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PEDREIRA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 
 
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 de Pedreira – Rua XV de Novembro, 595 - Centro - em andamento 5 cursos 
(madeiras, metais, percussão/bateria, violino/viola e violoncelo/contrabaixo), para 
126 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 354 mil de Jul/2006 a Jul/2011 
para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de 
supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 31/07/2006.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 88 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 81 
mil, já repassados R$ 67 mil de Jan a Out/2011.  

 

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 127 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 118 mil, já repassados R$ 97 mil de Jan a Out/2011.  

 

Repasses concluídos: R$ 46 mil  

• Associação de Cultura, Recuperação e Integração Social - R$ 46 mil, repassados em 
Dez/2010, para aquisição de veículo (Kombi). Prestação de contas em 22/02/2011.  

 

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 11.550 litros de leite de Jan/2011 a Jul/2011 - Custo: R$ 15 mil, 
beneficiando 110 famílias carentes, no último mês do período.  

 

EDUCAÇÃO:  
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Total de investimentos em obras – R$ 2.455 mil  

Escola nova construída: 1 (1.050 novas vagas) – R$ 1.970 mil  

• Terreno Jardim Marajoara – 10 salas (1.050 novas vagas) – Custo: R$ 1.970 mil. 
Obra concluída em 11/10/2011.  

 

Ampliação de escola em execução: 1 (315 novas vagas) – R$ 485 mil  

• EE Profº João Alvarenga – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 485 mil. A obra está 
com 76% executados e tem término previsto em 31/12/2011.  

 

Repasses para a APAE:  

• De Mar a Jun/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 93 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 55 alunos.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Jan a Jun/2011 foram gastos R$ 71 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 4 escolas do município: (EE Coronel João Pedro de Godoy Moreira, EE 
Dr. Sylvio de Aguiar Maya, EE Luiz Bortoletto e EE Profº João Alvarenga).  

 

Distribuição de Material Escolar:  

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 8.384 alunos em 2011 - Custos: 
R$ 116 mil.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Banco do Povo Paulista:  

• Em 31/10/2001, foi implantado o Banco do Povo na Rua Siqueira Campos, nº 111 – 
Custo: R$ 270 mil para atender o crédito produtivo popular. Vigência: 29/10/2011.  
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ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE:  

• obras no estádio municipal Vanderlei José Vicentini – Custo: R$ 173 mil, repassados 
em Dez/2006 e Jul/2011. A obra está com 50% executados e tem término previsto em 
04/12/2011.  

 

• construção de pista de skate profissional – Custo: R$ 100 mil, já repassados R$ 50 mil 
em Abr e Nov/2008. A obra está com 45,61% executados e tem término previsto em 
17/12/2011. Aguardando documentação para formalizar o 1º termo de aditamento.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 126 unidades habitacionais em execução / 2 conjuntos – R$ 8.372 mil  

• conjunto habitacional Pedreira D2 – 112 unidades, beneficiando 560 pessoas, em 
construção pelo Programa Parceria com Municípios – Custo: R$ 7.654 mil. A obra 
está com 1,48% executados e tem término previsto em 30/07/2012.  

 

• conjunto habitacional Pedreira G2 – 14 unidades, beneficiando 70 pessoas, em 
construção pelo Programa Reassentamento Habitacional – Custo: R$ 718 mil. A obra 
está com 20,89% executados e tem término previsto em 30/05/2012.  

 

Programa de Melhoria Habitacional:  

• reforma de Centro Comunitário do conjunto habitacional Shigueo Kobayashi - 
Pedreira "G" (CDHU) – Custo: R$ 55 mil, repassados em Dez/2010, Mar e Ago/2011. 
Obra concluída em 20/05/2011.  

 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES:  

DER  

Obra concluída:  

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV:  
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• recuperação de 5,20 km da Vicinal FioravanteCarlotti que liga o centro da cidade ao 
Bairro Duas Pontes – Custo no município: R$ 1.931 mil. Obra concluída em Jul/2011 
(AMP).  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 4.835 mil  

• construção de 02 (duas) cabeceiras de ponte em concreto armado que liga a Av. 
Wanderley José Vicentini à Av. Francisca de Oliveira, bairro Jardim Alzira – Custo: 
R$ 363 mil, já repassados R$ 218 mil em Jan/2011. Obra com 20% executados e tem 
término previsto em Dez/2011.  

 

• 24.260,90 m² de pavimentação asfáltica e 5.690,15 m de guias e sarjetas em vias do 
Loteamento: Vale Verde I e II – Custo: R$ 1.120 mil, já repassados R$ 558 mil em 
Jan/2011. Obra com 40% executados e tem término previsto em Dez/2011.  

 

• 12.070,96 m² de construção de pista dupla em asfalto e 4.212,02 m de guias e sarjetas 
na Estrada Municipal Olival Pires – Custo: R$ 600 mil, repassados em Jan e Set/2011. 
Obra com 90% executados e tem término previsto em Nov/2011.  

 

• 9.437,00 m² de pavimentação asfáltica, 1.791,00 m de guias e sarjetas e sistema de 
drenagem no Loteamento José Carlos Lena, Distrito Industrial – Custo: R$ 582 mil, já 
repassados R$ 285 mil em Jan/2011. Obra com 90% executados e tem término previsto 
em Nov/2011.  

 

• 140,00 metros lineares de canalização de Córrego Caxambu - Custo: R$ 200 mil, 
repassados em Jun/2009. Obra com 90% executados e tem término previsto em 
Dez/2011.  

 

• construção de prédio para o Centro de Referência de Assistência Social, na Avenida 
Adelino dos Santos Gouveia s/nº– Custo: R$ 190 mil, repassados em Dez/2009. Obra 
concluída em Set/2011.  
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• construção de ponte de concreto, com 53,41 m de comprimento por 10,70 m de 
largura, ligando a Av. Wanderley José Vicentini com a Rua Ana Francisca de Oliveira 
– Custo: R$ 500 mil, repassados em Fev/2008 e Dez/2010. Obra concluída em 
Out/2011.  

 

• 20.702,51 m² de pavimentação asfáltica, sistema de drenagem, guias e sarjetas, no 
Loteamento Santa Edwirges – Custo: R$ 850 mil, repassados em Abr/2010, Fev e 
Jul/2011. Obra concluída em 06/06/2011.  

 

• 5.305,00 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas do bairro Jardim Santa Rosa 
e do bairro Vila Nova – Custo: R$ 150 mil. Obra concluída em 18/03/2011.  

 

• 6.447,28 m² de pavimentação, guias e sarjetas em vias do Bairro Alto Santa Clara – 
Custo: R$ 200 mil, repassados em Ago/2009. Obra concluída em 05/01/2011.  

 

• 3.833,60 m² de pavimentação asfáltica sobre paralelepípedos em diversas vias na Vila 
São Peregrino – Custo: R$ 80 mil, repassados em Abr/2010. Obra concluída em 
05/01/2011.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS:  

DAEE:  

Programa Água Limpa:  

• Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários – Coletores Troncos e 
ETE – Custo: R$ 5.645 mil. A ETE estão com 28,31% executados e tem término 
previsto em Dez/2011 e o Coletor Tronco tem término previsto em Fev/2012.  

 

SAÚDE:  

Repasse concluído para entidades hospitalares - custeio:  

• Consaúde de Pedreira – R$ 900 mil repassados de Jun/2010 a Mar/2011.  
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Repasse programado para entidades hospitalares - custeio:  

• Consaúde de Pedreira – R$ 900 mil.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares – investimentos: (Total: R$ 
550 mil)  

Prefeitura – R$ 550 mil  

R$ 300 mil, repassados em Jun/2010, para construção de Posto de Saúde. Obra com 20% 
executados e tem término previsto em 25/01/2012.  

R$ 250 mil, repassados em Out/2009, para reforma e ampliação do Pronto Socorro de 
Urgência e Emergência. Obra concluída em 31/07/2011.  

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 36 mil.  

 

Polícia Civil: 

 

• construção de prédio para abrigar a Delegacia de Policia de Pedreira, na Av Papa 
João XXIII com Ruas Pedro Martinelli e Miguel Sarkis – Custo: R$ 262 mil. A obra 
está paralisada com 70% executados. Processo do convênio encontra-se no Gabinete 
do Secretário da Secretaria da Segurança Pública para análise sobre provável 
assinatura de Termo de Aditamento com relação ao projeto básico.  
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 77.550 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 99 mil, 
beneficiando 110 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Casa da Agricultura:  

• celebrado convênio, relativo a municipalização da Casa da Agricultura, para atender 
pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 26 mil, repassados de Out/2007 a 
Ago/2008.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 6,6 km das estradas PED-200 e PED-030 – Bacia Hidrográfica 
Piracicaba/Capivari/Jundiaí (2ª Fase) – Custo: R$ 565 mil. Obra concluída em 
27/09/2010.  

 

ASSISTÊNCIA E DES.SOCIAL:  

• celebrados 14 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
3.052 crianças e adolescentes e 3.960 famílias – Custo: R$ 129 mil.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 50 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 36 mil, 100 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 72 mil, 66 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 47 
mil, 66 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 55 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 50 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 36 mil, 100 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 72 mil, 100 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 72 
mil, 100 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 82 mil.  

Repasses concluídos: R$ 244 mil  
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• APAE - R$ 100 mil, repassados em Jan/2009, para aquisição de dois veículos para a 
entidade.  

 

• Associação de Cultura, Recuperação e Integração Social - R$ 29 mil, repassados em 
Set/2008, para aquisição de veículo.  

 

• APAE - R$ 60 mil, repassados em Jul/2008, para aquisição de equipamentos.  
 

• Associação Santo Antônio de Amparo a Criança - R$ 40 mil, repassados em Fev/2008, 
para aquisição de equipamentos.  

 

• Lar dos Velhos Flamínio Maurício - R$ 15 mil, repassados de Dez/2006 a Fev/2007, 
para custeio.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 1.967 mil  

• reforma e cobertura de quadra esportiva, localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 
s/nº - Vila Monte Alegre – Custo: R$ 100 mil, repassados em Fev/2009. Obra 
concluída em 20/10/2009.  

 

• construção de um Centro Comunitário na Estância Santa Rita, com 89,15 m² de área – 
Custo: R$ 70 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 24/03/2009.  

 

• 9.721,00 m² de recapeamento asfáltico em vias no Bairro Santo Antônio – Custo: R$ 
200 mil, repassados em Fev/2008 e Nov/2008. Obra concluída em 03/12/2008.  

 

• 2.501,95 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas do município 
– Custo: R$ 93 mil, repassados em Fev/2008. Obra concluída em 25/08/2008.  
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• 5.200,00 m² de pavimentação asfáltica na estrada municipal Hamilton Bernardes – 
Custo: R$ 100 mil, repassados em Fev/2008. Obra concluída em 25/08/2008.  

 

• 5.396,35 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do município - Custo: 
R$ 100 mil, repassados em Nov/2006 e Jan/2008. Obra concluída em 30/06/2008.  

 

• 2.135,00 m² de pavimentação com paralelepípedos e guias de concreto na rua Alfredo 
Sitta - Custo: R$ 70 mil, repassados em Dez/2005 a Fev/2007. Obra concluída em 
20/02/2007.  

 

• aquisição de um caminhão para a Defesa Civil – Custo: R$ 122 mil, repassados em 
Nov/2006. Adquirido em 20/10/2007.  

 

• aquisição de caminhão basculante – Custo: R$ 122 mil, repassados em Nov/2006. 
Adquirido em 30/07/2007.  

 

• obras de reforma do Centro Cultural, localizado a Rua Siqueira Campos, nº 53 – 
Centro – Custo: R$ 240 mil, repassados em Fev/2008. Obra concluída em 30/03/2010.  

 

• 38.073,20 m² de recapeamento asfáltico em diversas vias do município – Custo: R$ 
500 mil, repassados em Jan/2009 e Abr/2010. Obra concluída em 16/07/2010.  

 

• aquisição de dois rolos compactadores – Custo: R$ 250 mil, repassados em Dez/2009. 
Entregue em 30/03/2010.  

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 2.028 mil  

Reformas de escolas concluídas: 10 – R$ 1.572 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 2 – R$ 456 mil  

• EE Profº João Alvarenga – Custo: R$ 298 mil. Obra concluída em 18/07/2007.  
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• EE Luiz Bortoletto – Custo: 158 mil. Obra concluída em 30/06/2007.  
 

Transporte Escolar:  

• Em 12/12/2009 foi entregue 1 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil.  

 

Repasses para a APAE:  

• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 450 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 205 alunos.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 411 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 3 escolas do município: (EE Coronel João Pedro de Godoy 
Moreira, EE Dr. Sylvio de Aguiar Maya e EE Profº João Alvarenga).  

 

Distribuição de Material Escolar:  

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 4.791 alunos em 2007, 4.697 
alunos em 2008, 9.096 alunos em 2009 e 8.760 alunos em 2010 - Custo: R$ 426 mil.  

 

ESPORTE E LAZER:  

• cobertura de quadra poliesportiva no conjunto habitacional Rainha da Paz – Custo: 
R$ 70 mil, repassados em Jul/2005 e Out/2006. Obra concluída em 31/10/2007.  

 

• Projeto Esporte Social – Trata-se de Projeto de inclusão social, através do Esporte. O 
Projeto é voltado para o atendimento a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, idosos 
acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais que estejam em situação de 
risco. Os recursos no montante de R$ 39 mil, repassados em Jul/2006, são para 
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despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 17 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – R$ 642 mil  

• conjunto habitacional Pedreira H – 17 unidades, beneficiando 85 pessoas, construídas 
pelo Programa Parceria com Municípios na Rua Marcílio Neves, s/nº com a Rua 
Lourenço Tasso no bairro Vila Nova – Custo: R$ 642 mil. Obra concluída em 
23/04/2010.  

 

Programa Melhoria Habitacional:  

• 300 metros lineares de galerias de águas pluviais no conjunto habitacional Marcílio 
Moratti – Custo: R$ 69 mil, repassados em Nov/2008, Fev e Mai/2009. Obra concluída 
em 29/05/2009.  

 

JUSTIÇA:  

FUNDAÇÃO CASA:  

• convênio com Prefeitura, para atendimento a 20 adolescentes em regime de liberdade 
assistida – Custo: R$ 48 mil repassados de Ago/2007 a Jun/2009.  

 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO :  

• contrato com a Prefeitura, para elaboração de projeto básico de troncos coletores de 
esgoto – Custo: R$ 22 mil. Projeto concluído em 01/05/2008.  

 

• contrato com a Prefeitura, para programa de redução de perdas – pesquisas de 
vazamentos não visíveis – Custo: R$ 65 mil. Projeto concluído 07/07/2009  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  
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DAEE:  

• construção de rede coletora de esgotos na margem esquerda do Córrego Caxambú – 
Rua Pedro Ferrari - Custo: R$ 29 mil, repassados em Ago e Dez/2007. Obra concluída 
em 26/03/2009.  

 

SAÚDE:  

Programa Dose Certa:  

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 826 mil em 
medicamentos.  

 

Programa de Controle de Glicemia:  

• Prefeitura – R$ 120 mil foram repassados de 2007 a 2010 para custeio.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares - custeio: (Total: R$ 3.412 
mil)  

• Prefeitura – R$ 212 mil.  
 

• Consaúde de Pedreira – R$ 3.200 mil.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares – investimentos: (Total: R$ 
375 mil)  

Prefeitura – R$ 375 mil  

R$ 40 mil, repassados em Dez/2008, para aquisição de ambulância.  

R$ 150 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos.  

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

R$ 35 mil, repassados em Mai/2008, para aquisição de equipamentos para a Fundação 
Beneficente de Pedreira.  
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Consaúde– R$ 50 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos.  

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 4 viaturas: 1 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 119 mil.  

 

CONCESSIONÁRIA RENOVIAS:  

Obra concluída:  

1. implantação de passarela km 129+000 (incluindo rampas e escadarias de acesso) na SP-
340 – Custo: R$ 1.702 mil. Obra concluída em 01/04/2010.  
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 17.800.000,00 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 309.670 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 219 mil, 
beneficiando 110 famílias carentes no último mês do período. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 9 km da estrada rural PED-030 - Custo: R$ 75 mil. A obra foi concluída 
em 31/01/2002. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 29 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 928 
crianças e adolescentes, 86 idosos, 10 portadores de deficiências e 241 famílias – 
Custo: R$ 318 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 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 2001/2003 – R$ 52 mil; 30 famílias/mês 

em 2004 – R$ 21 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 21 mil e 50 famílias em 2006 – R$ 36 
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. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 
 

• 3.463 m² de obras de infraestrutura no conjunto habitacional Marcílio Moratori – 
Custo: R$ 100 mil repassados em Ago e Dez/2004. A obra foi concluída em 
27/12/2004; 

 
• 6.500 m² de obras de infraestrutura nas ruas do Trabalhador, Zarpelon e Entre Pontes 

– Custo: R$ 150 mil repassados em Mai e Out/2002. A obra foi concluída em 
245/01/2003; 

 
• aquisição de 1 caminhão para a Defesa Civil – Custo: R$ 122 mil repassados em 

Nov/2006; 
 
• aquisição de 1 caminhão basculante – Custo: R$ 122 mil repassados em Nov/2006. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 1.536 mil 
 
Ampliação de Escolas:8 (2.520 novas vagas) – Custos: R$ 696 mil 
 

• EE Luiz Bortoletto – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 160 mil. Obra concluída 
em 30/04/2005; 

 
• EE Dr. Sylvio de Aguiar Maya – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 67 mil. Obra 

concluída em 05/07/2002; 
 

• EE Dr. Sylvio de Aguiar Maya – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 60 mil. Obra 
concluída em 31/01/2001; 

 
• EMEIF Profº José Jurandyr Piva / João Emílio Begalli – 4 salas (420 novas vagas) – 

Custo: R$ 149 mil. Obra concluída em 05/03/1999; 
 

• EE/EMEF Humberto Piva – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 60 mil. Obra 
concluída em 03/02/1999; 
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• EMEF Profª Hortência Fornari Novo – 5 salas (525 novas vagas) – Custo: R$ 140 mil. 
Obra concluída em 12/06/1998; 

 
• EE Profº João Alvarenga – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 40 mil. Obra 

concluída em 12/06/1998; 
 

• EE/EMEF Humberto Piva – 1 sala (105 novas vagas) – Custo: R$ 20 mil. Obra 
concluída em 26/02/1997.  

 
 
Reformas de Escolas: 12 - R$ 840 mil 
 
Repasses para a APAE: 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 444 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 404 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
 
Programa Escola da Família: 
 

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

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 31/10/2001, foi implantado o Banco do Povo na rua Siqueira Campos, nº 111 – 
Custo: R$ 270 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 
 

• repasse de R$ 48 mil em Mai/2004 e Nov/2004, para realização do Projeto Karina; 
 

• repasse de R$ 63 mil em Dez/2003, para reforma e cobertura de quadra poliesportiva; 
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• repasse de R$ 35 mil em Jul/2002, para realização dos Jogos Regionais do Idoso; 
 
• repasse de R$ 40 mil em Dez/1998, para festividades de final de ano. 

 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1Infocentro Municipal na rua 
OdovilsonUtemberg, s/nº - Custo: R$ 14 mil. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o 
Estado instalou 08 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 450 unidades habitacionais / 1 conjunto – R$ 5.934 mil 
 

• conjunto habitacional PedreiraC2/E1/F1/G – 450 unidades, beneficiando 2.250 
pessoas, construídas pelo Programa Empreitada Global, nos conjuntos C2: avenida 
Adelino dos Santos Gouveia – Jardim Triunfo; E1: rua Ângelo Ferrari – ao lado do 
cemitério; F1: rua Antônio Fontes; G – Jardim Andrade – próximo ao conjunto 
Rainha da Paz - Custo: R$ 5.934 mil. A obra foi concluída em 15/05/1998. 

 
 
Programa Academia Cidadã: 1 quadra 
 

• construção de 1 quadra poli-esportiva no conjunto habitacional Pedreira C2/E1/F1/G, 
localizado no conjunto C2 - na avenida Adelino dos Santos Gouveia – Jardim Triunfo 
– Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 15/02/2003. 

 
 
JUSTIÇA: 
 
FÓRUM: 

 
• construção do prédio – Fórum Acoplado Modulado (FAM), com extensão de 1.548,8 

m² - Custo: R$ 784 mil. A obra, realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube 
mais R$ 196 mil, foi concluída em 10/11/2002. 

 
 
FEBEM : 
 



18 

• convênio com a Prefeitura, para atendimento a 20 adolescentes em liberdade assistida 
e em prestação de serviço a comunidade – Custo: R$ 9 mil repassados de Mar/2002 a 
Jan/2003. O convênio foi rescindido com 49,98% executados.  

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 208 mil em Out/2002 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo e 
retroescavadeira. 

 
 
FEHIDRO : 
 

• contrato com a Prefeitura, para execução de coletor tronco na marginal direita do rio 
Jaguari e estações elevatórias pertinentes – Custo: R$ 295 mil. Concluída em 
16/08/2000; 

 
• contrato com a Prefeitura, para a construção da estação de tratamento de esgotos do 

Jardim São Nilo – Custo: R$ 75 mil. Concluída em 17/04/2000. 
 
 

SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
 

• elaboração de projetos na área de tratamento de esgotos sanitários – Custo: R$ 86 mil 
repassados em Jan/2002 e Mai/2002. 

 
 
SANEBASE: 
 

• execução de 2.570 m de coletor tronco, execução de 4 elevatórias e execução do 
emissário final da margens esquerda e direita do rio Jaguari – Custo: R$ 450 mil 
repassados em Jun/1998 e Fev, Abr e Ago/1999. A obra foi concluída em 26/12/2000. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995–2006) – obras e equipamentos: 
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• Prefeitura – R$ 50 mil em Jan/2006, para construção da Unidade Básica de Saúde da 
Vila Canesso; 

 
• Prefeitura – R$ 50 mil em Jul/2000, para investimentos; 

 
• Prefeitura - R$ 15 mil em Dez/1998, para aquisição de veículo para combate à 

dengue; 
 

• Fundação Beneficente de Pedreira – FUNBEPE – R$ 50 mil em Jan/2002, para 
aquisição de equipamentos. 

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

• Prefeitura– R$ 560 mil. 
• Fundação Beneficente de Pedreira – FUNBEPE – R$ 492 mil. 

 
 
Programa de Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura – R$ 28 mil repassados em Ago/2005. 
 
 
Entrega de Ambulâncias: 2 – R$ 78 mil 
 

• Prefeitura – (entregues em Dez/2000 e Dez/2004). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 
 

• Entrega de 10 viaturas, sendo: 8 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 223 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• regularização da pavimentação vicinal Pedreira – Entre Montes, numa extensão de 8 
km – Custo: R$ 328 mil. A obra foi concluída em 22/02/1996; 



20 

 
• implantação da terceira faixa entre o km 62 e o km 64,5 da SP-095, numa extensão 2,5 

km – Custo: R$ 148 mil. A obra foi concluída em 13/04/1998. 
 
 


