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PIRAJU 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

CULTURA: 

Pólos do Projeto Guri: 1 

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

• Pólo de Piraju – Rua Treze de Maio - 986 – Centro - em andamento 3 cursos (Violino, 
Contrabaixo, Canto Coral), para 149 crianças e adolescentes. Foram repassados R$ 
234 mil pagos de Ago/2006 a Jul/2011, para pagamento de despesas de manutenção 
do Pólo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. Vigência até 31/12/2011. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 76.680 litros de leite, no período de Jan/2011 a Jun/2011 – Custo: R$ 102 
mil, beneficiando 852 famílias carentes, no último mês. 

• celebrados 5 convênios com a Prefeitura para atendimento a 130 crianças e 
adolescentes, 60 idosos, 160 famílias e 12 pessoas de outros segmentos da população 
– Custo: R$ 80 mil. 

• Programa Renda Cidadã – Está atendendo 210 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 193 
mil repassados R$ 126 mil de Jan a Ago. 

• Projeto Ação Jovem – Está atendendo 344 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 315 mil 
repassados R$ 232 mil de Jan a Set. 

Repasses de recursos para entidades: R$ 180 mil 

• Guarda Mirim Constantino Leman - R$ 100 mil repassados em Dez/2010, para 
construção do bloco administrativo da sede da entidade. A obra está com 87,33%% 
executados e aguardando aditamento de prazo do convenio. 

• APAE - R$ 50 mil repassados em Jun/2008, para Cobertura da Quadra Poli 
Esportiva. Concluída em 28/02/2011. 

• APAE - R$ 30 mil repassados em Nov/2010, para aquisição de equipamentos. 
EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 1.175 mil 
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Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 437 mil 

• DER Piraju – Sede – Custo: R$ 130 mil. A obra foi concluída em 04/05/2011. 

• EE Monica Bernabe Garrote – Custo: R$ 307 mil. A obra foi concluída em 04/05/20 
15/07/2011. 

Reformas de escolas em execução: 2 – R$ 738 mil 

• EE Dr Joaquim Guilherme Moreira Porto – Custo: R$ 517 mil. A obra está com 95% 
executados e previsão de termino em 04/10/2011. 

• EE CEL Nhonho Braga – Custo: R$ 221 mil. A obra está com 90% executados e 
previsão de termino em 10/10/2011. 

Repasses para APAE: 

• De Mar/2011 a Jun/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 214 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 122 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

Programa Escola da Família: 

• Em Mar/2011 foram gastos R$ 15 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 2 escolas do município. 

EMPREGO E TRABALHO: 

BANCO DO POVO: 

• Em 19/08/05 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na Rua Major Mariano, nº 560 – Custo: R$ 229 mil para atender o crédito produtivo 
popular. Vigência até 13/09/2015. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

Repasse de recursos: 

• iluminação do campo de futebol – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jul/2010. Em 
inicio de obra e previsão de termino em 29/12/2011. 

GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Dr. 
Washington Osório de Oliveira, 660 - 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 até 28/06/2015. 
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LOGISTICA E TRANSPORTES: 

DER: 

Obras concluídas: 

• recapeamento da pista com sub-trecho com intervenção localizada na estrutura do 
pavimento, inclusive pavimentação dos acostamentos na SPA-313/270, numa extensão 
de 2,77 km – Custo: R$ 1.823 mil. Obra concluída em 13/02/2011. 

• recapeamento da pista com sub-trecho com intervenção localizada na estrutura do 
pavimento na SPA- 326/270, numa extensão de 5,17 km – Custo: R$ 2.084 mil. Obra 
concluída em 17/02/2011. 

PROGRAMA - PRO VICINAL IV: 

• recuperação da estrada Vicinal Piraju - Sarutaiá, com 5 Km de extensão – Custo: R$ 
1.689 mil. Obra concluída em 02/07/2011. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repasse de R$ 60 mil pagos em Fev/2011 de recursos do FECOP – Fundo de Controle 
da Poluição, para aquisição de 1 Triturador de Galhos. 

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Convênios SEP: R$ 450 mil 

• aquisição de caminhão carroceria 0km – Custo: R$ 150 mil repassados em Jun/2010. 

• 5.007,34 m² de recapeamento asfáltico na Vila Nova América – Custo: R$ 100 mil 
repassados em Jun/2010. Obra concluída em 29/04/2011. 

• aquisição de um caminhão de lixo – Custo: R$ 200 mil repassados em Mai/2010. 
SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS: 

FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura para implantação do plano de manejo do parque natural 
municipal de dourado - fase 01 – Custo: R$ 93 mil. Com 82% executados e com 
previsão de termino em 14/10/2011. 

• contrato com o ASPIPP - Associação do Sudoeste Paulista para instalação e uso 
sustentável de pequenos reservatórios de água, em pequenos empreendimentos – 
Custo: R$ 125 mil. Com 57,60% executados e com previsão de termino em 29/11/2011. 
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• contrato com o ABES - Associação Brasileira de Engenharia para projeto regional de 
comunicação e visibilidade do comitê de bacia hidrográfica do alto Paranapanema – 
Custo: R$ 129 mil. Com 50% executado e com previsão de termino em 30/11/2011. 

• contrato com a Prefeitura para plano diretor de macro drenagem – Custo: R$ 74 mil. 
Com 73,29% executados e com previsão de termino em 21/12/2011. 

DAEE: 

• construção de galerias de águas pluviais no distrito industrial – Custo: R$ 150 mil. A 
obra está em licitação. Aguardando aditamento de prazo. 

SABESP: 

• remanejamento de emissário do Córrego Boa Vista – Custo: R$ 38 mil. Concluída em 
31/08/2011. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• Em 2011 estão sendo repassados para o município R$ 218 mil em medicamentos. 
Repasse concluído para Entidades Hospitalares – custeio: 

• Sociedade de Beneficência de Pirajú – R$ 612 mil. 
Repasse em execução para Entidades Hospitalares – custeio: 

• Sociedade de Beneficência de Pirajú – R$ 306 mil repassados R$ 204 mil de Fev/2011 
a Jun/2011 (Pró Santa Casa). 

Programa Qualis Mais – custeio: 

• Prefeitura – R$ 323 mil repassados de 07/2011 a Ago/2011. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 2 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 108 mil. 
TURISMO: 

DADE: (repasse de verba): R$ 2.904 mil 

• construção da Praça Pedro Novaga – Custo: R$ 112 mil repassados em Jan/2008 e 
Dez/2008. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 
2007; 

• obras de melhorias no Centro de Fomento Turístico Agro pecuário e Industrial Pref. 
Cláudio Dardes – Custo: R$ 1.126 mil repassados em Jul/2008 e Fev/2010. A obra, 
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sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 2008. A obra está com 
80% executados e previsão de termino em 09/12/2011. 

• reforma dos Galpões da Fepasa – Custo: R$ 129 mil repassados R$ 73 mil em 
Fev/2008. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 
2007. A obra está com 60% executados e previsão de termino em 21/04/2012 

• construção e reforma do teatro de arena, lanchonete, portico de entrada e adaptação 
do Galpão 2 – Custo: R$ 459 mil repassados R$ 354 mil em Out/2009. A obra, sendo 
realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 2009. 

• Instalação de Trenzinho composto de máquina, vagão e trilhos (Projeto Estação 
Memória) – Custo: R$ 638 mil repassados R$ 353 mil em Out/2009. A obra, sendo 
realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 2009. A obra está com 60% 
executados e previsão de termino em 21/09/2011. 

• aquisição de um bonde aéreo e estrutura – Custo: R$ 440 mil repassados R$ 293 mil 
em Out/2009. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 
2009. 
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GESTÃO 2007 - 2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 600.660 litros de leite, de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 763 mil, 
beneficiando 852 famílias carentes, no último mês. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado 2 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 26 
mil. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,70 km de estrada Municipal PRJ – 376 - Bairro Palmital – 3ª Fase – 
Custo: R$ 352 mil. A obra foi concluída em 31/01/2008. 

Programa de Microbacias - CATI: 

• recuperados 4,15 km de estrada rural - Ribeirão Monte Alegre – Custo: R$ 242 mil. A 
obra foi concluída em 09/08/2007. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 14 convênios com a Prefeitura para atendimento a 360 crianças e 
adolescentes, 276 idosos, 90 portadores de deficiência, 440 famílias e 9 pessoas de 
outros segmentos da população – Custo: R$ 307 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 160 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 119 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 200 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 144 mil; 200 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 144 mil; 200 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 
144 mil e 250 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 195 mil. 

Repasses de recursos para entidades: R$ 135 mil 

• Asilo São Vicente de Paulo de Pirajú – R$ 35 mil repassados em Set/2010, para 
aquisição de equipamentos. 

APAE – R$ 100 mil, sendo: 

• R$ 15 mil repassados em Dez/2007, para aquisição de equipamentos. 

• R$ 50 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de um veículo escolar. 

• R$ 35 mil repassados em 11/2010, para aquisição de equipamentos. 
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DESENVOLVIMENTO: 

CEETPS: 

• aquisição de equipamentos e material permanente na ETEC Waldyr Duron Junior – 
Custo: R$ 244 mil, pagos de Dez/2007 a Dez/2009. 

• Em Dez/2009 foram entregues equipamentos para a ETEC Waldyr Duron Junior, no 
valor de R$ 353 mil. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 3.297 mil 

• aquisição de caminhão e coletor de resíduos sólidos – Custo: R$ 110 mil, repassados 
em Fev/2007. 

• construção de pontes sobre o Ribeirão Boa Vista – Custo: R$ 144 mil, repassados em 
Abr/2008. A obra foi concluída em 30/08/2008. 

• 11.513,73m² de obras de infra-estrutura – Custo: R$ 300 mil repassados em 04/2008 e 
Set/2008. A obra foi concluída em 18/08/2009. 

• 8.333,34m² de recapeamento asfáltico em via localizada no Conjunto Habitacional 
Haydée Athiê – Custo: R$ 100 mil repassados em Abr/2008. A obra foi concluída em 
20/08/2008. 

• 12.643,05m² de recapeamento asfáltico em vias do Município – Custo: R$ 200 mil 
repassados em Out/2008. A obra foi concluída em 01/04/2009. 

• construção de galpão municipal do agronegócio – Custo: R$ 500 mil repassados em 
Out/2008 e Abr/2009. A obra foi concluída em 21/12/2009. 

• 9.355,46m² de pavimentação asfáltica em vias do Jardim das Figueiras – Custo: R$ 
100 mil repassados em Abr/2008. A obra foi concluída em 18/05/2010. 

• construção de galeria de águas pluviais no Jardim São Lourenço – Custo: R$ 56 mil 
repassados em Jun/2008. A obra foi concluída em 18/08/2009. 

• 25.559,32m² de recapeamento asfáltico, nas Vilas Santo Antonio e Nova América – 
Custo: R$ 400 mil repassados em Abr/2008 e Set/2008. A obra foi concluída em 
21/01/2009. 

• 4.166,66m² de pavimentação do Conjunto Habitacional Dona Hayde Atye – Custo: R$ 
50 mil repassados em Jun/2008. A obra foi concluída em 20/08/2008. 

• 6.272,66m² de recapeamento asfáltico, em vias do Jardim Jurumirim – Custo: R$ 100 
mil repassados em Jan/2009. A obra foi concluída em 30/08/2009. 



8   

• 2.500,00m² de reacapeamento asfáltico em vias urbanas do Bairro Jardim Ana Maria 
– Custo: R$ 50 mil repassados em Dez/2009. A obra foi concluída em 22/10/2010. 

• 20.161,39m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 392 mil 
repassados em Set/2010. A obra foi concluída em 22/10/2010. 

• construção de cobertura metálica da quadra poliesportiva e sanitários, no Conjunto 
Habitacional Doutor José Ribeiro – Custo: R$ 150 mil repassados em Abr/2010. A 
obra foi concluída em 22/10/2010. 

• 7.250,00m² de recapeamento asfáltico na rua XV de novembro – Custo: R$ 145 mil 
repassados em Dez/2009. A obra foi concluída em 22/10/2010. 

• 25.252,52 m² de recapeamento asfáltico em CBUQ em diversas ruas do Município – 
Custo: R$ 500 mil repassados em Set/2009 e Set/2010. A obra foi concluída em 
22/10/2010. 

DADE: (repasse de verba): R$ 1.774 mil 

• ampliação e melhorias no Recinto de Exposições Prefeito Cláudio Dardes – Custo: R$ 
431 mil repassados em Dez/2007 e Set/2009. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, 
com recursos do Plano DADE 2007. Obra concluída em 22/10/2010. 

• construção da Praça Luzia Petroni Laino – Custo: R$ 117 mil repassados em 12/2007 
e Ago/2008. Obra realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 2007. 
Obra concluída em 18/08/2009; 

• construção da Praça Silvestre Vaz Pereira – Custo: R$ 127 mil repassados em 
Jan/2008 e Ago/2008. Obra realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 
2007. Obra concluída em 01/04/2009; 

• projeto circuito das águas limpas – Custo: R$ 450 mil. Obra realizada pela Prefeitura, 
com recursos do Plano DADE 2003; Obra concluída em 31/10/2007. 

• reurbanização da Praça Benedito Silveira Camargo – Custo: R$ 153 mil repassados 
em Dez/2007 e Fev/2010. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE 2007. Obra concluída em 22/10/2010. 

• reurbanização da Praça João de Freitas Barreiros – Custo: R$ 64 mil repassados em 
Dez/2007 e Jul/2008. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE 2007. Obra concluída em 18/08/2009. 

• sinalização e pontos de apoio ao turista – Custo: R$ 52 mil, repassados em Ago/2006 e 
Fev/2007. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 
2006. Obra concluída em 23/06/2008. 
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• urbanização da Praça dos Expedicionários – Custo: R$ 125 mil repassados em 
Dez/2007 e Ago/2008. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE 2007. Obra concluída em 18/08/2009. 

• término da Praça Luzia Petroni Laino – Custo: R$ 255 mil repassados em Jul/2008 e 
Set/2009. Obra realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE 2008. 
Concluída em 18/08/2009. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 2.910 mil 

Escolas construídas: 2 (840 novas vagas) – R$ 440 mil 

• EMEIEF Prof Leonel Lowande Mendes Goncal – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: 
R$ 220 mil. A obra foi concluída em 30/07/2008. 

• EMEIEF Prof Gilberto Bonafe – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 220 mil. A 
obra foi concluída em 30/08/2008. 

Reformas de escolas concluídas: 13 – R$ 1.752 mil 

Coberturas de Quadras de Esportes de escolas concluídas: 3 – R$ 718 mil 

• EE Dr Joaquim Guilherme Moreira Porto – Custo: R$ 176 mil. A obra foi concluída 
em 25/06/2008. 

• EE Pref Quinzinho Camargo – Custo: R$ 291 mil. A obra foi concluída em 
11/09/2008. 

• EE Ataliba Leonel – Custo: R$ 251 mil. A obra foi concluída em 05/05/2009. 
Repasses para APAE: 

• De 2007 a Dez/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 1.070 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 488 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

Programa Escola da Família: 

• De 2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 453 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 3 escolas do município. 

ESPORTE E LAZER: 

Repasse de recursos: 
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• R$ 83 mil, repassados em Jan/2008 para a realização do Projeto Esportivo Navega 
São Paulo. Vigência de 28/12/2007 a 27/01/2009. 

• R$ 25 mil, repassados em Mai/2008 para a realização da 1ª Copa de Ginástica 
Rítmica. Evento realizado no período de 2 a 4 de maio de 2008. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 299 unidades habitacionais em andamento / 1 conjunto – R$ 23.255 mil 

• Conjunto habitacional Piraju F - 299 unidades, beneficiando 1.495 pessoas, sendo 
construídas pelo sistema parceria com municípios – Custo: R$ 23.255 mil. Obra 
concluída em 14/12/2010. 

Programa Melhoria Habitacional: 

• construção de praça no Conjunto Habitacional Jardim Maria Arlex - Custo: R$ 78 mil 
repassados de Nov/2008 a Out/2009. A obra foi concluída em 09/10/2009. 

• construção de espaço cultural no Conjunto Habitacional José Maria Arlex C2 - Custo: 
R$ 80 mil repassados de Nov/2008 a Dez/2009. A obra foi concluída em 11/12/2009. 

• 14.117,65m² de recapeamento asfáltico em Diversas ruas no Conjunto Habitacional 
Pirajú "B" - Custo: R$ 191 mil repassados de Mar/2009 a 12/2009. A obra foi 
concluída em 06/07/2009. 

JUSTIÇA: 

FUNDAÇÃO CASA: 

Convênio concluído: 

• convênio com o Centro de Formação Nadyr Aparecida Gonçalves Pansanato, para 
atendimento a 40 adolescentes em regime de liberdade assistida e prestação de 
serviços da comunidade – Custo: R$ 172 mil pagos de Ago/2006 a Dez/2009. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repasse de R$ 104 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 caminhão para coleta seletiva. 

FEHIDRO : 

• contrato com a Associação Ecoar Florestal para fomento a produção de mudas 
espécies florestais nativas na BH Alpa – Custo: R$ 74 mil. Concluído em 23/04/2008. 
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• contrato com a Cooperativa de Serviços e Pesquisas Tecnológica para capacitação de 
educadores em educação ambiental voltada a gestão dos recursos hídricos – Custo: 
R$ 64 mil. Concluído em 14/10/2008. 

• contrato com a Fundação Paulista de Tecnologia e Educação para elaboração do 
relatório de situação dos recursos hídricos e sistema de informações do Alto 
Paranapanema – Custo: R$ 76 mil. Concluído em 24/02/2010. 

• contrato com o Instituto Florestal da Secretaria do Meio Ambiente para mapeamento e 
quantificação da vegetação natural das APPS de rios da bacia do Alto Paranapanema 
– Custo: R$ 35 mil. Concluído em 05/06/2009. 

• contrato com a União dos Municípios da Média Sorocabana para monitoramento 
hidrológico da bacia hidrográfica do Alto Paranapanema - 1a FASE – Custo: R$ 120 
mil. Concluído em 12/02/2007. 

• contrato com a Prefeitura, para galerias de captação de águas pluviais na Vila Diana 
– Custo: R$ 120 mil. Concluído em 07/08/2008. 

• contrato com a Fundação de Apoio a Pesquisa Agrícola, para monitoramento hidro-
agrometeorologico da demanda hídrica das culturas - alerta para irrigação no CBH – 
Custo: R$ 146 mil. Concluído em 17/03/2009. 

• contrato com a Sindicato Rural De Paranapanema, para sustentabilidade dos solos 
agrícolas da BH-ALPA em função da disponibilidade hídrica e trafego de maquinas – 
Custo: R$ 64 mil. Concluído em 19/08/2007. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP: 

Concluídos: 

• construção de nicho para painel elétrico, 7 caixas de passagens de energia elétrica, 
abertura de valas para tubulação na ETE – Custo: R$ 4 mil. A obra foi concluída em 
02/01/2008; 

• impermeabilização das Lagoas de Tratamento de Esgotos – Custo: R$ 705 mil. A obra 
foi concluída em 02/02/2007; 

• obras civis para complementação da Estação de Tratamento de Esgotos – Custo: R$ 
232 mil. A obra foi concluída em 02/04/2007. 

• regularização de via de acesso da lagoa de tratamento de esgotos – Custo: R$ 10 mil. 
Concluída em 02/01/2008. 

• construção de sala para cilindro de cloro na ETA – Custo: R$ 14 mil. A obra foi 
concluída em 02/02/2008. 
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• remanejamento rede coletora de esgotos Sanitários – Custo: R$ 12 mil. Concluída em 
02/01/2008. 

• construção de abrigo para tanques de armazenamento de H2O2 nas estações 
elevatória de esgotos – Custo: R$ 31 mil. Concluída em 01/02/2010. 

• remanejamento de emissário do Córrego Boa Vista - trecho da Rua Cel Joaquim 
T.Araújo – Custo: R$ 25 mil. Concluída em 02/09/2009. 

• sistema de abastecimento de água no Bairro Tibiriça compreendendo: sub adutora de 
água tratada – Custo: R$ 90 mil. Obra concluída em 09/12/2010. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010 foram repassados para o município R$ 988 mil em medicamentos. 
Repasse concluído para Prefeitura / Entidades Hospitalares (2007-2010) – obras e 
equipamentos (Total: 

R$ 470 mil): 

• Prefeitura – R$ 200 mil repassados de Jun/2008, para aquisição de equipamentos. 
Sociedade de Beneficência de Piraju – R$ 270 mil, sendo: 

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

• R$ 150 mil repassados de Jun/2010, para reforma e ampliação. Concluído em 
31/12/2010 

• R$ 70 mil repassados de Jun/2010, para aquisição de equipamentos (gerador e outros 
equipamentos) 

Repasse concluído para Entidades Hospitalares (2007-2010) – custeio: 

• Sociedade de Beneficência de Pirajú – R$ 1.355 mil. 

• Prefeitura – R$ 216 mil, para o Programa Qualis Mais. 
Programa de Controle de Glicemia. 

• Prefeitura – R$ 98 mil repassados de 2006 a 2010, para custeio. 
Entrega de Ambulância: 1 

• Prefeitura – 1 – Custo: 34 mil 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 5 viaturas, sendo: 2 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 195 mil. 
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• aquisição de 1 veiculo para o Corpo de Bombeiro – Custo: R$ 18 mil. Entregue em 
23/11/2009. 

• reforma e ampliação da delegacia de polícia – Custo: R$ 225 mil. Obra concluída em 
17/08/2010. 

TRANSPORTES: 

DER: 

Obras concluídas: 

• restauração da vicinal PRJ 040 Pirajú divisa com Sarutaiá, numa extensão de 6,2 km – 
Custo: R$ 200 mil. A obra foi concluída em 23/11/2007. 

• reconstrução da ponte com divisa de Pirajú e Uru – Custo: R$ 273 mil. A obra foi 
concluída em 11/07/2008. 

• recapeamento dos kms 322,948 ao 339,150 na SP-270, numa extensão de 16,20 km – 
Custo: R$ 33.163 mil. A obra foi concluída em 09/11/2009. 

PROGRAMA - PRO VICINAL I: 

• recuperação da estrada vicinal PRJ-050 (Piraju - bairro do cagão - SP-303), com 10,5 
Km de extensão – Custo R$ 1.924 mil. A obra foi concluída em 26/06/2008. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
R$ 58.300.000,00 

 
 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 1.441.236 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

1.013 mil, beneficiando 852 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrados 3 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 64 
mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 9,75 km de estrada rural do Cascavel - Estrada PRJ-050 – Custo: R$ 107 
mil. A obra foi concluída em 09/08/1999. 

 
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 24 metros 
lineares – Custo: R$ 153 mil: 

 
1. sobre a estrada PRJ-050-KM12 - Bairro Cágado - Trecho 1 – vão de 12 metros. 

Termino em 17/08/2002; 
 
2. sobre a estrada PRJ-050 - KM 12 - Bairro Cágado - Trecho 2 – vão de 12 metros. 

Termino em 17/08/2002. 
 

Programa de Microbacias: 
 

• recuperados 4,50 km de estrada rural PRJ-268  - Córrego Félix e Santo Antonio – 
Custo: R$ 111 mil. A obra foi concluída em 31/12/2005. 

 
Galpão Metálico: 
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• implantação de 1 Galpão de Agronegócios – Custo: R$ 269 mil. 
 

Repasse de recursos: 
 

• aquisição de equipamentos para posto agropecuário – Custo: R$ 14 mil repassados 
em 01/1998. 

 
• instalação de estrutura de apoio as atividades da pesca – Custo: R$ 75 mil. Concluída 

em 10/10/2001 
 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 43 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.171 crianças e adolescentes, 387 idosos, 257 portadores de deficiência e 763 
famílias – Custo: R$ 717 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 100 bolsistas/mês em 2005 e 200 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 72 mil em 2005 e R$ 144 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 – 90 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 154 mil; 90 

famílias/mês em 2004 – R$ 65 mil; 90 famílias em 2005 – R$ 64 mil e 110 famílias em 
2006 – R$ 79 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. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
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• construção de pontes em estrutura metálica – Custo: R$ 234 mil. Obra concluída em 
22/03/2000. 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
CEETPS: 
 

• implantação da ETE Piraju, em convênio com a Prefeitura, na Rodovia Raposo 
Tavares - entre os KM 316 e 318. Coube a Prefeitura a reforma do prédio – Custo do 
Estado: R$ 215 mil em móveis de uso acadêmico e equipamentos de laboratórios, no 
ano de 2006. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 

• aquisição de 2 veículos utilitários – Custo: R$ 20 mil repassados em 06/1999. 
 
• 219,90m² de construção da Sede do Centro de Educação Infantil Presbítero Adememar 

Monteiro – Custo: R$ 30 mil repassados em 10/2004. A obra está paralisada com 10% 
executados. 

 
• 14.403,90m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e galerias de águas pluviais em 

Vias urbanas do município – Custo: R$ 400 mil repassados em 07/2000 e 12/2000. A 
obra foi concluída em 23/02/2001. 

 
• 9.431m² de pavimentação, guias e sarjetas em Vias urbanas do município – Custo: R$ 

98 mil repassados em 03/2000. A obra foi concluída em 10/10/1997. 
 

• 19.909,09m² de recapeamento asfáltico – Custo: R$ 108 mil repassados em 06/2002 e 
05/2003. A obra foi concluída em 20/01/2003. 

 
DADE: 
 

• construção de pista de skate - Recintos de Exposições Pref. Cláudio Dardes – Custo: 
R$ 69 mil, repassados em 10/2004 e 06/2005. A obra foi realizada pela Prefeitura, 
com recursos da DREMU/2001, Plano DADE 2003 e concluída em 03/08/2006. 

 
• recapeamento asfáltico da Av. Vereador Eduardo Cassanho – Custo: R$ 150 mil, 

repassados em 10/2004 e 12/2004. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos 
da DREMU/2001, Plano DADE 2003 e concluída em 20/05/2005. 



17   

 
 
EDUCAÇÃO: 
 

• De 1995 a 2006, foram repassados R$ 1.500 mil, para merenda, kits pedagógicos, 
tecnológicos, kits escolares, PEME, Alimentação e FNDE para a APM. 

 
Escolas ampliadas: 2 (525 novas vagas) – R$ 166 mil 
 

• EE Maria Gonçalves da Motta – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 45 mil. Obra 
concluída em 17/05/1999. 

 
• EMEF B. dos Felix – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 121 mil. Obra concluída 

em 13/11/2001. 
 
Reformas em Escolas: 20 – R$ 1.298 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 2 – R$ 78 mil 
 

• EE Cel Nhonho Braga – Custo: R$ 38 mil. A obra foi concluída em 20/06/2001; 
 
• EE Maria Goncalves Da Motta – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 

17/04/2001. 
 
Repasses para APAE: R$ 1.078 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 1.078 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 928 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 613 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 6 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 

• obras para o término da sede social do Centro de Lazer do Trabalhador – Custo: R$ 
35 mil. A obra foi concluída em 18/06/1998. 
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BANCO DO POVO: 
 

• Em 19/08/05 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na Rua Major Mariano, nº 560 – Custo: R$ 229 mil para atender o crédito produtivo 
popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER:  
 
Repasse de recursos - Eventos: 

 
• R$ 27 mil, repassados em 06/2006 para a realização do 8ª copa de futsal do estado de 

São Paulo. Evento realizado no período de 21 a 28 de maio de 2006. 
 

• R$ 30 mil, repassados em 08/2005 para a realização do campeonato paulista de 
slalom e seletiva mundial de canoagem slalom. Evento realizado no período de 5 a 7 
de agosto de 2005. 

 
• R$ 18 mil, repassados em 12/1998 para realização de 1 de show artístico. 
 
• R$ 21 mil, repassados em 08/2003 para realização do campeonato brasileiro de 

canoagem slalom. 
 

• R$ 55 mil, repassados em 09/2005 para o projeto seleção de canoagem de piraju. 
 
Repasse de recursos - obras: 
 

• reforma da estrutura e cobertura do ginásio de esportes – Custo: R$ 50 mil repassados 
em 10/2002 e 06/2006. A obra foi concluída em 31/03/2005. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Ataliba 
Leonel, 159 – sala 16. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 5 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 15 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
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CDHU: 302 unidades habitacionais / 2 conjuntos - R$ 1.621 mil 
 

• conjunto Habitacional Piraju D – 100 unidades, beneficiando 500 pessoas, 
construídas pelo sistema empreitada global convencional, na Rodovia Manduri / 
Piraju, Próximo ao Distrito Industrial – Custo: R$ 744 mil pagos na gestão PSDB. 
Obra concluída em 04/12/1996. 

 
• conjunto Habitacional Piraju E – 202 unidades, beneficiando 1.010 pessoas, 

construídas pelo sistema Habiteto, na Rodovia Geraldo Martins De Souza - (Rodovia 
Piraju - Manduri) – Custo: R$ 800 mil. Obra concluída em 09/08/2001.  

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 190 mil repassados em 10/2002 de recursos do FECOP – Fundo de 
Controle da Poluição, para aquisição de 1 caminhão compactador de lixo e uma 
retroescavadeira. 

 
FEHIDRO : 
 

• contrato com a Prefeitura para controle de erosão do solo no núcleo codespaulo – 
Custo: R$ 55 mil. Concluído em 26/11/2001. 

 
• contrato com o Consorcio Para o Desenvolvimento da Região, para curso de treinam 

para educadores ambientais – Custo: R$ 26 mil. Concluído em 17/08/2000. 
 
• contrato com o Consorcio Para o Desenvolvimento da Região, para elaboração do 

plano de bacia do Alto Paranapanema – Custo: R$ 95 mil. Concluído em 17/09/2003. 
 

• contrato com a Prefeitura, para galerias de captação de águas pluviais na Vila Diana 
– Custo: R$ 120 mil. Paralisada. 

 
• contrato com o Instituto Florestal da Secretaria do Meio Ambiente, para 

gerenciamento ambiental das unidades de conservação localizadas na UGRHI da 
bacia do Paranapanema – Custo: R$ 25 mil. Concluído em 06/11/2003. 
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• contrato com o Instituto Florestal Do Estado de São Paulo, para levantamento da 
vegetação natural e reflorestamento e constituição da base cartográfica 
georeferenciada – Custo: R$ 20 mil. Concluído em 12/11/2001. 

 
• contrato com a Fundação de Apoio a Pesquisa Agrícola, para monitoramento hidro-

agrometeorologico da demanda hídrica das culturas - alerta para irrigação no CBH – 
Custo: R$ 104 mil. Paralisada. 

 
• contrato com a Prefeitura, para o plano diretor municipal de Piraju – Custo: R$ 70 

mil. Concluído em 25/10/2004. 
 

• contrato com o Consorcio Para o Desenvolvimento da Região, para realização de 
diagnostico de situação recursos hídricos da bacia do Alto Paranapanema - relatório 
Zé – Custo: R$ 103 mil. Concluído em 21/11/2000. 

 
• contrato com a União dos Municípios da Média Sorocabana, para relatório de 

situação dos recursos hídricos da UGRHI-14 e aquisição de equipamentos – Custo: R$ 
54 mil. Paralisada. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
CTEEP: 
 

• obras de recapeamento e alteamento de cabos  DA Linha de Transmissão Jurumirim - 
Capão Bonito – Custo: R$ 5.869 mil. A obra foi concluída em 01/03/2004. 

 
 DAEE: 
 

• obras de implantação de 2 travessias sobre o Ribeirão Boa Vista – Custo: R$ 53 mil. A 
obra foi concluída em 31/12/1998. 

 
SABESP: 
 

• complementação do sistema de esgotos sanitários compreendendo: 118 m de coletor 
tronco Boa Vista, Estação Elevatória e de Tratamento de Esgotos e 2100 m de linha de 
recalque – Custo: R$ 2.426 mil. A obra foi concluída em 21/11/2003. 

 
• ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água tratada, com 1 

reservatório elevado e 1 reservatório apoiado, na Vila Industrial – Custo: R$ 78 mil. A 
obra foi concluída em 29/10/1996. 
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• rede e ligações de água, dentro do Programa de Crescimento Vegetativo, 

compreendendo 770 m de rede de distribuição e 120 ligações de água – Custo: R$ 27 
mil. A obra foi concluída em 31/07/1998. 

 
• execução de rede de distribuição de água  e ligações prediais de água e esgotos – 

Custo: R$ 29 mil. Concluído em 31/07/1996 
 

• aquisição de materiais e equipamentos – Custo: R$ 10 mil. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 20 mil, repassados em 12/1998 para construção do centro de saúde da 
vila tibirica; 

 
• Prefeitura – R$ 14 mil, repassados em 12/1998 para aquisição de veículos - SUCEN; 

 
• Sociedade Beneficência de Piraju – R$ 6 mil, repassados em 12/1998 para 

investimento no Programa Melhoria de Assistência ao Parto; 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 51 mil para custeio do Programa de Controle de Glicemia. 
 
• Prefeitura – R$ 250 mil para custeio do Programa de Saúde da Família. 
 
• Prefeitura – R$ 120 mil para custeio da entidade. 
 
• Sociedade de Beneficência de Piraju – R$ 551 mil. 
 

Entrega de Ambulância: 3 
 

• Prefeitura – 3 (entregue em1997, 2002 e 2005) 
 
Corpo de Bombeiro: 1 
 

• Viatura de apoio ao regate – 1 (entregue em 2002) 
 



22   

 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 16 viaturas, sendo: 12 para a Polícia Militar e 4 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 370 mil. 

 
• Entrega de 1 moto CG-125, para atualização da frota do Detran – Custo: R$ 5 mil.  

 
• Entrega de 02 rádios portáteis, 01 equipamento de proteção respiratória, para o 

Corpo do Bombeiro do município – Custo: R$ 8 mil. 
 

• serviços e reparos no prédio da 1a Delegacia de Polícia – Custo: R$ 5 mil. Obra 
concluída em 14/12/1996.  

 
• reforma geral na cadeia pública DE PIRAJU – Custo: R$ 15 mil. Obra concluída em 

05/03/2006.  
 
 
TRANSPORTES: 
 
 
DER: 
 

• serviços de melhoramentos e pavimentação da vicinal Pirajú –Represa - SP/270, 
inclusive implantação de dispositivo de entroncamento em desnível com a SP-270, 
numa extensão de 4,75 km - Custo: R$ 2.113 mil. Obras concluídas em 20/04/2003. 

 
• serviços de melhoramentos e pavimentação da vicinal PRJ 050 - estrada de Piraju ao 

Bairro do Cágado, numa extensão de 14,9 km – Custo: R$ 1.764 mil. A obra foi 
concluída em 16/11/2004; 

 
• serviços de conservação de rotina e especial, na SP-270 e 287, do km 272 ao 370 e 31 

ao 50 e acessos, numa extensão de 128,9 km – Custo: R$ 2.206 mil. Obra concluída 
em 10/03/2001; 

 
• implantação acostamentos na SP-270 entre os kms 295 ao 323, numa extensão de 28 

km – Custo: R$ 11.463 mil. Obra concluída em 11/01/2006; 
 
• regularização e pavimentação da estrada vicinal PRJ-050 acesso da SP-333 - trecho 

do Bairro Cágado à Pirajú, numa extensão de 6 km – Custo: R$ 296 mil. A obra foi 
concluída em 25/11/1997. 
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• melhoria e pavimentação na estrada vicinal PRJ-228, trecho Pirajú ao Bairro 

Cascavel, numa extensão de 3 km – Custo: R$ 44 mil. Obra concluída em 17/03/2000. 
 
• regularização da estrada SP-287, trecho Pirajú – Manduri – Óleo - Tejupá, numa 

extensão de 51,81 km – Custo: R$ 1.129 mil. Obra concluída em 13/04/1998. 
 
• melhorias e recomposição do aterro e do pavimento da SP-287, trecho Piraju-Fartura 

– Custo: R$ 747 mil. Obra concluída em 30/01/1998. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


