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SERRA NEGRA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007-2010 
R$ 32.181.900,00 – em 60 obras e ações 

 
 

AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 207.880 litros de leite, no período de Jan/2007 a Jan/2010 - Custo: R$ 
266 mil, beneficiando 388 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Municipalização da Casa da Agricultura: 

• Foi celebrado 1 convênio relativo a municipalização da Casa da Agricultura, 
atendendo a pequenos e médios agricultores - Custo: R$ 52 mil, repassados de 
Out/2007 a Nov/2008.  

 
Programa de Pontes Metálicas: 1 
 

• Implantação de 1 ponte metálica sobre Ribeirão das Posses na Rua Joaquim Araújo de 
Almeida, km 1,35 – Bairro das Posses, cabendo a município a execução das 
cabeceiras e ao Estado a doação das superestruturas - vão de 6 metros – Custo: R$ 38 
mil. Ponte instalada em 23/02/2010. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 3 convênios com a Prefeitura para atendimento a 192 crianças e 
adolescentes – R$ 36 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 estão sendo atendidos 50 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 36 mil, já 
repassados R$ 9 mil de Jan a Mar/2010.  

 
• Programa Renda Cidadã – atendeu 50 famílias em 2007 – Custo: R$ 36 mil, 48 

famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 35 mil, 48 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 35 mil 
e estão sendo atendidas 48 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 35 mil, já repassados R$ 
8 mil em Jan a Mar/2010. 
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Repasse de recursos: 
 

• Amparo Social de Promoção Humana – R$ 19 mil, repassados em Fev/2008, para 
aquisição de equipamentos. 

 
 
CULTURA: 
 
Pólo do Projeto Guri: 1 (em andamento): 
 
O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando a 
música como agente transformador. 

• Pólo de Serra Negra – avenida Juca Preto, s/nº - em andamento 2 cursos (violão e 
cavaco), para 60 crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 95 mil de Ago/2006 a 
Dez/2009 para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, 
visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 23/08/2006. 

 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: R$ 710 mil 
 

• 5.860,00 m² de pavimentação asfáltica, 1.570 metros lineares de guias e sarjetas e 16 
bocas de lobo na Rua Noberto Quaglio – Bairro das Posses – Custo: R$ 200 mil, 
repassados em Ago/2008. A obra está com 96,18% executados e tem término previsto 
em Abr/2010. 

• reforma do piso do Auditório Mário Covas no Centro Comunitário Circuito das Águas 
– Custo: R$ 160 mil, repassados em Jan/2010. Obra em fase de conclusão. 

• 8.096,00 m² de pavimentação asfáltica, 2.530 m de guias de concreto e 360 m de 
galerias de águas pluviais na Rua Armando Argentini – Bairro das Posses – Custo: R$ 
200 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 05/05/2009. 

• 7.885,84 m² de pavimentação asfáltica e construção de 5 pontos de acesso para 
deficientes na Rua Antônio Jorge José, no trecho entre a Rua Romeu Campos Vegetal 
e a SP-360 (Rodovia de ligação Serra Negra ao município de Lindóia) – Custo: R$ 
150 mil, repassados em Fev/2009. Obra concluída em 26/03/2009. 

 
DADE (repasse de verba): R$ 4.932 mil 
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• obras de impermeabilização da laje de cobertura do Centro de Convenções – Custo: 
R$ 331 mil, repassados em Set/2008 e Mar/2010. A obra está sendo realizada pela 
Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2008 e está em fase de conclusão.  

 
• 10.834,07 m² de pavimentação asfáltica, 3.334,21 m de guias e sarjetas e 1.573,08 m 

de galerias de águas pluviais em ruas do bairro Nossa Senhora de Lourdes – Custo: 
R$ 460 mil, repassados em Dez/2007 e Set/2008. A obra está sendo realizada pela 
Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2007 e está com 97,50% executados e 
término previsto em Abr/2010. 

 
• 12.650,00 m² para obras de infraestrutura e pavimentação da rua Paulo Marchi – Alto 

da Serra – Bairro do Barroção – Custo: R$ 395 mil, repassados em Set e Dez/2008. A 
obra está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2008 e está 
com 90,77% executados e término previsto em Abr/2010. 

 
• 20.436,00 m² de pavimentação asfáltica, 250 m de drenagem com tubo de concreto, 

6.812 m de drenagem com canaletas de concreto, 36 caixas de captação e 18 caixas de 
dissipação de águas pluviais da Estrada Municipal Silotto - Bairro da Ramalhada – 
Custo: R$ 617 mil, repassados em Jul e Dez/2008. A obra está sendo realizada pela 
Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2008 e está com 89,33% executados e tem 
término previsto em Abr/2010. 

 
• implantação de trevo de acesso ao bairro da Ramalhada, compreendendo:  2.200 m² 

de pavimentação asfáltica, 50 m de drenagem com tubo de concreto, 4 bocas de lobo, 
250 m de guias extrusadas, 627,40 m² de recapeamento asfáltico e 360 m² de grama 
esmeralda – Custo: R$ 70 mil, repassados em Out/2008. A obra está sendo realizada 
pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2008 e está com 52,87% executados e 
término previsto em Mai/2010. 

 
• 2.300 m² de pavimentação asfáltica, 518 m de guias e sarjetas e recuperação de 7 

bocas de lobo na rua Dr. Jovino Silveira no bairro das Palmeiras – Custo: R$ 68 mil, 
repassados em Set/2008. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2008 foi concluída em 30/09/2009. 

 
• obras de revitalização da área central – Custo: R$ 500 mil, repassados em Fev e 

Out/2008. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2007 foi 
concluída em 27/01/2009. 

 
• Obras de revitalização da praça Ângelo Zanini – Custo: R$ 155 mil, repassados em 

Dez/2007 e Set/2008. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2007 foi concluída em 27/01/2009. 
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• 4.500 m² de pavimentação asfáltica, 1.670 m de guias e sarjetas, 843 m de drenagem 

com tubo de concreto e 24 bocas de lobo na rua Ângelo Marchi no bairro dos Cunhas 
– Custo: R$ 190 mil, repassados em Jul e Dez/2008. A obra, realizada pela Prefeitura, 
com recursos do Plano DADE/2008 foi concluída em 30/05/2009. 

 
• construção de prédio para o Centro de Exposições Turísticas no “Recinto de 

Exposições Serra Negra” – Custo: R$ 400 mil, repassados em Jan e Set/2008. A obra, 
realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2007 foi concluída em 
21/12/2008. 

 
• implantação do Parque Ecológico Municipal da Santa Lídia – Custo: R$ 625 mil, 

repassados em Jun e Set/2006 e Mai/2007. A obra, realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2004 foi concluída em 10/12/2008. 

 
• pórtico de entrada na rotatória do Refúgio – Custo: R$ 250 mil, repassados em Jul e 

Nov/2006. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2006 foi 
concluída em 10/12/2008. 

 
• reforma e ampliação do Centro de Informações Turísticas – Custo: R$ 250 mil, 

repassados em Jun/2005 e Ago e Dez/2006. A obra, realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2003 foi concluída em 01/07/2008. 

 
• construção de Praça de Lazer na Vila Dirce – Custo: R$ 80 mil, repassados em 

Jun/2005 e Ago e Dez/2006. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2003 foi concluída em 22/04/2008. 

 
• construção de Praça de Lazer no bairro Refúgio da Serra – Custo: R$ 110 mil, 

repassados em Jun/2005 e Ago e Dez/2006. A obra, realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2003 foi concluída em 10/10/2007. 

 
• infra-estrutura e pavimentação asfáltica de ruas – Custo: R$ 431 mil, repassados de 

Jun a Dez/2006. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2004 foi concluída em 25/01/2007. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 1.719 mil 
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Reformas de escolas concluídas: 15 – R$ 1.142 mil 
 
Reformas de escolas contratadas, aguardando OIS: 3 – Custo previsto: R$ 905 mil 

 
• EE Profª Maria do Carmo de Godoy Ramos – Custo: R$ 15 mil. 
 
• EE Dr. Jovino Silveira – Custo: R$ 683 mil. 
 
• EE Profª Franca Franchi – Custo: R$ 207 mil. 

 
Cobertura de quadra de esportes de escola concluída: 1 – R$ 291 mil 
 

• EE Profª Maria do Carmo de Godoy Ramos – Custo: R$ 291 mil. Obra concluída em 
18/11/2009. 

 
Cobertura de quadra de esportes de escola em execução: 1 – R$ 286 mil 
 

• EE Profª Amélia Massaro – Custo: R$ 286 mil. A obra está com 54% executados e tem 
término previsto em 20/04/2010. 

 
Transporte escolar: 
 

• Em 12/12/2009 foi entregue 1 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De Mar/2007 a Set/2009, foram gastos R$ 481 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 4 escolas da região. 

 
Programa Ler e Escrever /Bolsa Alfabetização: 
 

• Em Set/2009 foram concedidas bolsas alfabetização para 2 alunos pesquisadores (2º 
professor), beneficiando 121 alunos da 1ª série do ensino fundamental da escola EE 
Lourenço Franco de Oliveira – Custo: R$ 1 mil.. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos em andamento: 
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• construção de quadra poliesportiva na Praça Sesquicentenário – Custo: R$ 70 mil, já 
repassados R$ 26 mil em Fev/2009. Obra em andamento e tem término previsto em 
03/06/2010. Aguardando vistoria. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
FEHIDRO: 

• contrato com a Companhia de Saneamento Básico do Estado, para estudo de 
concepção e projeto básico do sistema de esgotos sanitários do Distrito de Jardim do 
Alto – Custo: R$ 9 mil. Concluído em 19/10/2009.  

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: R$ 8.804 mil 
 
Obras concluídas: R$ 391 mil 
 

• 550 m de rede de distribuição de água e 420 m de rede coletora de esgotos para 
atender o Programa de Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 72 mil. Obra concluída 
em 10/02/02008. 

 
• 830 ligações domiciliares de água, 640 m de rede de distribuição de água, 280 

ligações domiciliares de esgotos e 710 m de rede coletora de esgotos para atender o 
Programa de Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 319 mil. Obra concluída em 
30/06/2007. 

 
 
Obras em execução: R$ 8.413 mil 

 
• execução de obras do sistema de esgotos sanitários do Município de Serra Negra, 

compreendendo: rede coletora do Jardim São Luís e canal central e interligação das 
ligações de esgotos na rede coletora no canal central – Custo: R$ 3.119 mil. A obra 
está com 57,28% executados e tem término previsto em 01/04/2010. 

 
• 8.300 m de redes de distribuição de água e 450 ligações; 2.000 m de rede coletora de 

esgotos e 70 ligações para atender o Programa de Crescimento Vegetativo da sede do 
município e dos Distritos do Salto e Três Barras – Custo: R$ 560 mil. A obra está com 
68% executados e tem término previsto em 30/04/2010. 
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• implantação de adutora de água tratada no Ribeirão de Salto – Custo: R$ 1.550 mil. 
Obra com 56,53% executados e tem término previsto em 07/06/2010. 

 
• execução de obras civis de implantação de um módulo da Estação de Tratamento de 

Água com 80 l/s de vazão e recalque de água tratada – Custo: R$ 3.184 mil. A obra 
está com 9,33% executados e tem término previsto em 21/02/2011. 

 
 
Obras programadas: 
 

• ampliação do sistema de abastecimento de água, envolvendo nova captação de água, 
estação elevatória de água bruta, adutora de água bruta e estação de tratamento de 
água – Custo: R$ 4.912 mil. 

 
• implantação do sistema de afastamento de esgotos do Bairro Residencial das Posses – 

Custo: R$ 350 mil. 
 
• implantação de sistemas de distribuição de água e coleta de esgotos em bairros não 

atendidos em atendimento às obrigações do contrato de concessão – Custo: R$ 510 
mil. 

 
• complementação do interceptor do Córrego Serra Negra na Bacia Central – Custo: R$ 

518 mil.   
 
SAÚDE: 
 
Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2009) – custeio (Total: 
R$ 905 mil) 
 

• Santa Casa – R$ 132 mil, repassados de Fev/2007 a Jan/2008; 
 

• Santa Casa (Pró-Santas Casas 2) – R$ 773 mil, repassados de Jul a Abr/2009. 
 
 
Repasses para entidade hospitalar (2007-2009) – obras e equipamentos (Total: R$ 750 mil) 
 
Santa Casa – Hospital Santa Rosa de Lima: 
 

R$ 300 mil, repassados em Jun/2008 para reforma e ampliação da Santa Casa. Obra 
concluída em 15/09/2009 e inaugurada em 29/01/2010. 
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R$ 65 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamento (gerador de energia). 
Adquirido em 08/09/2009. 
 
R$ 135 mil, repassados em Jul/2008 para aquisição de arco cirúrgico. (adquirido em 
27/04/2009).  
 
R$ 60 mil, repassados em Nov/2007, para aquisição de equipamento (vídeo 
laparoscópio). Adquirido em 24/01/2008.  

 
R$ 190 mil, repassados em Nov/2007, para aquisição de equipamentos para a 
maternidade (camas, aspirador cirúrgico, bisturi elétrico, aparelho de anestesia, 
aparelho desfibrilador). Adquiridos em 11 e 12/12/2007. 

 
 
Programa Dose Certa: 

 
• De 2007 a Dez/2009, foram repassados para o município R$ 336 mil em medicamentos 

e mais R$ 162 mil estão sendo repassados em 2010. 
 
 
Programa de Controle de Glicemia (custeio): 

 
• Prefeitura – R$ 42 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2009 e mais R$ 13 mil estão 

sendo repassados em 2010. 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Foram entregues 4 viaturas: sendo 2 para Polícia Militar e 2  Polícia Civil – Custo: 
R$ 142 mil. Entregues em 24/07/2009 e 01/11/2007. 

 
 
Corpo de Bombeiros: 
 

• Entregue em 18/11/2008 para o Corpo de Bombeiros do município 8 equipamentos de 
proteção respiratória e 8 cilindros de ar – Custo: R$  25 mil. 

 
 
Polícia Civil: 
 
Obra concluída: 
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• reforma geral do prédio da Delegacia de Polícia na Vila Dirce – Custo: R$ 49 mil. 

Obra concluída em 30/03/2009.  
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 
Obras concluídas: 
 

• reconstrução de ponte de concreto sobre o Córrego do Pari, no km 9,30 da SP-105 - 
Custo: 741 mil. Obra concluída em 30/07/2009. 

 
 
 
PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I: 
 

• recuperação da vicinal SRN-274 - Amantis José Franchi, ligando o município de Serra 
Negra a SP-352 e a SP-147 (Estrada do Vendão), com 14,50 km – Custo no município: 
R$ 2.897 mil. (PRC). 

 
 
Obras em andamento: 

 
• pavimentação da vicinal Carlos Canhasi e Antônio Renato Marson – acesso do bairro 

dos Leais até à SP-105, numa extensão de 7,35 km – Custo: R$ 1.000 mil. A obra está 
com 66,67% executados e tem término previsto para 28/12/2010. 

 
 
PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III: 
 
 

• recuperação da vicinal Serra Negra-Monte Alegre do Sul, com 3 km de extensão – 
Custo no município: R$ 984 mil. A obra está com 20% executados e tem término 
previsto em 09/07/2010. (MAS).  
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 29.200.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 556.913 litros de leite, no período de Jan/1998 a Nov/2006 - Custo: R$ 
434 mil, beneficiando 388 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 6 km da estrada municipal SRN-159 - Custo: R$ 75 mil. Obra concluída 
em 08/01/2001. 

 
 
CATI: 
 

• adequação de 3,11 km da Microbacia Bairro dos Tabaranas – Custo: R$ 219 mil. A 
obra foi concluída em 07/11/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 12 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 826 
crianças e adolescentes e 41 famílias – R$ 200 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 em 2004 – R$ 73 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 
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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. 

 
 
Repasse de recursos: 
 

• repassados R$ 50 mil em Dez/1995, para construção e manutenção de equipamentos 
sociais.   

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP (repasse de verba): 
 

• 7.318 m² de infra-estrutura urbana – Custo: R$ 94 mil, repassados em Jul/1999. A 
obra foi concluída em 06/07/1996. 

 
 
DADE (repasse de verba): R$ 2.881 mil 
 

• Carnaval – Custo: R$ 7 mil, repassados em Dez/1996. O evento foi realizado pela 
Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1996; 

 
• Festival de Julho/Agosto – Custo: R$ 50 mil, repassados em Jul/1996. O evento foi 

realizado pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1996; 
 

• espelho d’ água da Praça Sesquicentenário  – Custo: R$ 48 mil, repassados em 
Dez/1997. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1997, foi 
concluída em 17/09/1999; 

 
• execução de galerias na Praça João Zelande – Custo: R$ 39 mil, repassados em 

Out/1998. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1996, foi 
concluída em 30/12/1998; 

 
• iluminação das ruas da Nova Serra Negra – Custo: R$ 40 mil, repassados em 

Jun/2005. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2003, foi 
concluída em 01/01/2006; 
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• impermeabilização das lajes – Custo: R$ 109 mil, repassados em Dez/1997 e Set/1998. 
A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1997, foi concluída 
em 31/01/1999; 

 
• pavimentação do acesso à Nova Serra Negra  – Custo: R$ 403 mil, repassados em 

Jul/2002 e Abr/2003. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2002, foi concluída em 29/06/2003; 

 
• pavimentação da rua José Bonifácio  – Custo: R$ 122 mil, repassados em Jun e 

Nov/1996 e Jun/1997. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/1996, foi concluída em 25/12/1997; 

 
• recapeamento do centro da cidade  – Custo: R$ 681 mil, repassados em Jan e 

Jun/2000 e Mai/2001. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/1999, foi concluída em 30/06/2001; 

 
• reforma do conjunto Fontes, São Carlos, Italianos, Bosques / Concha  – Custo: R$ 250 

mil, repassados em Abr e Out/2002 e Fev/2003. A obra, realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2001, foi concluída em 30/10/2003; 

 
• reforma e remodelação da Praça Sesquicentenário  – Custo: R$ 470 mil, repassados 

em Set/2002, Nov/2003 e Fev/2004. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2002, foi concluída em 30/05/2005; 

 
• reforma e remodelação do Parque Fonte São Luiz  – Custo: R$ 150 mil, repassados 

em Abr e Dez/2002. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2001, foi concluída em 30/10/2003; 

 
• reforma geral do Parque Fonte São Luiz  – Custo: R$ 42 mil, repassados em Jun/1996 

e Jun/1997. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1996, foi 
concluída em 30/09/1997; 

 
• reforma da Praça Lourenço Franco de Oliveira  – Custo: R$ 200 mil, repassados em 

Abr e Dez/2002. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2001, foi concluída em 26/10/2002; 

 
• reurbanização do Parque Represa Drº Jovino Silveira  – Custo: R$ 70 mil, repassados 

em Abr/2002. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2001, 
foi concluída em 30/05/2003; 
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• reurbanização da Praça Convívio Serrano  – Custo: R$ 200 mil, repassados em Abr e 
Set/2002. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2001, foi 
concluída em 30/11/2003. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 633 mil 
 
Ampliação de escola: 1 (105 novas vagas) – R$ 80 mil 
 

• EE Profª Amélia Massaro – 1 sala (105 novas vagas) – Custo: R$ 80 mil. Obra 
concluída em 10/12/2002. 

 
Reformas em Escolas: 15 – R$ 488 mil 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 2 – R$ 65 mil 
 

• EE Drº Jovino Silveira – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 28/03/2001; 
 

• EE Drº Jovino Silveira – Custo: R$ 25 mil. Obra concluída em 15/11/2003. 
 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 840 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 8 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 
 

• Em 17/10/2002 foi implantado o Banco do Povo Paulista, na Praça John Kennedy, s/nº 
– Custo: R$ 540 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 
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• construção do Centro de Lazer e Esportes – Custo: R$ 50 mil, repassados em Mar e 
Mai/2000. A obra foi concluída em 31/12/1999; 

 
• construção do Centro de Convenções – Custo: R$ 500 mil, repassados de Mar/2000 a 

Jul/2003. A obra foi concluída em 31/12/2003.  
 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Praça XV de 
Novembro, s/nº. Custo: R$ 21 mil. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado 
instalou 7 microcomputadores. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 108 unidades habitacionais / 2 conjuntos - R$ 2.566 mil 
 

• conjunto habitacional Serra Negra B – 60 unidades, beneficiando 300 pessoas, 
construídas pelo Programa Empreitada Global na avenida Juca Preto, nº 1.345 - 
Custo: R$ 1.492 mil. A obra foi concluída em 21/12/2002; 

 
• conjunto habitacional Serra Negra C – 48 unidades, beneficiando 240 pessoas, 

construídas pelo Programa Empreitada Global na rua Antônio Spinhardi, nº 37 - 
Custo: R$ 1.074 mil. A obra foi concluída em 30/04/2002. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, no valor de R$ 200 
mil em Mai/2003 e Jun/2006, para aquisição de 1 caminhão coletor e  compactador de 
lixo e de 1 retroescavadeira. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 
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• canalização do Ribeirão Serra Negra – Custo: R$ 99 mil, repassados em Jun/1998. A 
obra foi concluída em 22/06/1998. 

 
 
SANEBASE: 
 

• complementação da ampliação e reforma da ETA Drº Jovino Silveira – Custo: R$ 218 
mil, repassados em Jul/1996. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura, a 
quem coube R$ 173 mil e concluída em 09/09/1996. 

SABESP: 
 

• execução de emissário e estação de tratamento de esgotos da Bacia Central – Custo: 
R$ 4.070 mil. A obra foi concluída em 15/0/72004; 

• ampliação do sistema de abastecimento de água da região Sudoeste, envolvendo: 3 
estações elevatórias de ágau tratada, 4 reservatórios, 10.406 m de adutoras e 1.852 m 
de rede de distribuição de água – Custo: R$ 1.056 mil. A obra foi concluída em 
30/11/2001; 

• sistema de distribuição de água em diversas ruas da Zona Sul – Custo: R$ 286 mil. A 
obra foi concluída em 02/0/72002; 

• 1.099 m de redes coletora de esgoto e 18 ligações domiciliares de esgoto na Vila Dirce 
– Custo: R$ 123 mil. A obra foi concluída em 13/12/2006; 

• construção da estação elevatória de esgotos e linha de recalque no bairro Refúgio da 
Serra – Custo: R$ 112 mil. A obra foi concluída em 28/12/2000. 

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

• Prefeitura – R$ 50 mil; 
 

• Santa Casa – R$ 262 mil. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares –obras e equipamentos (1995-2006): 

• Prefeitura - R$ 65 mil repassados em Jul/2006, para aquisição de aparelho de 
ultrasson; 
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• Santa Casa - R$ 85 mil repassados em Jun/1998, para término da construção da 
enfermaria. 

 
 
Entrega de Ambulâncias: 2 – R$ 58 mil 
 

• Prefeitura – 2 (entregues em 1997 e 2002). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entregues 11 viaturas, sendo: 10 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 237 mil. 

Corpo de Bombeiros: 
 

• aquisição de 1 auto bomba salvamento rápido – Custo: R$ 70 mil. Entregue em 
04/11/2006. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
 
DER: 
 

• melhoramentos e regularização da SP-360, trecho Serra Negra-Lindóia, numa 
extensão de 13 km – Custo: R$ 400 mil. A obra foi concluída em 18/12/1998; 

 
• melhoramentos e pavimentação da vicinal Serra Negra-Socorro, via bairro Serra-

Vendão, numa extensão de 5 km – Custo: R$ 77 mil. Obra concluída em 28/03/2001; 
 

• construção do Terminal Rodoviário de Passageiros – Custo: R$ 300 mil. A obra foi 
concluída em 31/07/1999.  
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