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SANTA MARIA DA SERRA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007-2010 

 
R$ 30.538.200,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 89.496 litros de leite, no período Jan/2007 a Jul/2009 - Custo: R$ 114 mil, 
beneficiando 198 famílias carentes, no último mês. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 
 
Implantadas: 

• implantadas 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 14 metros 
lineares – Custo: R$ 89 mil: 

1. estrada SMS-010, km 7 (ponte do Cury) - vão de 8 metros. Instalada em 
31/05/2007; 

2. estrada SMS-020, km 1 (ponte do Pulica) - vão de 6 metros. Instalada em 
31/05/2007. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 4 convênios com a Prefeitura para atendimento a 1.228 famílias e 314 
pessoas de outros segmentos da população – R$ 48 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007 – R$ 21 mil; 30 bolsistas/mês 
em 2008 – R$ 21 mil; 30 bolsista/mês em 2009 – R$ 21 mil; e estão sendo atendidos 30 
bolsista/mês em 2010 – R$ 21 mil, repassados R$ 6 mil em Jan e Fev. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 140 famílias/mês em 2007 – R$ 100 mil; 140 
famílias/mês em 2008 – R$ 100 mil; 140 famílias/mês em 2009 – R$ 100 mil; e estão 
sendo atendidas 140 famílias/mês em 2010 – R$ 100 mil, repassados R$ 16 mil em Jan 
a Fev. 

 
Repasse de recursos: 

• repassados R$ 50 mil em Mar/2007, para reforma do Centro Comunitário. 
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CULTURA: 
 
Polo 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 de Santa Maria da Serra – Rua Sete de Setembro, nº 232 - Centro - em 
andamento 5 cursos (violino, viola, violoncelo, contrabaixo e canto coral), para 165 
crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 135 mil para pagamento de despesas 
de manutenção do Polo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc., já pagos R$ 123 
mil de Ago/2006 a Fev/2009. O Pólo iniciou as atividades em 11/09/2006. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
 
Convênios SEP (repasses de recursos) – R$ 599 mil: 

• reforma da praça São Benedito – Custo: R$ 50 mil repassados em Nov/2006 e 
Set/2007. Obra concluída em 15/04/2007; 

• revitalização da avenida Thomas Firmini da Silva – Custo: R$ 99 mil repassados em 
Nov/2006 e Set/2007, com 60% executados; 

• 6.648 m² de recapeamento asfáltico – Custo: R$ 150 mil repassados em Jun/2008.  

 

• Reforma e ampliação do Terminal Rodoviário para instalação de Centro de Múltiplo 
Atendimento, localizado na Rua Olavo Bilac, esquina com a Rua Floriano Peixoto – 
Custo: R$ 200 mil repassados em Set/2009, com 4,5% executados, com término 
previsto para 22/08/2010; 

• obras de revitalização e reforma da Praça Matriz, localizada a Rua Olavo Bilac com a 
Rua Carlos Gomes, Centro – Custo: R$ 100 mil repassados em Jan/2010.  

 

 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Construção de escola programada: 1 – (630 vagas) – R$ 1.800 mil 
 

• Terreno Jd. Levorato (630 novas vagas) – Custo: R$ 1.800 mil. 
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Reforma de escola em licitação: 1 – R$ 13 mil 
 

• EE Ademar Vieira Pisco – Custo: R$ 13 mil. 
 
Reforma de escola programada: 1 
 

• EE Ademar Vieira Pisco – Custo não orçado. 
 
Transporte escolar: 

• Foi entregue em 05/02/2010 um veículo micro-ônibus, para transporte de estudantes, 
no valor de R$ 145 mil. 

 
Programa Escola da Família: 

• De 2007 a 2009 foram gastos R$ 108 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana na EE Ademar Vieira Pisco. 

 
 
SAÚDE: 
 
 
Programa Dose Certa: 

• No período de 2007 a 2008, foram gastos R$ 21 mil em medicamentos, dentro do 
Programa Dose Certa. 

 
 
 
 
 
 
Repasses para a Prefeitura – obras – R$ 60 mil: 

• Prefeitura – construção do Centro de Atendimento em Fisioterapia em andamento: 

o R$ 30 mil, repassados em Out/2009, concluído em 31/12/2009.TA-01 

o R$ 30 mil ainda não repassados e previstos até 30/06/2010. TA 02 
 
Repasse para a Prefeitura – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 150 mil repassados em Jun/2008, para reforma e ampliação do Centro 
de Saúde Amália Gotardo Manesco, A obra foi concluída em 25/08/2009. 
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Programa de Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 15 mil repassados de Jul/2006 a Abr/2007. 
 
Entrega de Ambulância: 1 – R$ 34 mil 

• Prefeitura – doação de 1 ambulância, pagos em Nov/2007. 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Foi entregue em Jul/2009 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 
 

• restauração e recapeamento da SP-191 – rodovia Geraldo de Barros (km 143,16 ao 
km 196,1), numa extensão de 52,94 km – Custo: R$ 28.244 mil. A obra foi concluída 
em 20/03/2007. 

 
 

OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 24.300.000,00  

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 300.293 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 238 mil, 
beneficiando 198 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 2 km da estrada SMS-445 (1ª fase) - Custo: R$ 46 mil. Obra concluída em 
04/12/2000. 

 
 
Programa de Pontes Metálicas: 
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• implantadas 5 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 38 metros 
lineares – Custo: R$ 243 mil: 

1. estrada SMS-010, sobre o Córrego Ribeirão Bonito - vão de 10 metros. Instalada 
em 04/12/2001; 

2. estrada SMS-118, sobre o Córrego Laranja Azeda  (ponte 1) - vão de 8 metros. 
Instalada em 15/10/2001; 

3. estrada SMS-118, sobre o Córrego Laranja Azeda  (ponte 2) - vão de 6 metros. 
Instalada em 15/10/2001; 

4. estrada SMS-118, sobre o Córrego Laranja Azeda  (ponte 3) - vão de 8 metros. 
Instalada em 15/10/2001; 

5. estrada SMS-118, sobre o Córrego Laranja Azeda  (ponte 4) - vão de 6 metros. 
Instalada em 15/10/2001; 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 8 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 400 
crianças e adolescentes e 174 famílias – R$ 90 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2005 e 30 bolsistas/mês em 2006 – 
Custo: R$ 21 mil em 2005 e R$ 21 mil em 2006. O programa tem por finalidade criar 
oportunidades de conclusão do ensino básico para jovens de 15 a 24 anos, 
pertencentes às classes sociais mais vulneráveis, que não puderam frequentar a escola 
na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o retorno e/ou permanência na 
escola, repasse de R$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que os capacitem para o 
mercado de trabalho. 

• Programa Renda Cidadã – 30 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 52 mil; 30 
famílias em 2004 – R$ 22 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 22 mil e 140 famílias em 2006 
– R$ 100 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. 

 
Repasses de recursos: 

• repassados R$ 25 mil em Jun/1998, para construção do Clube da Terceira Idade. 
Obra concluída em 30/06/1999; 
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• repassados R$ 100 mil em Nov/2003, Set/2004 e Set2006, para conclusão da Casa das 
Crianças na Assistência Social Paróquia Santa Maria Serra. Obra concluída em 
31/12/2006. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasses de recursos): R$ 210 mil 

• 6.655 m² de pavimentação asfáltica no conjunto Santa Maria da Serra – Custo: R$ 60 
mil. A obra foi concluída em 18/04/2002; 

• 1.167 m² de pavimentação asfáltica no bairro Tamanduá – Custo: R$ 20 mil. A obra 
foi concluída em 20/07/2001; 

• extensão de rede de energia elétrica e iluminação pública no Jardim Itália – Custo: R$ 
20 mil. A obra foi concluída em 30/03/1999; 

• aquisição e reforma de máquinas e equipamentos – Custo: R$ 90 mil. Entregue em 
24/10/1998; 

• aquisição e reforma de veículos – Custo: R$ 20 mil. Entregue em 03/10/1998. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 309 mil 
 
Reformas em escolas: 3 – R$ 309 mil 

• EE Ademar Vieira Pisco (3) – Custo: R$ 309 mil. Obras concluídas em 18/06/2003, 
24/03/1998 e 30/07/1996. 

 
 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana na EE Ademar Vieira Pisco. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

• cobertura da quadra na rua Olavo Bilac – Custo: R$ 50 mil repassados em Jan/1999. 
Obra concluída em 29/01/1999. 



7 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 79 unidades habitacionais / 2 conjuntos - Custo: R$ 1.029 mil 

• conjunto habitacional Santa Maria da Serra C – 54 unidades, beneficiando 270 
pessoas, construídas pelo Sistema Empreitada Global na rodovia SP-191- Custo: R$ 
669 mil. Unidades comercializadas em 30/08/2000; 

• conjunto habitacional Santa Maria da Serra D – 25 unidades, beneficiando 125 
pessoas, construídas pelo Programa Pró-Lar Autoconstrução na rua Pedro Zambom, 
s/nº - Custo: R$ 360 mil. Unidades comercializadas em 27/12/2006. 

 
Fundo Estadual da Habitação (repasse de verba): R$ 80 mil 

• 1.769,5 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no núcleo habitacional Jardim 
Itália – Custo: R$ 80 mil repassados em Nov/2002 e Mar/2003. Obra concluída em 
31/12/2003. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 190 mil em Jan/2006, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 pá carregadeira; 

• repasse de R$ 110 mil em Nov e Dez/2004, recursos do FECOP – Fundo de Controle 
da Poluição, para aquisição de 1 caminhão compactador e coletor de lixo. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• remanejamento de 184,96 m de adutora de água bruta da captação – Custo: R$ 10 
mil. Obra concluída em 17/12/2006; 

• serviços de engenharia para energização do poço profundo P3 – Custo: R$ 26 mil. 
Obra concluída em 21/12/2005; 

• execução de serviços de urbanização da área do poço P3 e construção da casa de 
química na área do reservatório apoiado de 150 m³ – Custo: R$ 20 mil. Obra 
concluída em 02/12/2005; 
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• execução de 554 m de adutora de água bruta da captação – Custo: R$ 4 mil. Obra 
concluída em 20/01/2005; 

• perfuração de poço tubular profundo P3 – Custo: R$ 117 mil. Obra concluída em 
25/12/2003; 

• execução de 1.510 m de rede de distribuição de água e 61 ligações prediais de água – 
Custo: R$ 33 mil. Obra concluída em 18/07/1998; 

• aquisição de materiais para o sistema de abastecimento de água – Custo: R$ 65 mil. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995- 2006) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 17 mil. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995- 2006) - obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 2 mil repassados em Dez/1998, para aquisição de micro computador 
486-DX e instrumentos cirúrgicos para a Unidade Municipal de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 40 mil repassados em Dez/1998, para aquisição de aparelho de raio-X 
para o Centro de Saúde Amália Magnes. 

Programa de Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 48 mil repassados em Dez/2005 e Jan/2006. 
 
 
Entrega de Ambulâncias: 4 – R$ 92 mil 

• Prefeitura – 4 (entregues em 1995, 1998 e 2002). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 5 viaturas: 2 para a Polícia Civil e 3 para a Polícia Militar – Custo 
R$ 101 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 

• obras na SP-304 e SP-197: restauração e regulamentação da pista para posterior 
recapeamento e inclusão rotatória de acesso, numa extensão de 52,50 km, abrangendo 
Torrinha e Brotas – Custo: R$ 14.719 mil. Obra concluída em 18/11/2006; 
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• melhoramentos e recapeamento do acesso do município à SP-304/SP-224, numa 
extensão de 2,2 km – Custo: R$ 79 mil. Obra concluída em 23/04/1998; 

• restauração e recapeamento da SP-191 (Rio Piracicaba - divisa São Manuel), do km 
149,24 ao km 172,44, numa extensão de 23,2 km – Custo: R$ 336 mil. Obra concluída 
em 27/11/1995; 

• restauração e recapeamento da SP-191 (Santa Maria da Serra e Rio Piracicaba), do 
km 143,17 ao km 149,24, numa extensão de 6,07 km – Custo: R$ 347 mil. Obra 
concluída em 27/11/1995. 

 
 


