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PEREIRAS 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 2.100 litros de leite, no período de Jan/2011 – Custo: R$ 2 mil, 
beneficiando 140 famílias carentes, no último mês. 

Programa de Pontes Metálicas (Programadas): 2 

• programada a implantação de 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a 
quem caberá a construção das cabeceiras. O Estado doará as superestruturas, num 
total de 12 metros lineares – Custo previsto: R$ 76 mil: 

1. na Estrada Municipal PER-22, km-11, Bairro Ribeirão das Conchas s/ Ribeirão das 
Conchas – vão de 6 metros. 

2. na Estrada Municipal PER-09 km-08, Bairro Ribeirão das Conchas s/ Ribeirão 
Lajeado – vão de 6 metros. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• Programa Renda Cidadã – Está atendendo mais 99 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 
95 mil repassados R$ 15 mil em Jan e Fev. 

• Projeto Ação Jovem – Está atendendo mais 30 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 28 
mil repassados R$ 4 mil em Jan e Fev. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

Repasse de recursos: 

Convenio: 

• 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 Jan/2010, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos. 

LOGISTICA E TRANSPORTES: 

DER: 
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• reforma e ampliação do terminal rodoviário – Custo: R$ 40 mil. A obra está com 70% 
executados e previsão de término em 01/07/2011. 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para projeto básico de alternativas de abastecimento 
público por mananciais superficiais – Custo: R$ 72 mil. Com 56,67% executados e 
previsão de término em 14/06/2011. 

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 410 mil 

• 3.826,18 m² de pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico, guias, sarjetas e rede 
de energia elétrica – Custo: R$ 150 mil, repassados em Nov/2006 e Fev/2007. 

• construção de uma creche no bairro da Estação de Pereiras – Custo: R$ 180 mil, 
repassados em Dez/2009. 

• 2.863,61m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 50 mil 
repassados em Mar/2010. 

• aquisição de equipamento – Custo: R$ 30 mil repassados em Jan/2011. 
SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• Em 2011 estão sendo repassados R$ 61 mil em medicamentos. 
Repasses concluídos para Prefeitura –equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 80 mil repassados de Dez/2010, para aquisição de equipamento. 
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 98.000 litros de leite, no período de Dez/2010 – Custo: R$ 127 mil, 
beneficiando 140 famílias carentes, no último mês. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 85 mil. 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 6,10 km de estrada municipal PRR-368, Bairro Lageado, BH 
Tietê/Sorocaba - 2ª fase – Custo: R$ 518 mil. A obra foi concluída em 25/09/2009. 

Programa de Pontes Metálicas: 2 

• implantadas 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 22 metros 
lineares – Custo: R$ 140 mil: 

1. na estrada pereiras - Bairro Ribeirão das Conchas - Ribeirão das Conchas – vão de 12 
metros. Instalada em 17/01/2007; 

2. na estrada pereiras - Bairro Capitão -Ribeirão Guarapó – vão de 12 metros. Instalada 
em 17/01/2007; 

Repasse de recursos: R$ 90 mil 

• aquisição de 2 tanques de resfriamento de leite – Custo: R$ 40 mil repassados em 
Nov/2009. 

• aquisição de trator e equipamentos – Custo: R$ 50 mil repassados em Out/2009. 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 17 convênios com a Prefeitura para atendimento a 450 crianças e 
adolescentes, 40 idosos, 538 famílias e 90 pessoas de outros segmentos da população 
– Custo: R$ 266 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 100 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 72 mil; 99 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 71 mil; 99 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 71 
mil; 99 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 81 mil. 
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• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 21 
mil; 30 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 21 mil; 30 bolsistas/mês em 2009 – Custo: 
R$ 21 mil; 30 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 25 mil. 

Repasses de recursos para Prefeitura: 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Jul/2010, para aquisição de equipamentos. 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 770 mil 

• 2.103,08 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas do Bairro da Serra – Custo: 
R$ 50 mil repassados em Nov/2007. Obra concluída em 03/09/2008; 

• 3.510,86m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas do município localizadas no 
Loteamento Morada do Sol – Custo: R$ 90 mil repassados em Fev/2008. Obra 
concluída em 03/09/2008; 

• aquisição de caminhão com caçamba basculante – Custo: R$ 130 mil repassados em 
Fev/2007. 

• 6.571,53m² de pavimentação asfáltica em vias do município – Custo: R$ 200 mil 
repassados em Abr/2008 e Dez/2008. Obra concluída em 30/06/2010; 

• 2.786,50m² de recapeamento asfáltico; 1.728,12m² de pavimentação asfáltica, guias e 
sarjetas em vias do município – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jul/2008. Obra 
concluída em 30/06/2010; 

• aquisição de retroescavadeira – Custo: R$ 200 mil repassados em Jan/2010. 
EDUCAÇÃO: 

Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 332 mil 

• EE Ver Egildo Paschoalucci – Custo: R$ 323 mil. A obra foi concluída em 15/11/2009. 

• EE Ver Egildo Paschoalucci – Custo: R$ 9 mil. A obra foi concluída em 30/11/2009. 
Programa Escola da Família: 

• De 2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 1 escola do município. 

Transporte Escolar: 

• Em 19/12/2009 e 02/07/2010 foram entregues 2 microônibus para o transporte escolar 
– Custo: R$ 291 mil. 

ESPORTE E LAZER: 
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Repasse de recursos: 

Obras: 

• construção de uma quadra coberta – Custo: R$ 50 mil repassados em Mar/2007 e 
Nov/2007. A obra foi concluída em 30/10/2007 

• construção de uma pista de skate – Custo: R$ 35 mil repassados em Abr/2008. A obra 
foi concluída em 21/12/2008. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SANEBASE: 

• aquisição e instalação de reservatório metálico apoiado, com capacidade de 100 m³, 
incluindo fundação – Custo: R$ 50 mil. Concluído em 24/05/2007. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010 foram repassados para o município R$ 231 mil em medicamentos. 
Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) –equipamentos (Total: R$ 260 mil): 

Prefeitura – R$ 260 mil, sendo: 

• R$ 50 mil repassados de Jun/2008, para aquisição veiculo Kombi para transportes de 
usuários. 

• R$ 50 mil repassados de Jun/2008, para aquisição de uma ambulância. 

• R$ 50 mil repassados de Out/2009, para aquisição de equipamento. 

• R$ 60 mil repassados de Jun/2010, para aquisição de equipamento. 

• R$ 50 mil repassados de Jun/2010, para aquisição de equipamento. 
Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura – R$ 24 mil repassados de Jul/2006 a Abr/2007. 
Entrega de Ambulância: 1 

• Prefeitura – 1 – Custo: 34 mil 

• Prefeitura – 1 – Custo: 55 mil 
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SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 2 viaturas, sendo: 1 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 81 mil. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 7.400.000,00 

 
 
 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 284.420 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

205 mil, beneficiando 140 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrados 7 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 221 
mil.  

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 3,00 km de estrada rural municipal Pereiras / Cesário Lange – 1ª Fase – 
Custo: R$ 67 mil. A obra foi concluída em 31/10/2002. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 8 
 

• implantadas 8 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 84 metros 
lineares – Custo: R$ 537 mil: 

 
1. sobre o córrego da Serra - Bairro da Serra – vão de 10 metros. Instalada em 

09/06/2004; 
 
2. sobre a estrada Pereiras - Cesário Lange - Rio Água da Serra – vão de 10 metros. 

Instalada em 08/06/2004; 
 
3. sobre a estrada Pereiras - Bairro da Várzea - Rio da Várzea – vão de 10 metros. 

Instalada em 03/08/2002; 
 
4. sobre a estrada Municipal Pereiras - Cesário Lange – vão de 8 metros. Instalada em 

25/06/2002; 
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5. sobre a estrada Pereiras ao Bairro Chimbó - córrego Barroca Funda – vão de 12 
metros. Instalada em 25/06/2002; 

 
6. sobre a estrada Pereiras - Bairro da Serra - córrego Miranda – vão de 12 metros. 

Instalada em 11/12/2002; 
 
7. sobre a estrada Pereiras - Cesário Lange - córrego Água do Chiqueiro – vão de 10 

metros. Instalada em 03/08/2002; 
 
8. sobre o Ribeirão das Conchas - Bairro da Serra – vão de 12 metros. Instalada em 

03/08/2002; 
 

Programa de Microbacias: 
 

• recuperados 4,78 km de estrada rural P-7 - Água Choca – Custo: R$ 116 mil. A obra 
foi concluída em 31/12/2005. 

 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 23 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 889 
crianças e adolescentes, 100 idosos e 561 famílias – Custo: R$ 539 mil. 

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

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 mil em 2005 e R$ 21 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 Jan/2002 a Dez/2003 – R$ 52 mil; 30 

famílias/mês em 2004 – R$ 21 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 21 mil e 100 famílias em 
2006 – R$ 72 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. 

 
Repasse de recursos: 
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• Prefeitura – R$ 120 mil repassados em 12/1997, para Construção do Lar do Idoso. 

Obra concluída em 31/12/1998. 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 

• obras de Galerias de águas pluviais na área do Centro Comercial – Custo: R$ 60 mil. 
A obra foi concluída em 23/10/2002. 

 
• obras de pavimentação em vias urbanas da vila dos sonhos – Custo: R$ 50 mil. A obra 

foi concluída em 08/11/1998. 
 

• obras de pavimentação asfáltico e recapeamento asfáltica – Custo: R$ 100 mil. A obra 
foi concluída em 25/10/2002. 

 
• obras de pavimentação em CBUQ em Vias urbanas do município – Custo: R$ 80 mil. 

A obra foi concluída em 24/12/2004. 
 

• obras de Pavimentação em CBUQ e execução guias extrusadas em Vias do município 
– Custo: R$ 44 mil. A obra foi concluída em 20/12/2004. 

 
• recuperação do trecho que liga a SP- 300 ao Bairro Estação de Pereiras. Extensão 

1.200m – Custo: R$ 80 mil. A obra foi concluída em 05/03/2001. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Reformas em Escolas: 7 – R$ 446 mil. 
 

• EE Ver Egildo Paschoalucci – Custo: R$ 19 mil. A obra foi concluída em 19/06/2000; 
 
• EE Ver Egildo Paschoalucci – Custo: R$ 127 mil. A obra foi concluída em 18/04/1995. 

 
• EMEF Prof Rozendo Duarte Lobo – Custo: R$ 42.519,34. A obra foi concluída em 

28/02/2002. 
 

• EE Ver Egildo Paschoalucci – Custo: R$ 88 mil. A obra foi concluída em 20/11/2003. 
 

• EE Ver Egildo Paschoalucci – Custo: R$ 10 mil. A obra foi concluída em 18/05/2004. 
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• EMEF Prof Rozendo Duarte Lobo – Custo: R$ 155 mil. A obra foi concluída em 
07/03/2005. 

 
• EE Ver Egildo Paschoalucci – Custo: R$ 2 mil. A obra foi concluída em 21/06/2006. 

 
Cobertura de quadra de esporte concluída em escola: 1 – R$ 39 mil 
 

• EE Ver Egildo Paschoalucci – Custo: R$ 39 mil. A obra foi concluída em 21/01/2002. 
 

Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município. 

 
 
ESPORTE E LAZER:  
 
Repasse de recursos: 

 
• conclusão do Ginásio de Esportes – Custo: R$ 66 mil. A obra foi concluída em 

04/12/1998. 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• obras de pavimentação asfáltica e iluminação no Loteamento São Benedito – CDHU – 
Custo: R$ 70 mil. A obra foi concluída em 23/07/2005; 

 
• obras de pavimentação asfáltica no Loteamento Morada do Sol – Custo: R$ 30 mil. A 

obra foi concluída em 28/02/2003; 
 
• obras de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Jd. dos Sonhos IV - bairro 

estação de Pereiras e Morada do Sol – Custo: R$ 100 mil. A obra foi concluída em 
31/12/2003; 

 
• obras de infra estrutura-rede água,esgotos, guias e sarjetas nos Loteamentos 

populares Estação III e São Benedito – Custo: R$ 44 mil. A obra foi concluída em 
31/12/2003. 
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MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 90 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 pá carregadeira. 

 
FEHIDRO: 
 

• contrato com a Prefeitura, para aquisição de 1 caminhão com coletor compactador de 
lixo – Custo: R$ 70 mil.  

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 

• perfuração de poço profundo no município de Pereiras no Bairro Ribeirão da Vargem 
– Custo: R$ 80 mil. Concluído em 02/11/2001; 

 
• fornecimento e instalação de bombeamento para poços profundo no Município de 

Pereiras no Bairro Ribeirão da Vargem – Custo: R$ 11 mil. Concluído em 06/11/2002; 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 5 mil, repassados em 12/1998 para aquisição de equipamentos 
odontológicos; 

 
• Unidade Mista de Pereiras – R$ 5 mil, repassados em 12/1998 para reforma da 

unidade mista; 
 

• Unidade Mista de Pereiras – R$ 30 mil, repassados em 12/1998 para reforma da 
unidade mista. 

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

• Prefeitura – R$ 130 mil. 
 

Entrega de Ambulância: 2 
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• Prefeitura - 2 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 6 viaturas, sendo: 2 para a Polícia Militar e 4 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 115 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
 
DER: 
 

• obras e serviços de melhorias na SP-143, trecho Rodovia Marechal Rondon (SP-300) 
à Rodovia Castelo Branco (SP-280), que liga Cesário Lange à Pereiras, numa 
extensão de 23 km - Custo: R$ 2.243 mil. Obras concluídas em 21/11/2002. 

 
• serviços de melhoramentos e pavimentação da vicinal Pereiras - Vila dos Sonhos - 

Porangaba, numa extensão de 4,3 km – Custo: R$ 350 mil. A obra foi concluída em 
02/07/1999. 


