ 1.982mil. A obra foi 
concluída em 16/12/2002; 

 
• 1.887 m de coletores troncos do Ribeirão Lavapés, Estação Elevatória de Esgotos e 

linha de recalque – Custo: R$ 2.526mil. A obra foi concluída em 14/10/2001; 
 

• 15.560 m de rede de distribuição de água, 1.571 ligações prediais de água, 10.204 m 
de rede coletora de esgotos e 1.356 ligações prediais de esgotos, dentro do Programa 
Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 958mil. A obra foi concluída em 04/02/2001; 

 
• execução de uma estação elevatória de esgotos no Jardim Santa Elisa – Custo: R$ 

11mil. A obra foi concluída em 03/09/2000; 
 

• perfuração de poço tubular profundo P2 no Loteamento Green Valley – Custo: R$ 
28mil. A obra foi concluída em 21/07/2000; 

 
• perfuração de poço tubular profundo P2 no Distrito Vitoriana – Custo: R$ 71mil. A 

obra foi concluída em 16/02/2000; 
 

• construção de uma estação elevatória de esgotos (Tipo A1) no Jardim Riviera – Custo: 
R$ 12mil. A obra foi concluída em 28/11/1998; 

 
• duplicação da adutora água tratada (COHAB I) – Custo: R$ 211mil. A obra foi 

concluída em 05/09/1998; 
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• execução de 578 m de adutora de água tratada no Distrito César Neto – Custo: R$ 

7mil. A obra foi concluída em 22/07/1998; 
 

• construção de sub-adutora de água tratada na Chácara Capão Bonito – Custo: R$ 
63mil. A obra foi concluída em 07/07/1998; 

 
• construção de um reservatório apoiado de concreto de 1.000 m³ (Setor Norte) – Custo: 

R$ 124 mil. A obra foi concluída em 26/02/1998; 
 

• construção de um reservatório semi enterrado de 1.000 m³ (R14) na Vila Mariana – 
Custo: R$ 198mil. A obra foi concluída em 01/12/1997; 

 
• construção de estação de tratamento de esgotos (lagoa aerada e facultativa) e 1.065 m 

de emissário por gravidade – Custo: R$ 779mil na gestão PSDB. A obra foi concluída 
em 01/12/1997; 

 
• execução de uma estação elevatória de esgotos no Conjunto Habitacional Botucatu B2 

– Custo: R$ 7 mil. A obra foi concluída em 21/11/1997; 
 

• 49.303 m de rede de distribuição de água, 4.701 ligações de água, 95.247 m de rede 
coletora de esgotos e 4.836 ligações de esgotos, dentro do Programa Crescimento 
Vegetativo – Custo: R$ 4.086 mil. A obra foi concluída em 18/09/1997; 

 
• 5.598 m de rede de distribuição de água, 162 ligações domiciliares de água e 

reservatório apoiado (200 m³) – Custo: R$ 67mil. A obra foi concluída em 06/03/1997; 
 

• 18.000 m de rede de distribuição de água, 1.400 ligações prediais de água, 4.000 m de 
sub adutora de água tratada, 16.000 m de rede coletora de esgotos, 1.400 ligações de 
esgotos e 6.000 m de emissário – Custo: R$ 1.130mil. A obra foi concluída em 
26/01/1997. 

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

• Prefeitura - R$ 53 mil em Dez/1998 para construção do Posto de Saúde no Parque 
Marajoara; 
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• Prefeitura - R$ 72 mil em Dez/1998 para aquisição de um veículo para combate a 
dengue; 

 
• Associação Beneficente dos Hospitais Sorocabana - R$ 83 mil em Ago/2001 e 

Jul/2006 para aquisição de equipamentos; 
 

• Associação Beneficente dos Hospitais Sorocabana - R$ 67 mil para aquisição de 
equipamentos do Programa de Assistência ao Parto 1996, 1997 e 1998; 

 
• Santa Casa - R$ 100 mil em Dez/1998 para aquisição de equipamentos para o Centro 

de Atendimento de Traumatologia e Ortopedia; 
 

• Hospital ProfºCantídio de Moura Campos - R$ 705 mil de 1996 a 2006 para reforma, 
adequação e aquisição de equipamentos; 

 
• UNESP - R$ 110 mil em Dez/1998 para construção do Laboratório do Hemocentro; 

 
• UNESP - R$ 60 mil em Dez/1998 para aquisição de um veículo; 

 
• UNESP - R$ 324 mil em Mar/2000 e Ago/2005 para aquisição de equipamentos 

dentro do Programa de Urgência e Emergência; 
 

• UNESP - R$ 80 mil em Jun/2000 para obras na Unidade de Hemodiálise; 
 

• UNESP - R$ 9 mil em Out/2000 para aquisição de equipamentos para o Banco de 
Leite; 

 
• UNESP - R$ 168 mil em Jun/2002 e Ago/2005 para aquisição de equipamentos; 

 
• UNESP - R$ 86 mil em Jan/2005 para reforma, ampliação e aquisição de mobiliários 

para a farmácia de Alto Custo; 
 

• UNESP - R$ 595 mil em Abr/2005 para aparelhamento e adequação de 5 leitos da 
UTI; 

 
• UNESP - R$ 105 mil em Abr/2005 para aquisição de equipamentos para cirurgia e 

obesos; 
 

• UNESP - R$ 240 mil em Mai/2005 para reforma da Unidade de Hemodiálise; 
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• UNESP - R$ 550 mil para aquisição de equipamentos do Programa de Assistência ao 
Parto. 

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

• Santa Casa – R$ 284mil; 
 
• Associação Beneficente dos Hospitais Sorocabana– R$ 1.130 mil; 
 
• UNESP– R$ 30.604 mil. 

 
Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura – R$ 360mil em Ago/2005; 
 
Programa Saúde da Família (custeio): 
 

• UNESP – R$ 215mil; 
 
Entrega de Ambulâncias: 2 
 

• Unesp (1) – R$ 97 mil, entregue em 30/06/2000; 
 
• Hospital ProfºCantídio de Moura Campos (1) – R$ 32 mil, entregue em 04/08/2000. 

 
Veículo para transporte de paciente: 1 
 

• Prefeitura (1) – R$ 22 mil, repassados em Fev/2002. 
 
 
TRABALHO: 
 

• Em 04/08/2000 foi implantado o Banco do Povo Paulista, na Praça Profº Pedro 
Torres nº 100 - Custo: R$ 450 mil. 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 91 viaturas (1995-2006), sendo: 54 para a Polícia Militar, 34 para a 
Polícia Civil e 3 para a Polícia Científica – Custo: R$ 2.148mil; 
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• Entrega de 2 Bases Comunitárias para a Polícia Militar – Custo: R$ 100mil 
(entregues em 23/05/2001 e 20/12/2003); 

 
• reforma do prédio da Delegacia Regional de Polícia – Custo R$ 18 mil. Obra 

concluída em 20/01/1997; 
 
• reforma na Cadeia Pública – Custo R$ 126 mil. Obra concluída em 01/02/1998. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DAESP: 
 
Aeroporto Estadual Tancredo de Almeida Neves: 
 

• implantação de farol rotativo para operação visual noturna - Custo: R$ 296 mil. Obra 
concluída em 01/06/1998; 

 
• ampliação de 300 m da pista, reforço e recapeamento do pavimento existente, 

balizamento noturno e obras complementares - Custo: R$ 2.569 mil. Obras concluídas 
em 09/01/2001. 

 
DER: 

• regularização e recapeamento da SP-300, do km. 78,1 ao 101,4 e 107,2 ao 108,5, 
numa extensão de 24,6 km - Custo: R$ 884 mil. A obra foi concluída em 09/02/1997; 

 
• serviços de melhoramentos e pavimentação da vicinal BTC-040, trecho da SP-280 - 

km 216 ao acesso duratex (15 km) – Custo: R$ 1.731 mil. A obra foi concluída em 
09/10/1997; 

 
• serviços de melhoramentos e pavimentação da SP-251/300 (Rodovia Domingo 

Santori) no acesso UNESP à CEAGESP (3,23 km) – Custo: R$ 1.317 mil. A obra foi 
concluída em 30/10/1999. 

 
Restauração da SP-300 – Rodovia Marechal Rondon: 
 

• 32,5 km de restauração da SP-300 – Rodovia Marechal Rondon, do km. 248,5 ao km. 
281 – Custo: R$ 24.180 mil. A obra foi concluída em 03/04/2006; 

 
• 19,5 km de restauração da SP-300 – Rodovia Marechal Rondon, do km. 229,25 ao km. 

248,5 – Custo: R$ 9.675 mil. A obra foi concluída em 03/04/2006 


