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PIRACAIA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA: 

Casa da Agricultura: 

• Foi celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 20 mil, repassados em Jan/2012. Vigência: 31/12/2012. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 6,56 km de estradas rurais PRC-336 – Bairro Panorama e Taboão – 
Bacia Hidrográfica Piracicaba/Capivari/Jundiaí (6ª Fase) – Custo: R$ 558 mil. Obra 
concluída em 09/08/2011. 

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. 

• Polo Piracaia – Praça Júlio de Mesquita, nº 138 – Centro - em andamento 3 cursos 
(percussão, violão e canto coral), para 153 crianças e adolescentes. Estão sendo 
gastos R$ 220 mil de Mar/2003 a Set/2010, para pagamento de despesas de 
manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou suas 
atividades em 25/03/2003. 

DESEVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 83.160 litros de leite de Jan/2011 a Fev/2012 – Custo: R$ 118 mil, 
beneficiando 396 famílias carentes, no último mês do período. 

• celebrados 2 convênios com a Prefeitura para atendimento a 17 crianças e 
adolescentes e 86 famílias – Custo: R$ 26 mil. 

• Programa Renda Cidadã - atendeu 109 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 101 mil e 
estão sendo atendidas 109 famílias/mês em 2012 – Custo: R$ 104 mil, já repassados 
R$ 43 mil de Jan a Mai. 
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• Projeto Ação Jovem – atendeu 63 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 58 mil e estão 
sendo atendidos 63 bolsistas/mês em 2012 – Custo: R$ 60 mil, já repassados R$ 30 mil 
de Jan a Jun. 

EDUCAÇÃO: 

Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 586 mil 

• EE Profa. Augusta do Amaral Peçanha – Custo: R$ 181 mil. Obra concluída em 
07/02/2012. 

• EE Elza Peçanha de Godoy – Custo: R$ 128 mil. Obra concluída em 20/04/2012. 

• EE/CEL João de Moraes Góes – Custo: R$ 277 mil. Obra concluída em 21/05/2012. 
Repasses para a APAE: 

• De Mar/2011 a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 259 
mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 98 alunos. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2011 a Mar/2012, foram gastos R$ 91 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 1escola do município: EE Profa. Augusta do Amaral Peçanha. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits escolares (régua, lápis, giz de cera, caneta, apontador, 
borracha, cadernos e mochila) para 5.328 alunos em 2011 - Custo: R$ 74 mil. 

EMPREGO E TRABALHO: 

Banco do Povo Paulista: 

• Em 29/06/2006 foi implantado em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na Avenida Dr. Cândido Rodrigues, nº 120 – Custo: R$ 108 mil para atender 
o crédito produtivo popular. Vigência: 04/09/2016. 

GESTÃO PÚBLICA: 

Programa Acessa São Paulo: 

• Em 12/06/2006 foi implantado 1 Infocentro Municipal na Praça Júlio de Mesquita, 
138, Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 56 mil. Vigência: 11/03/2015. 
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HABITAÇÃO: 

CDHU: 72 unidades habitacionais contratadas, aguardando OIS / 1 conjunto – Custo: R$ 
4.164 mil. 

• Conjunto Habitacional Piracaia C – 72 unidades, beneficiando 360 pessoas, na 
Estrada Municipal PRC-040 (antiga estrada Velha de Piracaia – Atibaia), serão 
construídas pelo Programa de Parceria com Municípios - Custo: R$ 4.164 mil. 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES: 

DER: 

Obra concluída: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV: 

• recuperação de 4,80 km da vicinal de ligação da SP 063 (km 79) até o Bairro Novo 
Horizonte - Custo no município: R$ 1.971 mil. Obra concluída em Jul/2011. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• serão repassados R$ 90 mil, recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, 
para Projeto Mina D'Água - pagamentos por serviços ambientais. Aguardando 
documentos da licitação. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 1.200 mil 

• 2.962,50 m² de pavimentação asfáltica e 790,00 m de guias e sarjetas, na Estrada de 
Canedos da SP-63 com início na Igreja de Canedos e término a 395,00 m em direção à 
Rodovia Jan Antonin Bata, Bairro de Canedos – R$ 150 mil, repassados em Out/2011. 
165/2011 

• 13.181,50 m² de recapeamento asfáltico em diversas vias do município – Custo: R$ 
300 mil, já repassados R$ 210 mil em Out/2011. 164/2011 

• 6.479,37 m² de recapeamento asfáltico em diversas vias do município – Custo: R$ 148 
mil, repassados em Ago/2011. 047/2011 

• aquisição de um rolo compactador 0km – Custo: R$ 200 mil, repassados em Jun/2010. 
Concluída em 22/06/2011. 
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• implantação de 3.130,00 metros lineares de calçada em concreto na Avenida Beira Rio 
– Custo: R$ 150 mil, repassados em Jan/2009. A obra está com 58,39% executados. 
2003/2008 

• construção de 27 metros lineares de galerias de águas pluviais na avenida Francisco 
de Almeida – Custo: R$ 30 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 
31/05/2011. 

• aquisição de retroescavadeira 0km – Custo: R$ 222 mil, repassados em Jun/2010. 
Concluída em 16/03/2011. 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS: 

FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para licenciamento ambiental complementar do 
empreendimento canalização do Rio Cachoeira – Custo: R$ 134 mil. Concluído em 
04/10/2011. 

SABESP: 

Obra em execução: 

• obras do sistema de esgotamento sanitário do município, incluindo 457 m de coletor 
tronco, estação elevatória de esgotos (altura de recalque 34 m.c.a) e 1.453 m de rede 
coletora de esgotos – Custo: R$ 4.293 mil. A obra está paralisada com 20,20% 
executados e onde foram investidos R$ 3.440 mil. O contrato vai ser rescindido e 
contratado um novo devido a mudanças no projeto, já solicitado o novo contrato nº 
57.787/11 

Obra em licitação: 

• obras de complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Piracaia – Custo 
previsto: R$ 1.450 mil. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• De Jan/2011 a Dez/2011, foram repassados para o município R$ 138 mil em 
medicamentos. 

Repasses concluídos para Prefeitura (2011-2014) – custeio (Total: R$ 70 mil) 

• Prefeitura - R$ 26 mil, repassados em Mar/2011 para o Programa Sorria São Paulo. 

• Prefeitura – R$ 26 mil, repassados em Mai/2012, para o Programa Sorria São Paulo. 
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• Prefeitura - R$ 18 mil, repassados de Jul a Dez/2011, para o Programa QUALIS 
MAIS. 

Repasses concluídos para Prefeitura (2011-2014) – equipamentos: (Total: R$ 110 mil) 

• Prefeitura - R$ 70 mil, repassados de Jan/2012, para aquisição de equipamentos. 

• Prefeitura - R$ 40 mil, repassados de Jan/2012, para aquisição de materiais 
permanentes de informática. 
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 277.992 litros de leite, de Jan/2007 a Fev/2010 – Custo: R$ 356 mil, 
beneficiando 396 famílias carentes, no último mês. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 59 mil, já repassados em Out/2007 a Set/2008. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 9 convênios com a Prefeitura para atendimento a 91 crianças e 
adolescentes e 589 famílias – Custo: R$ 106 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 50 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 36 mil, 80 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 45 mil, 80 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 57 mil 
e 86 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 68 mil. 

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

Repasses concluídos: R$ 220 mil 

• Associação de Estudos Espíritas Dr. Adolpho B. de Menezes – repassados R$ 30 mil 
em Dez/2009, para aquisição de veículo (Kombi); 

• APAE – repassados R$ 30 mil em Abr/2009, para aquisição de equipamentos diversos 
para a entidade  

• APAE – repassados R$ 37 mil em Mar/2009, para aquisição de veículo (Kombi). 

• Lar São Vicente de Paula - repassados R$ 50 mil em Out/2008, para aquisição de 
equipamentos para a entidade; 

• APAE - repassados R$ 20 mil em Jan/2008, para aquisição de equipamentos para a 
entidade. 

• Lar São Vicente de Paula - repassados R$ 38 mil em Dez/2007, para aquisição de 
equipamentos para a entidade. 

• Prefeitura - R$ 15 mil, repassados em Jul, Nov/2010 e Jan/2011, para realização de 3 
cursos profissionalizantes, beneficiando 90 pessoas, através do Projeto 
complementando Renda.. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 160 mil 

• implantação de 1.782,00 metros lineares de iluminação pública, na SP 36, trecho Bom 
Jesus dos Perdões - Piracaia – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jul/2008. Obra 
concluída em 26/01/2010. 

• 2.050,00 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e galerias pluviais na Praça da 
Gruta – Custo: R$ 60 mil, repassados em Nov/2006 e Jul/2007. Obra concluída em 
25/08/2007. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 782 mil 

Reformas de escolas concluídas: 10 – R$ 612 mil 

Cobertura de quadra de esportes concluída: 1 – R$ 170 mil 

• EE Elza Peçanha de Godoy – Custo: R$ 170 mil. Obra concluída em 28/09/2007. 
Transporte escolar: 2 veículos – R$ 291 mil 

• Foram entregues 2 veículos micro-ônibus para transporte escolar em 12/12/2009 e 
23/03/2010 – Custo: R4 291 mil. 

Repasses para a APAE: 

• De Março/2007 a Set/2010, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
816 mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 408 alunos. 

Programa Escola da Família: 

• De Março/2007 a Dez/2010, foram repassados R$ 454 mil em atividades desenvolvidas 
aos finais de semana em 3 escolas do município. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits escolares (régua, lápis, giz de cera, caneta, apontador, 
borracha, cadernos e mochila) para 2.531 alunos em 2007, 2.667 alunos em 2008, 
5.076 alunos em 2009 e 4.944 alunos em 2010 - Custo: R$ 236 mil. 

ESPORTE E LAZER: 
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• realização do 2º JOIS – Jogos da Igualdade 2007 – Custo: R$ 22 mil, repassados em 
Jun/2007. Evento realizado de 12 a 21 de janeiro de 2007. 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para canalização do Rio Cachoeira na zona urbana do 
município – Custo: R$ 400 mil. A obra foi concluída em 16/03/2009. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – custeio (Total: 
R$ 204 mil) 

• Prefeitura – R$ 99 mil. 

• Santa Casa – R$ 105 mil. 
Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) – obras e equipamentos (Total: R$ 280 
mil) 

Prefeitura: 

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

• R$ 70 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos para o 
laboratório de análise patológica. 

• R$ 80 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos. 

• R$ 80 mil, repassados em Jan/2008, para aquisição de duas ambulâncias. 
Entrega de Ambulância: 1 – R$ 50 mil 

• Prefeitura: 1 – entregue em 30/06/2010. 
Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 598 mil em 
medicamentos. 

Programa de Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 85 mil foram repassados de Jul/2006 a Dez/2010 para custeio. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 3 viaturas para a Polícia Civil – Custo: R$ 124 mil. 
Polícia Civil: 

Obra concluída 
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• reforma geral do prédio da Delegacia de Polícia, localizado na Praça das Bandeiras, 
nº 168 – Bairro Centro – Custo: R$ 47 mil. Obra concluída em 29/12/2008. 

TRANSPORTES: 

DER: 

Obras concluídas: 

• SP-36 - serviços emergenciais de reconstituição de erosão e consolidação e proteção 
de talude em aterro em ambos os lados da ligação da SP-065 (D.Pedro I) a Piracaia – 
km 90 – Custo: R$ 2.040 mil. Obra concluída em 05/06/2010. 

PROGRAMA PRÓ-VICINAL I: 

• recuperação de 3,60 km da vicinal do Rio Cachoeira – Custo no município: R$ 719 
mil. Obra concluída em 30/09/2008. 

PROGRAMA PRÓ-VICINAL III: 

• recuperação de 24,00 km da vicinal de ligação Piracaia – Bairro do Peão – Custo no 
município: R$ 15.874 mil. Obra concluída em 30/11/2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10   

OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 25.700.000,00 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 756.036 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

589 mil beneficiando 396 famílias carentes, no último mês do período. 
 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 6,5 km das estradas rurais PRC-457 ARPUI e PRC-331 Garido – 1ª Fase 
– Custo: R$ 106 mil. As obras foram concluídas em 01/10/2001. 

 
• recuperados 3,3 km da estrada rural PRC -178 – 2ª Fase – Custo: R$ 75 mil. A obra 

foi concluída em 30/11/2002; 
 
• recuperados 1,2 km d estrada rural Góes -Boa Vista - PRC-331 – 3ª Fase – Custo: R$ 

60 mil. A obra foi concluída em 13/01/2003; 
 
• recuperados 0,6 km de estrada rural Góes -PRC-331 – 4ª Fase – Custo: R$ 30 mil. A 

obra foi concluída em 03/01/2003; 
 
• recuperados 0,6 km da estrada rural Góes - PRC-331 - Bairro Góes - Boa Vista - 

Pinhal – 5ª Fase – Custo: R$ 45 mil. A obra foi concluída em 27/01/2003. 
 
 

Programa de Pontes Metálicas: 3 
 

• implantadas 3 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 28 metros 
lineares – Custo: R$ 179 mil: 

 
1. sobre a estrada Velha Arpuí - Rio Cachoeira – vão de 8 metros. Instalada em 

04/08/2000; 
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2. sobre a estrada PRC-389 - Rio Atibainha - Trecho 2 – vão de 12 metros. Instalada em 
22/09/2002; 

 
3. sobre a estrada PRC-333 - Córrego Boa Vista – vão de 8 metros. Instalada em 

22/09/2002. 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 19 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 290 
crianças e adolescentes, 190 idosos, 118 portadores de deficiência e 195 famílias – 
Custo: R$ 321 mil. 

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

Custo: R$ 36 mil em 2005 e R$ 36 mil em 2006. O programa tem por finalidade criar 
oportunidades de conclusão do ensino básico para jovens de 15 a 24 anos, 
pertencentes às classes sociais mais vulneráveis, que não puderam frequentar a escola 
na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o retorno e/ou permanência 
na escola, repasse de R$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que os capacitem 
para o mercado de trabalho. 

 
• Programa Renda Cidadã – 30 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 52 mil; 30 

famílias/mês em 2004 – R$ 22 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. 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
 
 
IPT: 
 
Programa Assistência Técnica aos Municípios: 
 

• elaboração de estudos de suscetibilidade e características  do solo que contorna e 
barragem/represa do município – Custo: R$ 45 mil.  
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasse de recursos): 

• pavimentação, recapeamento, guias, sarjetas e galerias de águas pluviais na Praça 
Francisco F. S. Brandão – Custo: R$ 100 mil, repassados em Mai/2002 e Jan/2003. A 
obra foi concluída em 20/12/2002; 

 
• pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e galerias de águas pluviais na rua Rosa 

Spina – Custo: R$ 50 mil, repassados em Mar e Jul/2000. A obra foi concluída em 
24/01/1999; 

 
• conclusão das obras em guias, sarjetas e galerias na Avenida Marginal do rio 

Cachoeira – Custo: R$ 83 mil, repassados em Jun/1999. A obra foi concluída em 
22/03/1997; 

 
• aquisição de 2 ônibus rodoviários – Custo: R$ 60 mil, repassados em 03/2000. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 1.309 mil 
 
Escolas construídas: 2 (840 novas vagas) – R$ 440 mil 
 

• Terreno Parque San Marino / Jardim Sudo – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 
220 mil. Obra concluída em 13/05/2004; 

 
• EMEF Santo Antônio da Cachoeira – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 220 mil. 

Obra concluída em 14/04/2004. 
 
 
Escola ampliada: 1 (105 novas vagas) – R$ 48 mil 
 

• EE Profª Augusta do Amaral Pecanha – 1 sala (105 novas vagas) – Custo: R$ 48 mil. 
Obra concluída em 22/06/2001. 

 
 

Reformas em Escolas: 13 – R$ 781 mil 
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Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 – R$ 40 mil 
 

• EE João de Moraes Góes – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 14/06/2002. 
 
 
Repasses para a APAE: R$ 849 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 849 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 604 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 408 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 4 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 
 

• Em 29/06/2006 foi implantado em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na avenida Dr. Cândido Rodrigues, nº 120 – Custo: R$ 108 mil para atender 
o crédito produtivo popular. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal Praça Júlio 
Mesquita, 138. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 21 mil. 

 
 
JUSTIÇA: 
 
FÓRUM: 
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• construção do prédio do fórum – Custo: R$ 1.409 mil. A obra foi concluída em 
19/05/2003. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 88 mil em Out e Nov/2002 de recursos do FECOP – Fundo de Controle 
da Poluição, para aquisição de 1 caminhão compactador para coleta de lixo. 

 
• repasse de R$ 130 mil em Jun/2006 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 

Poluição, para aquisição de 1 retroescavadeira. 
 
 
FEHIDRO : 

• contrato com o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí, para elaboração e readequação de projeto de sistema de tratamento de 
esgotos e estudos técnicos e ambientais para licenciamento – Custo: R$ 176 mil. 
Concluído em 11/10/2006; 

 
• contrato com o DAEE, para elaboração do plano de macrodrenagem do Ribeirão 

Quilombo – Custo: R$ 115 mil. Concluído em 31/07/2006; 
 

• contrato com a Prefeitura, para construção do vertedouro do lago do rio Cachoeira no 
Parque Ecológico – Custo: R$ 399 mil. A obra foi concluída em 13/01/2005; 

 
• contrato com a Prefeitura, para elaboração de projeto executivo de combate a 

inundações na zona urbana – Custo: R$ 85 mil. Concluído em 25/04/2002. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• implantação da estação de tratamento de esgoto – Custo: R$ 757 mil. Concluída em 
23/11/2001; 

•  execução de rede coletora de esgotos – Custo: R$ 196 mil. Concluída em 11/05/1998; 

• execução de 1.662 m de rede de esgoto e 93 ligações – Custo: R$ 989 mil. Concluída 
em 06/01/1999; 
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• execução de rede coletora e ligações de esgoto no Jardim Santo Reis – Custo: R$ 115 
mil. Concluída em 15/01/2001; 

• execução de rede coletora de esgotos – Custo: R$ 29 mil. Concluída em 16/04/2000; 

• aquisição de painel e força para bombas de recalque de água tratada da ETA Piracaia 
– Custo: R$ 34 mil. Concluída em 05/09/2000; 

• bomba centrifuga para recalque de água tratada e conjunto moto bomba para 
implantação do terceiro Grupo da EEAT Piracaia – Custo: R$ 14 mil. Concluída em 
02/10/2000; 

• materiais e serviços de instalações de Baixa Tensão - ETA Piracaia – Custo: R$ 12 
mil. Concluída em 07/10/2000. 

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

• Santa Casa – R$ 100 mil repassados em Out/2006, para reforma e materiais; 
 

• Prefeitura – R$ 10 mil repassados em Set/2006, para o Programa Sorria São Paulo; 
 

• Prefeitura – R$ 300 mil repassados em Jul/2006, para reforma e ampliação posto 
saúde central; 

 
• Santa Casa – R$ 20 mil repassados em Mar/2002, para termino da obra da nova 

maternidade; 
 
• Santa Casa – R$ 38 mil repassados em Jan/2002, para aquisição equipamentos; 
 
• Santa Casa – R$ 15 mil repassados em Dez/1998, para aquisição de equipamentos 

para hospital; 
 
• Prefeitura – R$ 16 mil repassados em Dez/1998, para termino de construção do posto 

de saúde. 
 
 

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

• Prefeitura – R$ 26 mil para o Programa Sorria São Paulo; 
 
• Santa Casa – R$ 581 mil. 
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Entrega de Ambulância: 4 – R$ 149.800,00 
 

• Prefeitura – 3 (entregues em 1997, 2002 e 2004); 
• Santa Casa – 1 (entregue em 2004). 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 9 viaturas, sendo: 6 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 203 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• recapeamento da SP-036 (Rodovia Dom Pedro I - Piracaia), do km 77,28 ao km 91,3, 
numa extensão de 14,08 km – Custo: R$ 8.078 mil. Obra concluída em 31/10/2004; 

• pavimentação e recapeamento da vicinal Piracaia - Bairro do Peão, numa extensão de 
24 km - Custo: R$ 2.681 mil. Obra concluída em 28/12/1999. 

• pavimentação da vicinal marginal do rio Cachoeira, numa extensão de 3,6 km – 
Custo: R$ 141 mil, dos quais R$ 39 mil consolidados para a CPA. A obra foi concluída 
em 24/11/1995. 

 

 

 

 


