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PIEDADE 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 
 

CULTURA:  

Pólos do Projeto Guri (em andamento): 1 

O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando a 
música como agente transformador.  

• Pólo de Piedade – Rua Praça da Bandeira, 133 - Centro - em andamento 6 cursos, 
(Canto Coral; madeiras; metais; percussão e bateria; violino/viola; violoncelo e 
contrabaixo), para 201 crianças e adolescentes. Foram repassados R$ 399 mil pagos 
de Jul/2006 a Nov/2011, para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, 
recursos humanos, visitas de supervisão, etc.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 195.750 litros de leite, no período de Jan/2011 a Set/2011 - Custo: R$ 266 
mil, beneficiando 1.450 famílias carentes.  

 

• celebrados 4 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 60 
crianças e adolescentes, 32 idosos, 110 famílias e 60 pessoas de outros segmentos da 
população – Custo: R$ 61 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 143 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 132 mil e 
está atendendo mais 143 famílias/mês em 2012 – Custo: R$ 137 mil repassados R$ 11 
mil em Jan.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 155 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 140 mil e está 
atendendo mais 155 bolsistas/mês em 2012 – Custo: R$ 148 mil repassados R$ 24 mil 
em Jan e Fev.  
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Repasses para entidades: R$ 190 mil  

• Lar da Mônica – R$ 30 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos.  
 

• AMAR – Associação de amparo as Crianças e Adolescente –– R$ 100 mil repassados 
em Ago/2010, para construção do prédio c da sede da entidade.  

 

• Lar São Vicente de Paulo – R$ 30 mil repassados em Nov/2010, para aquisição de 
equipamentos.  

 

• Educandário Lar de Jesus – R$ 30 mil repassados em Dez/2010, para aquisição de 
equipamentos.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 930 mil  

Reformas de escolas concluídas: 5 - R$ 331 mil  

• EE Profa Leonor Oliveira Martins – Custo: R$ 12 mil. A obra foi concluída em 
18/02/2011.  

 

• EE Prof. Carlos Augusto De Camargo – Custo: R$ 57 mil. A obra foi concluída em 
24/03/2011.  

 

• EE Profa Maria Helena Sikorski Cerqueira Cesar – Custo: R$ 151 mil. A obra foi 
concluída em 15/06/2011.  

 

• EE Clementino Vieira Cordeiro – Custo: R$ 87 mil. A obra foi concluída em 
27/01/2012.  

 

• EE Miguel Pires Godinho – Custo: R$ 24 mil. A obra foi concluída em 10/02/2012.  
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Reformas de escolas em execução: 2 - R$ 410 mil  

• EE Prof Carlos Augusto de Camargo – Custo R$ 126 mil. A obra está com 72% 
executados e previsão de termino em 06/03/2012.  

 

• EE Profa Leonor Oliveira Martins – Custo R$ 284 mil. A obra está com 24% 
executados e previsão de termino em 13/04/2012.  

 

Cobertura de Quadra de Esporte de escola concluída: 1 – R$ 189 mil  

• EE Miguel Pires Godinho – Custo: R$ 189 mil. A obra foi concluída em 19/07/2011.  
 

Cobertura de Quadra de Esporte de escola, aguardando OIS: 1 – Custo Previsto: R$ 270 
mil 

• EE Miguel Pires Godinho – Custo previsto: R$ 270 mil.  
 

Repasses para APAE:  

• De Mar/2011 a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 248 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 94 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2011 a Dez/2011 foram gastos R$ 158 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 4 escolas do município.  

 

BANCO DO POVO:  

• Em 12/11/2004 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Pça Raul Gomes de 
Abreu, 190 – Custo: R$ 180 mil para atender o crédito produtivo popular. Vigência 
até 09/11/2014.  
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HABITAÇÃO:  

Programa Melhoria Habitacional:  

Obras em execução: 

 

• reforma e ampliação de centro comunitário no Conjunto Habitacional Ayrton Senna - 
custo: R$ 120 mil repassados R$ 36 mil em Jan/2009. A obra está com 30% 
executados.  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL 

Convênios SEP: R$ 590 mil  

• construção de quadra poliesportiva, no complexo esportivo "Lino de Mattos - R$ 90 
mil, repassados em Ago/2011.  

 

• obras de contenção com gabiões na margem do Ribeirão dos Cotianos, na Avenida 
Jacob Hess - R$ 150 mil, repassados em Jan/2012.  

 

• reforma da praça das bandeiras - R$ 200 mil repassados em Jan/2009.  
 

• 3.721,00m² de pavimentação asfáltica e drenagem em via do Bairro dos Leites - R$ 
150 mil repassados em Mar/2010.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS:  

SABESP:  

Obra em execução:  

• obras do sistema de esgoto sanitário, compreendendo coletoras de esgoto e ligações 
nos bairros sacilão e oettinger – Custo: R$ 607 mil. Em inicio de obra e previsão de 
termino em 21/07/2012.  
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Obras em licitação:  

• obras do sistema de esgoto sanitário, compreendendo rede coletora interligação e 
ligações domiciliares – Custo previsto: R$ 1.000 mil.  

 

SAÚDE:  

Repasse concluído para Prefeitura (2011-2014) –equipamentos:  

• Prefeitura – R$ 40 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos;  
 

Repasses em execução para Prefeitura (2011-2014) – obras e equipamentos (Total: R$ 170 
mil):  

• Santa Casa – R$ 30 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos;  
 

• Santa Casa – R$ 80 mil repassados em Jan/2012, para adequação do prédio da 
pediatria;  

 

• Santa Casa – R$ 60 mil repassados em Jan/2012, para aquisição de equipamentos;  
 

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2011-2014) – custeio:  

• Santa Casa - R$ 24 mil repassados em Ago/2011.  
 

Programa Sorria São Paulo: 

 

 

• Prefeitura - R$ 26 mil, para custeio. Não repassados.  
 

Programa Saúde da Família:  

• Prefeitura - R$ 96 mil, para custeio. Não repassados.  
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SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Entrega de 4viaturaspara a Polícia Militar – Custo: R$130 mil.  
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GESTÃO 2007 - 2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 924.376 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 
1.173 mil, beneficiando 1.450 famílias carentes.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 6,00 km de estrada rural PDD-355, e PDD-474, Bairro Amola Faca, B.H. 
Tietê/Sorocaba – 2ª Fase – Custo: R$ 504 mil. A obra foi concluída em 20/10/2009.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 17 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 187 
crianças e adolescentes, 104 idosos, 375 famílias, 150 migrantes e 600 pessoas de 
outros segmentos da população – Custo: R$ 276 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 110 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 79 mil; 110 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 79 mil; 110 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 79 
mil e 110 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 90 mil.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 100 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 72 mil; 100 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 72 mil; 100 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 72 
mil e 100 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 84 mil.  

 

Repasses para entidades: R$ 70 mil  

• APAE – R$ 70 mil repassados em Abr/2010, para aquisição de equipamentos e 
Material de Natureza Permanente.  

 

Lar São Vicente de Paulo de Piedade – R$ 80 mil, sendo:  
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• R$ 50 mil repassados de Fev/2007 a Dez/2007, para custeio da entidade.  
 

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

DESENVOLVIMENTO:  

CEETPS:  

• ETEC de Piedade – implantada a unidade da ETEC. Cabendo à Prefeitura a reforma 
e construção do bloco II do prédio definitivo, energia elétrica, água, telefone e 
recursos humanos e ao Estado a aquisição de equipamentos e mobiliários - Custo: R$ 
363 mil. A unidade oferecerá os cursos de técnico em agroindústria, agroecologia e 
cozinha.  

 

• Em Dez/2009 foram entregues equipamentos para ETEC de Piedade - Custo: R$ 58 
mil.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 990 mil  

• aquisição de um caminhão de lixo - R$ 130 mil repassados em Nov/2009.  
 

• 3.636,36m² de pavimentação asfáltica na rua João Gonçalves – Custo: R$ 100 mil 
repassados em Jun/2008. A obra foi concluída em 23/09/2008;  

 

• 11.764,70m² de recapeamento na rua Capitão Moraes - Bairro dos Cotianos - R$ 180 
mil, repassados em Abr/2008. A obra foi concluída em 23/09/2008;  

 

• 2.500,00 m² de pavimentação asfáltica na Rua João Gonçalvez - R$ 80 mil, repassados 
R$ 48 mil em Jan/2008; A obra foi concluída em 30/06/2010;  
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• 7.935 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas - R$ 100 mil, repassados em 
Nov/2006 e Jun/2007. A obra foi concluída em 20/07/2007;  

 

• 7.935 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas - R$ 100 mil, repassados em 
Nov/2006 e Jun/2007. A obra foi concluída em 25/07/2007;  

 

• 19.607,84m² de recapeamento da Av. Tancredo Neves R. Aurélio Amaral Santos e 
Francisco Antonio Correia - R$ 300 mil repassados em Jun/2008 e Jun/2009; A obra 
foi concluída em 05/01/2009.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 2.743 mil  

Ampliação de escola concluída: 1 - (210 novas vagas) – R$ 358 mil  

• EE Miguel Pires Godinho – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 358 mil. A obra foi 
concluída em 31/01/2008.  

 

Reformas de escolas concluídas: 18 - R$ 1.683 mil  

Coberturas de Quadras de Esportes de escolas concluídas: 3 – R$ 702 mil  

• EE Clementino Vieira Cordeiro – Custo: R$ 242 mil. A obra foi concluída em 
13/10/2009.  

 

• EE Profa Maria Helena Sikorski Cerqueira César – Custo: R$ 334 mil. A obra foi 
concluída em 01/02/2010.  

 

• EE Profa Leonor Oliveira Martins – Custo: R$ 126 mil. A obra foi concluída em 
28/04/2010.  

 

Repasses para APAE:  
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• De 2007 a 2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 815 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 376 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  

• De 2007 a 2010 foram gastos R$ 683 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 4 escolas do município.  

 

Transporte Escolar:  

• Em 12/12/2009 foi entregue 1microônibus para o transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil.  

 

ESPORTE E LAZER:  

Repasse de recursos:  

• construção de pista de skate, tipo "Street Park" – Custo: R$ 50 mil repassados em 
Fev/2008 e Nov/2008. A obra foi concluída em 20/06/2009.  

 

HABITAÇÃO:  

Programa Melhoria Habitacional:  

Obra concluída:  

• construção de quadra de esportes no Conjunto Habitacional Piedade "D" - Custo: R$ 
80 mil repassados de Out/2008 a Mai/2011. Obra concluída em 09/12/2010.  

 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO :  

• contrato com a Prefeitura, para plano diretor de desenvolvimento integrado – Custo: 
R$ 64 mil. Concluído em 12/03/2008.  
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SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obras concluídas:  

• estação de tratamento de esgotos com vazão de 100 l/s, 4.738 m de coletores troncos, 4 
estações elevatórias de esgotos, 796 m de emissários, 96 ligações de esgotos e 3.542 m 
de interceptores – Custo: R$ 3.886 mil. A obra concluída em 06/12/2007.  

 

• remanejamento de rede de distribuição de água (1.475,00 m) e ligações prediais de 
água (160 un), em diversas ruas – Custo: R$ 66 mil. A obra concluída em 29/11/2007.  

 

• execução de obras de perfuração do poço tubular profundo P2 (250,00 m), no bairro 
Miguel Russo – Custo: R$ 85 mil. A obra concluída em 04/02/2008.  

 

• obras de perfuração do poço tubular profundo P1 (250,00 m), no Bairro Sarapuí dos 
Antunes – Custo: R$ 106 mil. A obra concluída em 07/02/2008.  

 

• obras de remanejamento de: Redes de distribuição de água (454,56 m) e Ligações 
prediais de água (36 un) – Custo: R$ 17 mil. A obra concluída em 05/12/2008.  

 

• obras de remanejamento de: rede de distribuição de água (188,16m) e ligações 
prediais de água – Custo: R$ 37 mil. A obra concluída em 15/12/2009.  

SAÚDE:  

Programa Dose Certa:  

• De 2007 a Dez/2010 foram repassados para o município R$ 1.101 mil em 
medicamentos.  

 

Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) – obras e equipamentos (Total: R$ 750 
mil):  
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Prefeitura – R$ 750 mil, sendo:  

• R$ 70 mil repassados em Jan/2008, para aquisição de ambulância e equipamentos;  
 

• R$ 80 mil repassados em Dez/2007, para aquisição de equipamentos médicos;  
 

• R$ 200 mil repassados em Jan/2008, para construção de unidade de saúde.  
 

• R$ 200 mil repassados em Jun/2008, para reforma e adequação.  
 

• R$ 50 mil repassados em Out/2009, para reforma e ampliação de unidade de saúde.  
 

• R$ 150 mil repassados em Out/2009, para obras de conclusão do posto de saúde.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura/ entidades hospitalares (2007-2010) – custeio (Total: 
R$ 138 mil):  

• Prefeitura - R$ 70 mil;  
 

• Santa Casa - R$ 68 mil.  
 

Programa Controle de Glicemia:  

• Prefeitura - R$ 125 mil, repassados de 2007 a 2010, para custeio 
 

Entrega de Ambulância: Prefeitura – 1 – Custo: 34 mil  

 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Entrega de 4 viaturas, sendo: 3 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$134 mil.  
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• reforma do telhado da cadeia pública de Piedade – Custo: R$ 62 mil. A obra foi 
concluída em 16/12/2009.  

 

TRANSPORTES:  

DER: Obras concluídas:  

• restauração dos aterros, talude de corte e drenagem na SP-079 (Piedade – Tapiraí – 
Juquiá) – Custo: R$ 9.061 mil. A obra foi concluída em 30/09/2007.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I:  

• recuperação de 13,40 km da vicinal de Piedade - Bairro Godinhos - Piraporinha - 
Gurgel - Vieirinhas - Custo: R$ 3.387 mil. A obra foi concluída em 28/09/2008.  
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
 

R$ 67.300.000,00 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 2.353.540 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R$ 1.800 mil, 
beneficiando 1.450 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrados 8 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 287 
mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 

 
• recuperados 8 km de Estradas Rurais - 1ª fase Estrada PDD-275 e 355 - Custo: R$ 56 

mil. Obra concluída em 09/08/1998. 
 
Programa de Pontes Metálicas: 7 
 

• implantadas 7 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 58 metros 
lineares – Custo: R$ 332 mil: 

 
1. sobre o Córrego Piraporinha – PDD-020 – vão de 8 metros. Instalada em 04/12/2002. 
 
2. sobre o Córrego Vieirinhas – PDD-030 – vão de 6 metros. Instalada em 18/11/2002. 
 
3. sobre o Córrego Ribeirão das Furnas – PDD-040 – vão de 6 metros. Instalada em 

18/11/2002. 
 
4. sobre o Córrego Sarapuí das Luzes – PDD-060 – vão de 6 metros. Instalada em 

18/11/2002. 
 
5. sobre o Córrego Rio Pirapora – PDD-080 – vão de 10 metros. Instalada em 

06/12/2002. 
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6. sobre o Córrego Pirapora – PDD-235 – vão de 10 metros. Instalada em 06/12/2002. 
 
7. sobre o Córrego Ribeirão Grande – PDD-258 – vão de 6 metros. Instalada em 

18/11/2002. 
 
 
Galpão Metálico: 
 

• implantado 1 galpão para Agronegócios – Custo: R$ 269 mil. Contrato iniciado em 
05/07/2002 e concluído em 01/07/2004. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 39 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 798 
crianças e adolescentes, 146 idosos, 62 portadores de deficiências, 490 famílias e 
1504 migrantes – Custo: R$ 603 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 100 bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 

72 mil e 100 bolsistas/mês em 2005 – Custo: R$ 72 mil. 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 freqüentar 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 – 110 famílias em 2006 – R$ 79 mil, 90 famílias em 2005 – 

R$ 64 mil, 90 famílias/mês em 2004 – R$ 65 mil0 e 90 famílias/mês em 2003 – R$ 154 
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. 

 
Repasses concluídos para entidades: 

 
� R$ 24 mil, repassados de Out/2004 a Dez/2004 Recursos financeiros para custeio e 

manutenção do Orfanato Lar da Mônica. 
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EDUCAÇÃO: 
 

• De 1995 a 2006, foram repassados R$ 144 mil, para merenda, kits pedagógicos, 
tecnológicos, kits escolares, PEME, Alimentação e FNDE para a APM. 

 
Escola Construída: 1 (945 novas vagas) – R$ 390 mil. 
 

• EE Profª Maria IgnesAraujo de Paula Santos – 9 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 
390 mil. Obra concluída em 28/02/2003. 

 
Ampliação de escola:1 (420 novas vagas) – R$ 345 mil. 
 

• EE Profº Carlos Augusto de Camargo – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 345 
mil. Obra concluída em 30/06/1998. 

 
Reformas em Escolas: 32 – R$ 1.403 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 2 – Custo: R$ 79 mil. 
 

• EE Profº Carlos Augusto de Camargo – Custo: R$ 40 mil. Concluída em 18/06/2001; 
 

• EE Profª Maria Paula Ramalho Paes – Custo R$ 39 mil. Concluída em 01/08/2001.  
 

Transporte Escolar. 
 

• Foram entregues 3 micro ônibus: 1 em Mar/2000 e 2 em Out/2005, para o transporte 
escolar – Custo R$ 204 mil. 

 
Repasses para APAE: R$ 719mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 719 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 452 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 1.000 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 10 escolas do município. 
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EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 12/11/2004 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Pça Raul Gomes de 
Abreu, 190, com recursos de R$ 180 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
PROGRAMA AUTO EMPREGO: 
 

• realizado laboratório organizacional de terrenos, para capacitação de 56 micro 
empreendedores – Custo: R$ 6 mil Inaugurada em18/06/1998. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 

• R$ 5 mil, repassados em 12/1998 para a realização do aniversário da cidade. 
 

• 87,78m² de construção de recinto de lazer – Custo: R$ 60 mil repassados em 03/2000. 
Concluído em 30/03/2000. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1Infocentro Municipal na Praça da 
Bandeira , 81 sala 5. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 8 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet para a população – 
Custo: R$ 24 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 379 unidades habitacionais / 2 conjuntos – Custo: R$ 5.300 mil 
 

• Conjunto Habitacional Piedade C1 – 200 unidades, beneficiando 1.000 pessoas, 
construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional, na Estrada dos Godinhos 
– próximo a Sabesp - Custo: R$ 1.981 mil pagos na gestão do PSDB. A obra foi 
concluída em 24/10/1997. 

 
• Conjunto Habitacional Piedade C2 – 64 unidades, beneficiando 320 pessoas, 

construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional, na Estrada dos Godinhos 
– próximo a Sabesp - Custo: R$ 1.148 mil. A obra foi concluída em 24/08/2001. 
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• Conjunto Habitacional Piedade D – 115 unidades, beneficiando 575 pessoas, 

construídas pelo sistema pró-lar Núcleo Habitacional por empreitada, na Rua Dr. 
Nelson Silva - Vila Quintino - Custo: R$ 2.170 mil. A obra foi concluída em 
27/09/2006. 

 
 

MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 120 mil, em recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, 
para aquisição de pá carregadeira e retroescavadeira. 

 
FEHIDRO : 
 

• contrato com a Prefeitura, para recomposição de mata ciliar - Programa de Fomento 
– Custo: R$ 9 mil. Concluída em 18/05/2006. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• construção de casa de bombas no centro de reservação e distribuição de Godinho – 
Custo: R$ 25mil. Obra concluída em 10/10/2001; 

 
• adutora tratamento (4.226,00 m), rede distribuição de água (3.339,00 m), ligações 

domiciliares de água (73 un) – Custo: R$ 87mil. Obra concluída em 12/03/1999; 
 

• execução da estação elevatória de água tratada no Bairro dos Oliveiras – Custo: R$ 
9mil. Obra concluída em 15/11/2001; 

 
• execução de 312,00 m de rede de distribuição de água no Bairro dos Garcias – Custo: 

R$ 2mil. Obra concluída em 31/08/2002; 
 

• execução de montagem eletromecânica com fornecimento de equipamentos da EEAT-1 
RAP-2 (1.000 m3) – Custo: R$ 25mil. Concluída em 20/01/2002; 

 
• execução de obras complementares do reservatório do sistema de abastecimento de 

água do Jardim Oliveira – Custo: R$ 24mil. Obra concluída em 11/04/2001; 
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• execução de rede distribuição de água (2.460,00 m), ligações domiciliares de água (41 

un), Estação elevatória de água – Custo: R$ 14mil. Obra concluída em 24/05/1999; 
 

• implantação de booster no bairro dos Cotianos – Custo: R$ 7mil. Concluída em 
06/10/2000; 

 
• implantação do sistema de abastecimento de água para o Bairro Piraporinha – Custo: 

R$ 47mil. Concluída em 14/04/1998; 
 

• melhorias para aumento de carga no sistema elétrico da captação – Custo: R$ 15mil. 
Concluída em 29/11/2001; 

 
• perfuração de poço tubular profundo P.1 (prof.: 250 m) – Custo: R$ 51mil. Obra 

concluída em 30/06/1998; 
 

• reforço de adutora de água tratada para os Bairros: Ciríaco, Pintos e Altos de 
Piedade e Estação elevatória – Custo: R$ 128mil. Obra concluída em 25/12/1998; 

 
• reservatório apoiado de concreto com 1000 m3 – Custo: R$ 141 mil. Concluído em 

15/04/1997; 
 

• execução de (16) ligações prediais de esgoto no município – Custo: R$ 2mil. Obra 
concluída em 31/08/2002; 

 
• execução de obras de remanejamento de rede coletora de esgotos (117,60 m) na Viela 

Santi Vichi – Custo: R$ 5mil Obra concluída em 06/12/2005; 
 

• execução de rede coletora de esgotos (452,00 m), na Av. Antonio Leite de Oliveira – 
Custo: R$ 16mil. Obra concluída em 04/08/2001; 

 
• execução de rede coletora de esgotos dos Bairros: Bom Pastor (1.700 m) e Moreiras 

(580 m) – Custo: R$ 22mil. Obra concluída em 24/02/1996; 
 
• implantação de rede coletora de esgotos para a Rua Antonio Amâncio Vieira (Fundos) 

– Custo: R$ 14mil. Obra concluída em 17/12/2004; 
 

• remanejamento do extravasor da estação elevatória de esgotos quintas vieira (assent. 
= 452,30 m) – Custo: R$ 14mil. Concluída em 15/12/2005; 
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• adutora de água tratada (2.138,00 m) sendo: (1.718 m FF 200 mm e 420 m FF 150 
mm) da ETA – Custo: R$ 270mil. Concluída em 02/05/1999; 

 
• execução de ligações prediais de água (125 un) e Ligações prediais de esgotos (73 un) 

– Custo: R$ 16mil. Concluída em 10/05/2001; 
 

• execução de prolongamento de rede de distribuição de água (1.626,00 m) e de rede 
coletora de esgotos – Custo: R$ 7mil. Concluído em 11/09/1998; 

 
• execução de ramal, padrão de medição e nicho para Estação Elevatória de Água 

Tratada com Bomba Submers – Custo: R$ 4mil. Concluído em 03/09/1999; 
 

• implantação de rede de distribuição de água (1.223,05 m) e rede coletora de esgotos 
(1.355,60 m) – Custo: R$ 62mil. Concluída em 30/09/1996; 

 
• implantação do sistema de água e esgotos sanitários - BIRD: rede coletora de esgotos 

(1.352,00 m) – Custo: R$ 58mil. Concluída em 30/12/1996; 
 

• serviços de ligações prediais avulsas de água (178 un) e esgotos (141 un) – Custo: R$ 
24mil. Concluída em 31/03/2003; 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 

• De 1995 a 2006, foram gastos R$ 1.700 mil em medicamentos. 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares para custeio (1995-2006): 
 

• Prefeitura - R$ 36mil, repassados em Ago/2005, para custeio do Programa Controle 
de Glicemia. 

 
• Prefeitura – R$ 26mil, repassados em 09/2006 para custeio do Programa Sorria São 

Paulo; 
 

• Santa Casa – R$ 316mil 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares para investimentos (1995-2006): 
 

• Prefeitura – R$ 15mil repassados em 06/1999, para aquisição de veiculo SUCEN; 
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• Prefeitura – R$ 30mil repassados em 10/2004, para aquisição de materiais de 

construção para ampliação da Unidade de Saúde; 
 

• Prefeitura – R$ 10mil repassados em 09/2006, para aquisição de equipamentos para o 
Programa Sorria São Paulo; 

 
• Unidade Central de Saúde – R$ 81mil repassados em 12/1998, para construção da 

entidade; 
 
• Unidade Central de Saúde – R$ 35mil repassados em 12/1998, para aquisição de 

equipamentos; 
 
Entrega de Ambulâncias: 3 
 

• Prefeitura – 1 (entregue em 2004) – 1 (entregue em 2001) e 1 (entregue em 1997). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

 
• Entrega de 13 viaturas, sendo: 10 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – 

Custo: R$ 293 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• Conservação de rotina e especial, SP-79, SP-160/250, SP-150, numa extensão de 
133,72 km – Custo: R$ 2.710 mil. Obra concluída em 19/04/2006. 

 
• Conservação de rotina especial SP-79; SP-160/250; SP-250, numa extensão de 133,72 

km – Custo: R$ 1.818. mil. Obra concluída em 18/04/2006. 
 

• Conservação de rotina especial - SPS-101; 113; 84/127; 147; 300; 143, numa 
extensão de 152,69 km – Custo: R$ 6.598 mil. Obra concluída em 16/05/2006. 

 
• SP-250 - Recapeamento, Implantação de Faixas Adicionais e acostamento - Piedade-

Pilar do Sul, numa extensão de 40 km – Custo: R$ 16.602 mil. Obra concluída em 
30/06/2006. 
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• Melhoramentos e pavimentação da vicinal Piedade - Bairro Piratuba, numa extensão 
de 17,30 km – Custo: R$ 1.751 mil. Obra concluída em 28/02/2003. 

 
• Recapeamento da SP 250 - Vargem Gde. Paulista – Ibiúna - Piedade, km 47,8/96,6, 

numa extensão de 48,80 km – Custo: R$ 2.450 mil. Obra concluída em 20/03/2001. 
 

• Recapeamento da SP 79, Piedade - Juquiá, km 119,8/212, numa extensão de 92,20 km 
– Custo: R$ 8.350 mil. Obra concluída em 26/09/2001. 

 
• Construção de Ptc na SP 250, sobre o Rio Pirapora km 97,80 – Custo: R$ 144 mil. 

Obra concluída em 20/08/1998. 
 

• Construção de uma Ptc no km 131+600m - SP-250 – Custo: R$ 390 mil. Obra 
concluída em 02/04/1998. 

 
• Regularização e recapeamento da SP-79 Sorocaba-Piedade, Inclusive SP.115/79, 

numa extensão de 23,90 km – Custo: R$ 1.004 mil. Obra concluída em 25/10/1996. 
 

• Melhoramentos e pavimentação da vicinal Piedade-B.Pirapora, Vieirinha, Poços e 
Furnas, numa extensão de 1 km – Custo: R$ 196 mil. Obra concluída em 02/04/1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


