
1 
 

CAPIVARI 
 

OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014
 

DESEVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 6.600 litros de leite em Jan/2011 – Custo: R$ 9 mil, beneficiando 440 
famílias carentes, no último mês do período.  

 

• Projeto Ação Jovem - estão sendo atendidos 50 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 48 
mil, já repassados R$ 8 mil em Jan e Fev.  

 

• Programa Renda Cidadã - estão sendo atendidas 54 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 51 mil, já repassados R$ 8 mil em Jan e Fev.  

 

Repasses concluídos: R$ 520 mil:  

• Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo - R$ 30 mil, repassados em Dez/2010, para 
aquisição de equipamentos e materiais de natureza permanente.  

 

• APAE - R$ 50 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de equipamentos e 
materiais de natureza permanente.  

 

• APAE - R$ 190 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de veículo.  
 

• Prefeitura – R$ 250 mil, repassados em Ago/2010, para construção do Centro Dia 
dentro do Projeto Quero Vida.  

 

Repasses programados: R$ 26 mil  
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• Prefeitura – R$ 26 mil, para aquisição de equipamentos, para atender 20 idosos, 
através do Projeto Quero Vida.  

 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE:  

• construção de pista de skate na Avenida Newton P. Neves – Custo: R$ 40 mil, 
repassados em Abr/2010. Em licitação.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 323 unidades habitacionais concluídas (beneficiando 1.615 pessoas) / 1 conjunto - 
R$ 28.127 mil 

• conjunto habitacional Capivari C1 / C2 / C3 – 323 unidades, beneficiando 1.615 
pessoas, na Estrada Municipal Arlindo Batagin, construídas pelo Programa Parceria 
com Municípios – Custo: R$ 28.127 mil. Obra concluída em 30/01/2011.  

 

Programa Melhoria Habitacional:  

Obra programada:  

• construção de praça publica no Conjunto Habitacional Capivari A – Custo: R$ 68 mil. 
Em análise.  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 5.080 mil.  

• 4.620,00 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e 1.200 m de galerias de águas 
pluviais na Vila Balan – Custo: R$ 400 mil, já repassados R$ 239 mil em Jul/2008. A 
obra está com 89,73% executados.  

 

• 9.229,00 m² de pavimentação asfáltica e 100.564,00 m² de recapeamento asfáltico - 
Custo: R$ 2.000 mil, já repassados R$ 800 mil em Ago/2008. A obra está com 75% 
executados.  
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• 9.767,98 m² de pavimentação asfáltica, 84.887,54 m² de recapeamento asfáltico, guias 
e sarjeta em diversas vias urbanas do município - Custo: R$ 2.000 mil, já repassados 
R$ 1.000 em Mar/2010. A obra está com 70% executados.  

 

• construção de passarela metálica na ponte de interligação da Rua XV de Novembro, 
Centro - Custo: R$ 80 mil, repassados em Jan/2010. Obra concluída em 26/01/2011.  

 

• 3.968,00 m² de pavimentação asfáltica com 3 cm de espessura e 603 m de guias e 
sarjetas em vias urbanas do Município - Custo: R$ 100 mil, repassados em Jan/2010. 
A obra está com 80% executados.  

 

• 11.890,50 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na interligação entre os 
loteamentos: Alto Castelani e Jardim do Bosque - Custo: R$ 500 mil, já repassados R$ 
250 em Mar/2010. A obra está com 80% executados e término previsto em 31/03/2011.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS:  

FEHIDRO :  

• contrato com a SAAE, para aquisição de sistema de desidratação de lodo ativado por 
batelada na estação de tratamento de esgoto – Custo: R$ 103 mil. Término previsto 
para 11/07/2011.  

 

• contrato com a SAAE, para construção do emissário final da estação de tratamento de 
esgotos do sistema Alto Castelani – Custo: R$ 119 mil. A obra está com 2% 
executados e tem término previsto em 25/02/2012.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura /entidades hospitalares (2011-2014) – obras e 
equipamentos (Total: R$ 250 mil):  

Prefeitura - R$ 200 mil, sendo:  
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R$ 150 mil, repassados em Jun/2010, para construção do Posto de Saúde (em processo 
licitatório). 

 

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

Santa Casa – R$ 50 mil:  

R$ 50 mil, repassados em Jun/2010, para reforma e ampliação (em processo licitatório).  
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 305.350 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 
385 mil, beneficiando 440 famílias carentes, no último mês.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 6,33 km de estrada rural CPR-243 (2ª fase) - Bairro Fazenda Cafezal – 
Bacia Hidrográfica Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Custo: R$ 543 mil. Obra 
concluída em 23/12/2010.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 14 convênios com a Prefeitura para atendimento a 406 crianças e 
adolescentes, 165 idosos e 354 famílias – Custo: R$ 245 mil.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 50 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 36 mil; 50 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 36 mil; 50 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 36 
mil e 50 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 42 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 61 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 44 mil; 54 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 38 mil; 54 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 38 mil 
e 54 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 44 mil.  

 

Repasses concluídos: R$ 131 mil:  

• Prefeitura – R$ 16 mil, repassados de Jul a Dez/2009, para custeio.  
 

• Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo - R$ 60 mil, repassados em Out/2008, para 
reforma dos quartos dos idosos (obra concluída em 10/02/2009).  
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• Associação Santa Rita de Cássia - R$ 40 mil, repassados em Jul/2008, para aquisição 
de equipamentos e materiais de natureza permanente.  

 

• Prefeitura - R$ 15 mil, repassados de Jun a Ago/2010, para realização de 9 cursos de 
(maquiagem artística, recreação infantil, oficinas de lembrancinhas, unhas artísticas e 
maquiagem, garçom e garçonete, decoração, lembrancinhas a serem produzidos pelas 
crianças durante a festa, produção de doces salgados, bolos e tortas), beneficiando 
216 pessoas, através do complementando renda cidadã.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

 

CEETPS:  

� implantação de unidade da ETEC. Caberá à Prefeitura a reforma do prédio (aguardando 
a reforma do prédio) e ao Estado a aquisição de equipamentos e mobiliários – Custo: R$ 551 
mil, pagos em Dez/2008 e Jun/2009. Oferecerá os cursos de Ensino Médio, Administração, 
Informática, Modelagem de Vestuário e Química. Estava funcionando provisoriamente em 
prédio EE Augusto Castanho, classe descentralizada da ETEC Cel. Fernando Febeliano da 
Costa – Piracicaba (em desativação). A Prefeitura comprometeu em alugar o prédio do 
Anglo a partir de 2011, porém ainda não houve manifestação.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 1.404 mil.  

• aquisição de uma motoniveladora - Custo: R$ 200 mil, repassados em Jan/2010. 
Adquirida em Outubro de 2010.  

 

• aquisição de uma retroescavadeira de pneus - Custo: R$ 200 mil, repassados em 
Jun/2010. Adquirida em Agosto de 2010.  
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• aquisição de um caminhão - Custo: R$ 150 mil, repassados em Jun/2010. Adquirido 
em Agosto de 2010.  

 

• aquisição de uma Kombi - Custo: R$ 40 mil, repassados em Dez/2009. Adquirida em 
Agosto de 2010.  

 

• drenagem de águas pluviais, 17.317,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas 
no Bairro São João Batista - Custo: R$ 599 mil, repassados em Ago/2008 e Abr/2009. 
Obra concluída em Dez/2008.  

 

• 5.832,00 m² de pavimentação asfáltica em vias do Bairro Castellani - Custo: R$ 140 
mil, repassados em Mar/2007. Obra concluída em 16/04/2007.  

 

• 5.380,20 m² de pavimentação asfáltica na Avenida Chiquinho Quadros - Custo: R$ 
150 mil, já repassados R$ 75 mil em Fev/2007. Obra não executada, em fase de 
devolução dos recursos.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 975 mil  

Reformas de escolas concluídas: 10 – R$ 975 mil  

• 3 na Diretoria de Ensino - Custo: R$ 650 mil. Obras concluídas em 10/07/2007, 
12/03/2010 e 15/10/2010.  

 

• 2 na EE Padre Fabiano José Moreira de Camargo - Custo: R$ 62 mil. Obras 
concluídas em 19/08/2009 e 21/01/2010.  

 

• 3 na EE Padre José Bonifácio Carreta - Custo: R$ 96 mil. Obras concluídas em 
24/04/2007, 05/01/2010 e 15/01/2010.  
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• EE Profª Maria Januária Vaz Tuccori - Custo: R$ 13 mil. Obra concluída em 
16/10/2009.  

 

• EE Profª Laura Quagliato Pacheco - Custo: R$ 154 mil. Obra concluída em 
06/09/2007.  

 

Transporte Escolar: R$ 291 mil 5 

 

 

• Foram entregues em 12/12/2009 e 15/03/2010 2 micro ônibus para transporte escolar 
– Custo: R$ 291 mil.  

 

Repasses para a APAE:  

• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 263 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 120 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes 
regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 305 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 1 escola do município. EE Padre Fabiano José Moreira de 
Camargo.  

 

Distribuição de Material Escolar:  

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 4.274 alunos em 2007, 4.426 
alunos em 2008, 9.912 alunos em 2009 e 9.072 alunos em 2010 - Custos: R$ 419 mil.  

 

GESTÃO PÚBLICA:  
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Programa Acessa São Paulo:  

• Em 22/03/2010 foi implantado 1Infocentro Municipal na Rua Prof. Nilton Pimenta 
Neves, 493 - Castelane. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 10 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 63 mil.  

 

JUSTIÇA:  

Fundação Casa:  

• convênio com a Prefeitura, para atendimento a 20 adolescentes em regime de 
liberdade assistida – Custo: R$ 24 mil, repassados de Ago/2008 a Jun/2009.  

 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB:  

• repasse de R$ 110 mil em Jul/2007, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de um caminhão compactador de lixo.  

 

FEHIDRO :  

• contrato com a Prefeitura, para elaboração de programa de controle e redução de 
perdas no sistema de abastecimento de água – Custo: R$ 67 mil. Concluída em 
13/10/2009.  

 

SAÚDE:  

 

Repasses concluídos para Prefeitura /entidades hospitalares (2007-2010) – custeio (Total: 
R$ 2.267 mil):  

• Prefeitura – R$ 200 mil.  
 

• Santa Casa – R$ 2.067 mil (sendo R$ 1.767 mil para o Programa Pró-Santas Casas).  
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Repasses concluídos para Prefeitura /entidades hospitalares (2007-2010) – obras e 
equipamentos (Total: R$ 687 mil):  

Prefeitura - R$ 362 mil, sendo:  

R$ 2 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de bomba dosadora de flúor.  

R$ 80 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de um auto refrator com ceratometria, 
um oftalmoscópio binocular e 4otoscópio com fibra ótica (já adquiridos).  

R$ 130 mil, repassados em Nov/2007, para construção de canil e gatil - controle de zoonose 
(obra concluída em 27/11/2008).  

R$ 150 mil, repassados em Nov/2007, para construção do Centro de Referência ao Idoso 
(obra concluída em 27/11/2008).  

Santa Casa – R$ 325 mil, sendo:  

R$ 50 mil, repassados em Out/2009, para aquisição de um bisturi eletrônico para cirurgia 
geral, um ventilador e respirador eletrônico pediátrico e adulto e um monitor cardíaco 
multiparametrico com capnografia (já adquiridos).  

R$ 275 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos (já adquiridos).  

Programa Dose Certa:  

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados R$ 923 mil em medicamentos.  
 

Programa Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 269 mil, repassados de 2007 a 2010 para custeio.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 6 viaturas: 5 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 196 mil.  

 

Corpo de Bombeiros:  
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• Foram entregues para o Corpo de Bombeiros do município 2desencarceradores 
hidráulicos em 05/05/2010 – Custo: R$ 34 mil.  

 

TRANSPORTES:  

 

DER:  

Obra concluída:  

PROGRAMA PRÓ-VICINAL I:  

• recuperação de 4,00 km da vicinal Capivari – Mombuca – Rio das Pedras – Custo no 
município: R$ 755 mil. Obra concluída em 15/08/2008 (RPE).  
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 31.200.000,00 

 
 

AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 702.730 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 533 mil 

beneficiando 440 famílias carentes, no último mês do período. 
 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 3,3 km das estradas rurais do bairro Cruz Alta e Pavão - Custo: R$ 79 
mil. As obras foram concluídas em 04/09/2000. 

 
 

Programa de Pontes Metálicas: 
 

• implantadas 4 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem caberá a 
construção das cabeceiras. O Estado fará a doação das superestruturas, totalizando 
46 metros lineares – Custo: R$ 294 mil: 

 
1. na avenida Josefina Giovana Rossi - Área B1, - vão de 10 metros. Instalada em 

12/09/2003; 
 

2. sobre o Córrego Caraça na avenida Josefina Giovana Rossi - Área B2 , vão de 12 
metros. Instalada em 28/10/2003; 

 
3. sobre o córrego Arroio do Ribeirão - Jardim Bosque com Alto do Castellani - Área 

C1, vão de 12 metros. Instalada em 03/11/2003; 
 

4. sobre o Ribeirão Água Choca na avenida Dr. Enio Pires de Camargo - Área A, vão 
de 12 metros. Instalada em 03/11/2003.  

 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
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• celebrados 16 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 958 
crianças e adolescentes, 95 idosos e 41 famílias – Custo: R$ 364 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu 50 bolsistas/mês em 2005 e 50 bolsistas/mês em 2006 – 

Custo: R$ 36 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; 41 

famílias/mês em 2004 – R$ 30 mil; 41 famílias em 2005 – R$ 29 mil e 61 famílias em 
2006 – R$ 43 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 para a APAE: 
 

• De 1995 a 2001 foram repassados R$ 403 mil para atendimento a 1.070 portadores de 
deficiência física. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos:  
 

• construção de 103 residências de alvenaria para famílias carentes – Custo: R$ 186 mil 
repassados em Mar/1996. Obras concluídas em 18/11/1996. 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
 
 
IPT: 
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• subsídios técnicos para a preservação da Bacia do Ribeirão Forquilha - Custo: R$ 64 
mil. Concluído em 26/06/1997. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
Convênios SEP (repasse de verba): 
 

• aquisição de um ônibus para o Grupo da Amizade - Terceira Idade - Custo: R$ 25 mil 
repassados em Jun/2002; 

 
• aquisição de veículo para o Lar dos Velhinhos São Vicente de Paula - Custo: R$ 10 

mil repassados em Jun/1999. Entregue em 24/11/1998; 
 

• aquisição de veículo para a APAE - Custo: R$ 13 mil repassados em Jun/1999. 
Entregue em 24/11/1998; 

 
• aquisição de veículo para a APAE - Custo: R$ 15 mil repassados em Jun/1999. 

Entregue em 22/07/1998; 
 

• 15.000 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas - Custo: R$ 60 mil repassados 
em Mar/1999. A obra foi concluída em 12/03/1999; 

 
• aquisição de veículo para a ASAS  Paroquial São Benedito - Custo: R$ 17 mil 

repassados em Jun/1999. Entregue em 09/09/1998; 
 

• 12.500 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas - Custo: R$ 50 mil repassados 
em Mar/1999. A obra foi concluída em 23/03/1999; 

 
• 7.058 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas – Custo: R$ 60 mil repassados em 

Jun/1998. A obra foi concluída em 21/06/1998. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 2.070 mil 
 
Escolas ampliadas: 2 (525 novas vagas) – R$ 200 mil 
 

• EE Padre José Bonifácio Carreta – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 100 mil. 
Obra concluída em 05/09/1995; 
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• EE Profª Laura Quagliato Pacheco – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 100 mil. 
Obra concluída em 05/09/1995. 

 
Reformas em Escolas: 26 – R$ 1.567 mil 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 4 – R$ 303 mil 
 

• EE Padre Fabiano José Moreira de Camargo – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída 
em 26/06/2001; 

 
• EE Profª Maria Januária Vaz Tuccori – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 

17/10/2002; 
 

• EE Augusto Castanho – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 17/10/2002. 
 

• EE Padre José Bonifácio Carreta – Custo: R$ 183 mil. A obra foi concluída em 
22/05/2006. 

 
 
Repasses para a APAE: R$ 350 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 350 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 354 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
 
Programa Escola da Família:  
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 569 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 5 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 09/09/2000 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na rua Fernando de Barros, nº 748 – Custo: R$ 270 mil do Estado e R$ 30 
mil para atender o crédito produtivo popular. 
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ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

 
• construção de ginásio de esportes no Jardim Castelani – Custo: R$ 200 mil 

repassados em Ago/2002, Jun e Out/2003 e Jul/2005. A obra foi concluída em 
30/08/2006. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
 
CDHU: 80 unidades habitacionais / 2 conjuntos - R$ 371 mil  
 

• conjunto habitacional Capivari A3 (CH Aldo Castelani) – 42 unidades, beneficiando 
210 pessoas, construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional na avenida 
Rodrigues Alves Ref. Praça Julieta – Custo: R$ 69 mil. Obra concluída em 
30/06/1995; 

 
• conjunto habitacional Capivari A 3.2 – 38 unidades, beneficiando 190 pessoas, 

construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional na avenida Profº Nilton 
Pimenta Neves no bairro Alto do Castelani – Custo: R$ 302 mil. Obra concluída em 
31/07/1996.  

 
 
Loteria da Habitação: 
 

• rede de drenagem no loteamento São João Batista – Custo: R$ 11 mil repassados em 
Mar/2000. Obra concluída em 12/06/1997. 

 
 
Programa Melhoria Habitacional: 
 

• 9.911,91 m² de pavimentação asfáltica no conjunto habitacional Porto Alegre - Custo: 
R$ 140 mil repassados em Fev e Dez/2004 e Abr/2005. As obras foram concluídas em 
22/06/2005. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
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CETESB: 
 

• repasse de R$ 90 mil em Out/2002 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão compactador de lixo. 

 
 
FEHIDRO : 
 

• elaboração de projeto básico da estação de tratamento de água e esgotos - Custo: R$ 
33 mil. Concluído em 05/07/2005; 

 
• implantação do interceptor, linha de recalque e estação elevatória de esgotos nos 

bairros São Marcos e Morada - Custo: R$ 69 mil. Concluído em 16/02/2006; 
 

• prolongamento de emissário de esgotos Engenho Velho no bairro Santo Antônio - 
Custo: R$ 46 mil. Concluído em 15/09/2000. 

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

• Prefeitura – R$ 232 mil 
 
• Santa Casa – R$ 1.554 mil 
 

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

• Prefeitura – R$ 42 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de equipamentos; 
 

• Prefeitura – R$ 15 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de veículo para 
Sucen; 

 
• Prefeitura – R$ 15 mil, repassados em Jan/2001 para aquisição de gabinete 

odontológicopara o Posto de Saúde do Bairro Padovani; 
 

• Prefeitura – R$ 92 mil, repassados em Out/2004, para aquisição de 14 bombas 
dosadoras; 
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• Santa Casa – R$ 490 mil, repassados em Dez/1998, para reforma e aquisição de 
equipamentos; 

 
• Prefeitura – R$ 3 mil repassados em Dez/1998 para aquisição de micro computador, 

impressora e estabilizador;  
 

• Santa Casa – R$ 300 mil repassados em Jul/2002, para investimentos.  
 

• Santa Casa - R$ 8 mil repassados em Dez/1997, para aquisição de monitor de sinais 
vitais. 

 
 
Programa de Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura – R$ 311 mil repassados em Ago/2005. 
 
 
Entrega de Ambulâncias: 5 – R$ 140 mil 
 

• Prefeitura – 5 (entregues em 1995, 1997, 1998, 2000 e 2006). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 14 viaturas, sendo: 9 para a Polícia Militar e 5 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 305 mil. 

 
 
Obras: 
 

• reforma geral do prédio da Delegacia de Polícia e da cadeia pública - Custo: R$ 21 
mil. Obras concluídas em 31/12/1997; 

 
• construção do posto operacional do Corpo de Bombeiros – Custo: R$ 145 mil. Obra 

concluída em 16/03/2003.  
 
 
Corpo de Bombeiros: 

 
• aquisição de 2 rádios portáteis para o Corpo de Bombeiros - Custo: R$ 3 mil. 

Equipamentos adquiridos em 2004. 
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TRANSPORTES: 
 
 
DER:  
 

• serviços de conservação de rotina e especial na SP-304, 306, 139/308, 155/308, numa 
extensão de 173,41 km, abrangendo os municípios de Santa Bárbara D’Oeste, 
Americana, Piracicaba e Mombuca - Custo: R$ 1.184 mil. Serviços concluídos em 
20/04/2006; 

 
• serviços de conservação de rotina e especial na SP-304, 306, 139/308, 155/308, numa 

extensão de 173,41 km, abrangendo os municípios de Santa Bárbara D´Oeste, 
Americana, Piracicaba e Mombuca - Custo: R$ 3.724 mil. Serviços concluídos em 
18/04/2006; 

 
• recapeamento da SP-101, trecho Campinas-Monte Mor-Capivari, numa extensão de 

41,5 km - Custo: R$ 10.386 mil. As obras foram concluídas em 07/08/2001; 
 

• melhoramentos e pavimentação da SP-306, numa extensão de 20 km - Custo: R$ 145 
mil. As obras foram concluídas em 03/11/1998; 

 
• melhoramentos e pavimentação da vicinal de acesso à Capivari até o entroncamento 

com a MBC-020 (Mombuca à SP-308), numa extensão de 4,36 km - Custo: R$ 524 mil. 
A obra foi realizada em 27/01/1998 em parceria com a Prefeitura, responsável pela 
execução da rotatória para interligação das vicinais com a SP-308; 

 
• melhoramentos, restauração e regularização para posterior recapeamento na vicinal 

Capivari – SP-308, numa extensão de 5 km - Custo: R$ 145 mil. A obra foi concluída 
em 15/07/1998. 

 

 

Patrulha Rodoviária: 

 

• serviços de limpeza, alargamento da plataforma e cascalhamento na vicinal CPR-243 
– Estrada da Cruz Alta, numa extensão de 7 km - Custo: R$ 67 mil. Serviços 
concluídos em 15/04/1997. 

 


