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PIACATU 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO: 

Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio, relativo à municipalização da Casa da Agricultura, atendendo a 
pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 20 mil. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 3,90 km das estradas PCT-161/223/050 Bairro Bela Vista/ Stivanelle (3ª 
Fase) - Custo: R$ 294 mil. Obra concluída em 30/08/2011. 

Repasse de recursos: 

• aquisição de máquinas e equipamentos – Custo: R$ 100 mil repassados em Jan/2012. 
CULTURA: 

Pólos 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 Piacatu – Rua Angelo Folini, 600 - Centro - em andamento 3 cursos (Violão 
percussão, bateria e canto coral), para 83 crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 
199 mil de Jul/2006 a Dez/2011 para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, 
recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 
18/07/2006. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 58.200 litros de leite de Jan/2011 a Out/2011 – Custo: R$ 79 mil, 
beneficiando 466 famílias carentes, no último mês do período. 

• celebrado 1 convênio com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 108 
crianças e adolescentes – Custo: R$ 36 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu no município 53 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 49 mil e estão sendo atendidas 53 famílias/mês em 2012 – Custo: R$ 51 mil, já 
repassados R$ 21 mil de Jan a Mai. 
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• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 58 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 51 
mil e estão sendo atendidos 58 bolsistas/mês em 2012 – Custo: R$ 56 mil, já 
repassados R$ 23 mil de Jan a Mai. 

EDUCAÇÃO: 

Reforma de escola paralisada: 1 – R$ 14 mil 

• EE Profª Cinelzia Lorenci Maroni – Custo: R$ 14 mil. Obra paralisada com 23,50% 
executados. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2011 a Mar/2012, foram gastos R$ 35 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na escola EE Profª Cinelzia Lorenci Maroni. 

EMPREGO E TRABALHO: 

BANCO DO POVO: 

• Em 24/09/02 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na Rua Alexandre Fleming, 633 – Custo: R$ 108 mil para atender o crédito produtivo 
popular. Vigência até 20/09/2012. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

Repasse de recursos: 

• construção de sanitários e vestiários no campo de futebol do mutirão, com 81,81 m² de 
área – Custo: R$ 30 mil, já repassados R$ 14 mil em Jul/2008. A obra está com 
50,40% executados. Aguardando a prestação de contas da 2ª parcela. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 40 unidades habitacionais programadas / 1 conjunto – R$ 2.650 mil 

• Conjunto habitacional Piacatu F - 40 unidades, beneficiando 200 pessoas, será 
construída pelo sistema Parceria com Municípios, na Avenida Piratininga X Avenida 
dos Lavradores X Rua General Mascarenhas - Custo: R$ 2.650 mil. 

Pró-Lar - Convênio Melhorias Habitacionais e Urbanas 

Obras em andamento: 

• construção de Centro Comunitário no conjunto habitacional Piacatu D - Custo: R$ 
112 mil, repassados de Jul/2009 a Mai/2011. A obra está com 63% executados e 
previsão de término em 31/05/2012. 
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LOGISTICA E TRANSPORTES: 

DER: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV: 

• recuperação da vicinal Thomas Christoph Baumgarther (Guararapes – com 13,1 km 
com Piacatu – com 15,5 km) no total de 28,7 km de extensão – Custo no município: R$ 
2.731 mil. Obra concluída em Out/2011. (ARC) 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repassados R$ 200 mil, recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL 

Convênio SEP: 

• construção de um barracão industrial na rua Domingos Vidal – Custo: R$ 200 mil, 
repassados em Mai/2012. 

• construção de praça de alimentação no calçadão municipal na Av. Dr. José Benetti, 
Centro – Custo: R$ 150 mil repassados em Jun/2010. 

• 3.948,67m² de pavimentação asfáltica, em vias do Município – Custo: R$ 150 mil 
repassados em Mai/2012. 

• 5.027,86 m² de recapeamento asfáltico, em vias do Município – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Jan/2011. Obra concluída em 21/06/2011. 

• 6.000,00 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 150 mil 
repassados em Dez/2011. 

• 5.177,58 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 140 mil 
repassados em Jan/2012. 

• 7.500,00 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 150 mil 
repassados em Jun/2010. 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS: 

FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para controle de erosões em estrada rural na PCT-471 E 
PCT-161 – Custo: R$ 117 mil. Concluída em 12/05/2011. 
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SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades hospitalares – equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 80 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos. 
Programa Dose Certa: 

• Em 2011, foram repassados para o município R$ 30 mil em medicamentos e mais R$ 
23 mil estão sendo repassados em 2012. 

Programa Sorria São Paulo: 

• Prefeitura – R$ 26 mil, para custeio. Não repassados. 
Programa Saúde da Família: 

• Prefeitura – R$ 48 mil repassados de Ago/2011 a Dez/2011, para custeio. 
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GESTÃO 2007 – 2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 307.081 litros de leite de Jan/2007 a Fev/2010 – Custo: R$ 373 mil, 
beneficiando 466 famílias carentes, no último mês do período. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio, relativo à municipalização da Casa da Agricultura, atendendo a 
pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 26 mil, repassados em Out/2007, 
Nov/2007, Ago/2008 e Out/2008. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,30 km das estradas PCT-118, no Bairro Cassimiro e PCT-464, no 
Bairro Estivanelli – Bacia Hidrográfica do Aguapeí (3ª Fase) - Custo: R$ 348 mil. 
Obra concluída em 21/07/2008. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 4 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 446 
crianças e adolescentes – Custo: R$ 146 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu no município 41 famílias/mês em 2007 – Custo: 
R$ 30 mil, 41 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 30 mil, 41 famílias/mês em 2009 – 
Custo: R$ 30 mil e 41 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 39 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 21 
mil, 30 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 22 mil, 30 bolsistas/mês em 2009 – Custo: 
R$ 22 mil e 30 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 25 mil. 

DEFESA CIVIL:  

Repasse de recursos: 

• construção de ponte no Ribeirão da Lontra - Estrada Municipal PCT-464 – Custo: R$ 
144 mil. A obra, realizada pela Prefeitura com a participação de R$ 62 mil e 
concluída em 08/10/2008. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênio SEP: R$ 2.390 mil 

• reforma e ampliação do Piacatu Clube (1ª etapa) – Custo: R$ 150 mil repassados em 
Jun/2010. Obra concluída em 25/11/2010. 

• aquisição de uma retroescavadeira – Custo: R$ 150 mil, repassados em Set/2009. 

• 7.421,02 m² de pavimentação asfáltica e construção de guias e na Rua da Saudade e 
Av. Dr. José Benetti – Custo: R$ 150 mil, repassados em Ago/2008. Obra concluída 
em 13/05/2009. 

• construção de passeio e iluminação ao longo do canteiro central da Av. Dr. José 
Benetti – Custo: R$ 100 mil, repassados em Ago/2008. Obra concluída em 29/06/2009 

• construção de quiosque e iluminação na Av. Dr. José Benetti, com 1.819,00 m² de área 
– Custo: R$ 150 mil, repassados em Ago/2008. 29/06/2009. 

• 10.169,00 m² de pavimentação asfáltica e 1.598,05 m de guias e sarjetas – Custo: R$ 
200 mil, repassados em Fev/2008 e Set/2008. Obra concluída em 09/10/2008. 

• 5.300,63 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 100 mil 
repassados em Jun/2010. Obra concluída em 24/11/2010. 

• 4.677,91 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 93 
mil, repassados em Abr/2010. Obra concluída em 23/12/2010 

• 2.500,00 m² de recapeamento asfáltico na Rua Domingos Vidal – Custo: R$ 40 mil, 
repassados em Dez/2006. Obra concluída em 20/08/2007. 

• 9.350,00 m² de pavimentação asfáltica e guias em vias do município – Custo: R$ 200 
mil, repassados em Dez/2008. Obra concluída em 21/04/2009 

• 8.961,78 m² de pavimentação asfáltica, em vias do município – Custo: R$ 200 mil, 
repassados em Dez/2009. Obra concluída em 28/11/2010. 

• 7.500,00 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 150 mil 
repassados em Jun/2010. Obra concluída em 10/10/2010. 

• 7.500,00 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 150 mil 
repassados em Jun/2010. Obra concluída em 25/11/2010. 

• 9.302,33 m² de recapeamento asfáltico na Avenida Tiradentes e Rua Felipe dos Santos 
– Custo: R$ 80 mil, repassados em Nov/2006 e Jun/2007. Obra concluída em 
09/04/2007. 

• 2.500,00 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas do município – Custo: R$ 30 
mil, repassados em Fev/2007. Obra concluída em 20/06/2007. 
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• 9.334,16 m² de recapeamento asfáltico, na Av. Doutor José Beneti – Custo: R$ 150 
mil, repassados em Ago/2008. Obra concluída em 09/10/2008. 

• 8.219,17 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Dez/2008. Obra concluída em 19/02/2009. 

• 7.346,98 m² de recapeamento asfáltico, em vias urbanas do município – Custo: R$ 147 
mil, repassados em Nov/2009. Obra concluída em 07/11/2010. 

EDUCAÇÃO: 

Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 134 mil 

• EE Profª Cinelzia Lorenci Maroni – Custo: R$ 126 mil. Obra concluída em 
21/11/2007. 

• EE Profª Cinelzia Lorenci Maroni – Custo: R$ 8 mil. Obra concluída em 25/03/2010. 
Programa Escola da Família: 

• De 2007 a 2010, foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana na escola EE Profª Cinelzia Lorenci Maroni. 

Transporte escolar: 

• Em 12/02/2010 foi entregue 1 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil. 

ESPORTE E LAZER: 

Repasse de recursos: 

• 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 Abr/2007, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e 
didáticopedagógicos. 

• reforma e ampliação de centro de lazer na Rua Vereador José Petean, com 504,08 m² 
de área - Custo: R$ 80 mil, repassados em Dez/2006, Dez/2007 e Nov/2008. Obra 
concluída em 29/06/2009. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 26 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – R$ 469 mil 
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• Conjunto habitacional Piacatu E - 26 unidades, beneficiando 130 pessoas, construídas 
pelo sistema Parceria com Municípios, na Rua da Glória - Custo: R$ 469 mil. A obra 
foi concluída em 03/10/2008. 

Fundo Estadual da Habitação: 

Obras concluídas: R$ 160 mil 

• 9.302,32 m² de pavimentação asfáltico, guias e sarjetas em diversas ruas da cidade – 
Custo: R$ 80 mil, repassados em Mai/2007 e Mar/2008. Obra concluída em 
13/08/2007. 

• 2.633,37 m² de recapeamento asfáltico, guias e sarjetas em diversas ruas da cidade – 
Custo: R$ 80 mil, repassados em Jul/2006 e Out/2006. Obra concluída em 12/03/2007. 

Pró-Lar - Convênio Melhorias Habitacionais e Urbanas: R$ 167 mil 

• construção de calçadas no conjunto habitacional Piacatu A e B, com 1.404,12 m² de 
área – Custo: R$ 25 mil, repassados em Jul/2008, Set/2008 e Jan/2009. Obra 
concluída em 30/10/2008. 

• 2.509,50 m² de infra-estrutura e execução de calçadas no conjunto habitacional 
Piacatu B, C, D – Custo: R$ 61 mil, repassados em Nov/2008, Mar/2009 e Jul/2009. 
Obra concluída em 28/02/2009. 

• construção de praça pública no conjunto habitacional Piacatu B e C, com 1.385,35 m² 
de área – Custo: R$ 48 mil, repassados em Jul/2008, Jul/2009 e Jan/2010. Obra 
concluída em 30/04/2009. 

• 1.143,82 m² de infra-estrutura e execução de calçadas no conjunto habitacional 
Piacatu E – Custo: R$ 33 mil, repassados em Fev/2009 e Jun/2010. Obra concluída 
em 30/06/2010. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repassados R$ 200 mil em Mai/2008, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 pá carregadeira. 

• repassados R$ 110 mil em Nov/2009, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de caminhão para coleta seletiva. 

FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para canalização de trecho do córrego bela vista e galerias 
de águas pluviais – Custo: R$ 63 mil. Concluída em 31/03/2009. 
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• contrato com a Prefeitura, para canalização de trecho do córrego bela vista no 
perímetro urbano – Custo: R$ 79 mil. Concluída em 31/03/2009. 

• contrato com a Prefeitura, para construção de galeria de águas pluviais – Custo: R$ 
80 mil. Concluída em 08/06/2009. 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais – Custo: R$ 
60 mil. Concluída em 19/03/1999. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

• obras de perfuração do poço tubular profundo P.7, com 350 metros de profundidade – 
Custo: R$ 155 mil. A obra foi concluída em 19/03/2009. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades hospitalares (2007–2010) – custeio: 

• Prefeitura: R$ 15 mil Programa Dose Certa: 
• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 149 mil em 

medicamentos. 
Programa Controle de Glicemia: 

• Prefeitura – R$ 13 mil foram repassados de Jul/2006 a Dez/2009, para custeio. 
Programa Saúde da Família: 

• Prefeitura – R$ 48 mil repassados de Mai/2010, para custeio. 
Entrega de Ambulância: 2 

• Prefeitura – 2 – Custo: 117 mil 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Em 24/07/2009 foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 
Polícia Militar: 

• construção da sede do 3º Grupo de Pelotão da 4ª Companhia do 2º Batalhão de 
Polícia Militar do Interior, situado na Av.Dr. José Benetti, s/nº - Bairro Centro – 
Custo: R$ 149 mil. Obra concluída em 16/07/2009. 
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TRANSPORTES: 

DER: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAL II: 

• recuperação da vicinal de ligação Piacatu a divisa de Rinópolis, numa extensão de 
8,00 km – Custo no município R$ 1.856 mil. Obra concluída em 13/09/2009 (CMT). 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
      R$ 12.580.000,00 

  
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 883.243 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

634 mil, beneficiando 466 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrados 8 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 154 
mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4,00 km de estrada rural PCT-030 – 1ª Fase – Custo: R$ 69 mil. A obra 
foi concluída em 09/08/1999. 

 
• recuperados 1,20 km de estrada rural PCT-223 – 1ª Fase – Custo: R$ 60 mil. A obra 

foi concluída em 17/03/2003. 
 

Programa de Microbacias: 
 

• recuperados 4,54 km de estrada rural  - córrego bela vista – Custo: R$ 164 mil. A 
obra foi concluída em 23/03/2006. 

 
Repasse de recursos: 
 

• aquisição de trator / terraceador e grade aradora – Custo: R$ 60 mil. 
 
• aquisição de um tanque pulverizador de 2000 lts – Custo: R$ 29 mil.  
 
• construção armazém comunitário – Custo: R$ 70 mil. Concluída em 29/06/2001. 
 
• construção e equipamentos para matadouro municipal – Custo: R$ 35 mil. Concluída 

em 06/10/1999. 
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Geração Emprego e Renda: 
 

• implantado 1 galpão metálico de agronegócios – Custo: R$ 269 mil. 
 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 31 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.693 crianças e adolescentes, 324 idosos, 157 famílias e 40 migrantes – Custo: R$ 
579 mil 

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

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 22 mil em 2005 e R$ 22 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$ 56 mil; 41 

famílias/mês em 2004 – R$ 30 mil; 41 famílias em 2005 – R$ 29 mil e 41 famílias em 
2006 – R$ 29 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: 
 

• Prefeitura – R$ 150 mil, para construção da Creche Municipal. Obra concluída em 
12/06/2003. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
 

• construção de ponte de 20 metros de comprimento e 08 metros de largura, sobre o 
Ribeirão Jangada – Custo: R$ 108 mil. Obra concluída em 06/06/2003. 
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• reconstrução de ponte de 08 metros de comprimento e 04 metros de largura sobre o 

Ribeirão Jangada – Custo: R$ 48 mil. Obra concluída em 07/12/2005. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 

• reforma de galpão industrial – Custo do Estado: R$ 13 mil. Obra concluída em 
29/08/2000. 

 
IPT: 
 

• avaliação técnica para instalação de uma pedreira dentro do Programa de Assistência 
aos Municípios – Custo do Estado: R$ 81 mil.  

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 

• ampliação do prédio do Fundo Social de Solidariedade Municipal – Custo: R$ 30 mil, 
repassados em 03/2000 e 11/2000. A obra foi concluída em 15/12/2000. 

 
• obra de pavimentação asfáltica no conjunto Habitacional Artur Camargo Soares – 

Custo: R$ 100 mil, repassados em 01/2002 e 04/2002. A obra foi concluída em 
15/09/2002. 

 
• obra de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas do município – 

Custo: R$ 40 mil, repassados em 07/2002 e 03/2003. A obra foi concluída em 
14/04/2003. 

 
• obra de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas do município – 

Custo: R$ 202 mil, repassados em 03/2000 e 05/2000. A obra foi concluída em 
03/12/2000. 

 
• obra de pavimentação asfáltica em vias do município – Custo: R$ 35 mil, repassados 

em 06/2004. A obra foi concluída em 26/10/2004. 
 

• obra de pavimentação asfáltica em vias do município – Custo: R$ 80 mil, repassados 
em 10/2004 e 01/2005. A obra foi concluída em 28/12/2004. 

 
• obra de pavimentação, guias e sarjetas em vias do município – Custo: R$ 60 mil, 

repassados em 03/2000. A obra foi concluída em 30/05/1999. 
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• obra de pavimentação, guias e sarjetas em vias do município – Custo: R$ 60 mil, 

repassados em 03/2000. A obra foi concluída em 30/05/1999. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 485 mil 
 
Escolas ampliadas: 2 (630 novas vagas) – R$ 148 mil 
 

• EE/EMEF Profa Cinelzia Lorenci Maroni / Eladio Rosseto – 2 salas (210 novas 
vagas) – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 30/04/2001. 

 
• EE/EMEF Profa Cinelzia Lorenci Maroni / Eladio Rosseto – 4 salas (420 novas 

vagas) – Custo: R$ 108 mil. Obra concluída em 05/01/2001. 
 
Reformas em Escolas: 5 – R$ 250 mil. 
 

• EE Profa Cinelzia Lorenci Maroni – Custo: R$ 22 mil. A obra foi concluída em 
15/01/2006; 

 
• EE/EMEF Profa Cinelzia Lorenci Maroni / Eladio Rosseto – Custo: R$ 4 mil. A obra 

foi concluída em 07/08/2002. 
 

• EE/EMEF Profa Cinelzia Lorenci Maroni / Eladio Rosseto – Custo: R$ 11 mil. A obra 
foi concluída em 10/06/1996. 

 
• EE Profa Cinelzia Lorenci Maroni – Custo: R$ 64 mil. A obra foi concluída em 

04/05/1995. 
 

• EE/EMEF Profa Cinelzia Lorenci Maroni / Eladio Rosseto – Custo: R$ 149 mil. A 
obra foi concluída em 30/03/2004. 

 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 1 – R$ 87 mil 
 

• EE/EMEF Profa Cinelzia Lorenci Maroni / Eladio Rosseto – Custo: R$ 87 mil. A obra 
foi concluída em 12/03/2002. 

 
Programa Escola da Família: 
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• De 2003 a 2006, foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 24/09/02 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na Rua Alexandre Fleming, 633 – Custo: R$ 108 mil para atender o crédito produtivo 
popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER:  
 
Repasse de recursos: 

 
• R$ 30 mil, repassados em 12/1998 para a realização da festa do peão de boiadeiro.  
 
• construção de praça de lazer e esportes – Custo: R$ 60 mil, repassados em 08/2000 e 

11/2000. A obra foi concluída em 02/01/2001. 
 

• construção de quadra poliesportiva coberta – Custo: R$ 55 mil, repassados em 
12/1998. A obra foi concluída em 28/01/1997. 

 
• reforma das arquibancadas do estádio municipal – Custo: R$ 18 mil, repassados em 

03/2000 e 06/2000. A obra foi concluída em 30/08/2000. 
 

• reforma do campo de futebol – Custo: R$ 11 mil, repassados em 03/2000. A obra foi 
concluída em 31/12/1998. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 
Programa Acessa São Paulo: 

 
• implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Domingos Vidal, nº 616. A Prefeitura 

cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 microcomputadores, proporcionando 
acesso gratuito à internet à população do município – Custo: R$ 21 mil, repassados 
em Dez/2006. A implantação foi em 29/12/2006. 
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HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 196 unidades habitacionais / 3 conjuntos - R$ 1.679 mil 
 

• conjunto Habitacional Piacatu D – 64 unidades, beneficiando 320 pessoas, 
construídas pelo sistema Pró-Lar autoconstrução, na Av. Vendrame C/  Rua Zualdo 
Paganini – Custo: R$ 846 mil. Obra concluída em 30/10/2005. 

 
• conjunto Habitacional Piacatu B/C – 64 unidades, beneficiando 320 pessoas, 

construídas pelo sistema Pró-Lar autoconstrução, na Rua Piratininga – Custo: R$ 511 
mil. Obra concluída em 30/03/2003. 

 
• conjunto Habitacional Piacatu A – 68 unidades, beneficiando 340 pessoas, 

construídas pelo sistema habiteto, na Av. Portugal – Custo: R$ 322 mil. Obra 
concluída em 30/06/2001. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 
Obras concluídas: R$ 80 mil 
 

• 2.633,37 m² de recapeamento asfáltico, guias e sarjetas em diversas ruas da cidade – 
Custo: R$ 80 mil, repassados em Jul/2006 e Out/2006. 

 
 
 

MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 110 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

 
• repasse de R$ 90 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 

aquisição de 1 retroescavadeira. 
 
 
FEHIDRO : 
 

• contrato com a Prefeitura para aquisição de um veiculo para coleta de resíduos 
sólidos – Custo: R$ 50 mil; 
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• contrato com a Prefeitura para aterro sanitário para resíduos sólidos domiciliares – 

Custo: R$ 32 mil. Concluído em 26/10/2000; 
 

• contrato com a Prefeitura para canalização de trecho do córrego bela vista e GAP – 
Custo: R$ 55 mil. Paralisada; 

 
• contrato com a Prefeitura para canalização de trecho do córrego bela vista no 

perímetro urbano – Custo: R$ 68 mil. Paralisada; 
 

• contrato com a Prefeitura para construção de galeria de águas pluviais - entre as 
Ruas Antonio Vendrame e Alvarenga Peixoto – Custo: R$ 69 mil. Paralisada; 

 
• contrato com a Prefeitura para implantação de galerias de águas pluviais – Custo: R$ 

60 mil. Concluído em 19/03/1999. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 
 

• obras de canalização do Córrego Bela Vista – Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 
31/12/1996. 

 
 SABESP: 
 

• construção de emissário e lagoas de tratamento de esgotos, tipo anaeróbia e 
facultativa – Custo: R$ 232 mil. Obra concluída em 15/06/1998. 

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

• Unidade Mista de Saúde de Piacatu – R$ 5 mil, repassados em Dez/1998, para 
aquisição de equipamento. 

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

• Prefeitura – R$ 4 mil para o Programa de Glicemia. 
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• Prefeitura – R$ 30 mil. 
 
Entrega de Ambulância: 2 
 

• Prefeitura – R$ 56 mil (entregues em 02/03/2002 e 31/12/1997) 
 

Veículos para o combate à dengue - SUCEN: 1 
 

• Prefeitura – R$ 14 mil (entregue em 1998) 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 5 viaturas, sendo: 3 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 102 mil. 

 
• reforma geral na Delegacia de Polícia – Custo: R$ 28 mil. Obra concluída em 

20/09/2005.  
 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• pavimentação da vicinal Destilaria Unialcool - Bairro Barreiro até a divisa de 
Piacatu, (Divisa de Guararapes), numa extensão de 24,3 km - Custo: R$ 2.914 mil. 
Obras concluídas em 21/07/2002. 

• pavimentação da vicinal Piacatu - Bairro Barreiro, numa extensão de 6 km – Custo: 
R$ 597 mil. A obra foi concluída em 14/06/1999; 

• ampliação e reforma do terminal rodoviário de passageiros – Custo: R$ 38 mil. Obra 
concluída em 22/12/2005. 

 

 

 


