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SOCORRO 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007-2010 
R$ 67.615.600,00 – em 62 obras e ações 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 479.948 litros de leite, no período de Jan/2007 a Mai/2010 - Custo: R$ 
606 mil, beneficiando 808 famílias carentes, no último mês. 

 
Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 85 mil, já repassados em Nov/2007 a Out/2008.  

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 7,50 km de estradas rurais SCR-287 (Bairro Camanducaia do Meio) e 
SCR-372 (Bairro Camanducaia de Cima) – Custo: R$ 547 mil. Obras concluídas em 
02/03/2009. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 4 
 

• sendo implantadas 4 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem caberá a 
construção das cabeceiras. O Estado doará as superestruturas, num total de 24 metros 
lineares – Custo: R$ 152 mil. As obras estão em andamento e tem término previsto em 
31/12/2010: 

 
1. na SCR-819 – km 0,771 sobre o afluente do Ribeirão do Gamelão – vão de 6 metros 

lineares - Custo: R$ 38 mil; 
 

2. na SCR-993 – km 0,1 – Ribeirão do Gamelão – Bairro do Pinhal – vão de 6 metros 
lineares – Custo: R$ 38 mil; 

 
3. na SCR-320 – km 14 – Ribeirão do Sertãozinho – Bairro do Sertãozinho – vão de 6 

metros lineares – Custo: R$ 38 mil; 
 

4. na SCR-320 – km 20 – Ribeirão do Agudo – Bairro do Agudo – vão de 6 metros 
lineares – Custo: R$ 38 mil. 
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ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 8 convênios com a Prefeitura para atendimento a 240 crianças e 
adolescentes e 480 famílias – Custo: R$ 173 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, repassados 
R$ 21 mil de Jan a Jul. 

 
• Programa Renda Cidadã – atendeu 110 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 79 mil; 140 

famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 100 mil; 140 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 100 
mil; e estão sendo atendidos 140 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 100 mil, 
repassados R$ 50 mil de Jan a Jun. 

 
Repasses concluídos: R$ 180 mil 

• ONG Acalanto do Socorro - R$ 30 mil repassados em Mar/2009, para aquisição de 
equipamentos de informática, equipamentos e utensílios para cozinha e equipamentos 
diversos para entidade. Adquiridos de Mar/2009 a Out/2009. 

• Associação São Peregrino - R$ 30 mil repassados em Out/2008, para aquisição de 
micro-ônibus. Adquiridos em Mar/2009. 

• ONG Acalanto do Socorro - R$ 31 mil repassados em Jan/2008, para aquisição de 
veículo. Adquirido em Fev/2008. 

• Associação São Peregrino - R$ 89 mil repassados em Jan/2008, para aquisição de 
veículo. Adquirido em 29/01/2008. 

 
 
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 Socorro – Rua XV de Novembro, nº 210 - Centro - em andamento 2 cursos de 
violão e cavaco para 90 crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 102 mil, 
repassados em Ago/2006 a Dez/2009, para pagamento de despesas de manutenção do 
Pólo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou suas atividades em 
30/08/2006. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: R$ 1.260 mil 
 

• 5.041,50 m² para obras de pavimentação de ruas do bairro Jardim Santa Cruz – 
Custo: R$ 150 mil, já repassados em Jun/2010. Em fase de licitação. 

 
• aquisição de 2 veículos – Custo: R$ 60 mil, repassados em Mar/2010. Ainda não 

adquirido. 
 

• reforma e ampliação de prédio para creche – Nossa Senhora de Lourdes, localizada a 
Rua Estevam Bozola no conjunto habitacional Nossa Senhora de Lourdes - Custo: R$ 
300 mil, já repassados em Ago/2008 e em Mar/2010. Obra com 90% executados e tem 
término previsto em 15/09/2010. 

 
• construção de creche no bairro São Bento, localizado na Rua Coronel Florêncio 

Esperidião, esquina com a Rua Poeta Pascoal Granato - Custo: R$ 300 mil, já 
repassados R$ 200 mil em Jul/2009. Obra com 95% executados e tem término previsto 
em 25/08/2010. 

 
• 17.244,08 m² para obras de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 250 

mil, repassados em Ago e Out/2008. Obra concluída em 22/10/2009. 
 

• 9.271,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do município – Custo: 
R$ 200 mil, repassados em Mai/2008 e Dez/2008. Obra concluída em 28/05/2009. 

 
Repasse programado: R$ 200 mil 
 

• 4.413,81 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas – Custo: R$ 200 mil. Em fase 
de licitação. 

 
 
DADE: (repasse de verba): R$ 4.968 mil 
 

• implantação da Avenida Beira Rio (fase 1) – Custo: R$ 548 mil, repassados R$ 331 
mil em Set/2009. A obra, realizada com recursos do Plano DADE/2009. Aguardando 
vistoria técnica. 
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• infra-estrutura, reforma e paisagismo no Centro de Exposições e Eventos João 
Orlandi Pagliussi – Custo: R$ 284 mil, repassados R$ 148 mil em Set/2009. A obra, 
realizada com recursos do Plano DADE/2009. Aguardando vistoria técnica. 

 
• construção de Terminal Aeroportuário e Centro Turístico Municipal de Esportes 

Aéreos – Bairro do Salto – Custo: R$ 583 mil, repassados R$ 468 mil em Out/2009. A 
obra, realizada com recursos do Plano DADE/2009. Aguardando vistoria técnica. 

 
• implantação da Casa de Atendimento aos Turistas – Bairro Salto – Custo: R$ 149 mil, 

repassados em Out/2009. A obra, realizada com recursos do Plano DADE/2009. 
Aguardando vistoria técnica. 

 
• 4.850,93 m² de infraestrutura no centro da cidade – Custo: R$ 450 mil, já repassados 

R$ 270 mil em Jun/2008. A obra, realizada com recursos do Plano DADE/2008. Obra 
com 35% executados e tem término previsto em 31/12/2010. 

 
• construção de aeroporto – 1ª fase (terraplenagem da pista) – Custo: R$ 800 mil, 

repassados em Jun e Out/2008. A obra, realizada com recursos do Plano DADE/2007. 
Obra concluída em 30/03/2009. 

 
• 56.362,21 m² de infra-estrutura em ruas centrais e de acesso – Custo: R$ 947 mil, 

repassados em Jun/2008 e Out/2008. A obra, realizada com recursos do Plano 
DADE/2008. Obra concluída em 26/03/2009. 

 
• terminal rodoviário e complementos da cidade – Custo: R$ 476 mil, repassados em  

Dez/2007 e Nov/2008. A obra, realizada com recursos do Plano DADE/2007. Obra 
concluída em 30/12/2008. 

 
• construção de alojamento, vestiários e restaurante no Centro Turístico de Eventos – 

Custo: R$ 255 mil em Ago/2006 a Set/2007. A obra, realizada com recursos do Plano 
DADE/2006. Obra concluída em 30/06/2008. 

 
• recapeamento asfáltico e operação tapa buracos em ruas da cidade – Custo: R$ 261 

mil, repassados em Fev/2006 e Mar/2007. A obra, realizada com recursos do Plano 
DADE/2004. Obra concluída em 02/12/2007. 

 
• construção de fonte luminosa no entorno do Centro Turístico de Eventos – Custo: R$ 

20 mil repassados em Fev/2006. A obra, realizada com recursos do Plano 
DADE/2004. Obra concluída em 02/11/2007. 
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• pavimentação asfáltica, guias e sarjetas do acesso ao Centro Turístico de Eventos – 
Custo: R$ 195 mil, repassados em Mai/2006. A obra, realizada com recursos do Plano 
DADE/2004. Obra concluída em 05/04/2007. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 1.759 mil 
 
 
Escola nova construída: 1 (420 novas vagas) – R$ 261 mil 
 

• EE Bairro Santa Cruz – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 261 mil. Obra 
concluída em 30/06/2010. 

 
 
Reformas de escolas concluídas: 24 – R$ 994 mil 
 
 
Cobertura de quadra de esporte concluída: 1 – R$ 265 mil 
 

• EE Profª Maria Odette da Silveira Leite Frattini – Custo: R$ 265 mil. Obra concluída 
em 26/03/2010. 

 
Cobertura de quadra de esporte em execução: 1 – R$ 239 mil 
 

• EE Profª Helena José Bonfa – Custo: R$ 239 mil. A obra está com 89% executados e 
tem término previsto em 30/09/2010. 

 
Transporte escolar: 2 veículos – R$ 291 mil 
 

• Foram entregues em 12/12/2009 e 15/03/2010 – 2 micros ônibus para transporte 
escolar – Custo: R$ 291 mil.  

 
Repasses para a APAE: 
 

• De Mar/2007 a Mar/2010, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
747 mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 314 alunos com deficiências que impossibilitam 
frequentar classes regulares de ensino fundamental. 
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Programa Escola da Família: 
 

• De Mar/2007 a Mar/2010, foram gastos R$ 492 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 4 escolas do município. 

 
Distribuição de Material Escolar: 
 

• Foram distribuídos kits escolares (régua, lápis, giz de cera, caneta, apontador, 
borracha, cadernos e mochila) para 15.652 alunos em 2007 a Fev/2010 - Custo: R$ 
246 mil. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Obra em andamento: 
 

• construção de quadra poliesportiva coberta – Custo: R$ 140 mil, repassados em Abr a 
Jun/2010. A obra está com 58% executados e tem término previsto em 20/12/2010. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 1 unidade habitacional entregue pelo Sistema de Carta de Crédito – R$ 57 mil. 
 
 
CDHU: 25 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – R$ 329 mil 
 

• conjunto habitacional Socorro E, com 25 unidades habitacionais, beneficiando 125 
pessoas, construídas pelo Programa Reassentamento Habitacional na avenida Brasil 
s/nº – Custo: R$ 329 mil. Unidades comercializadas em 23/12/2008. 

 
 
CDHU: 240 unidades habitacionais em andamento / 2 conjuntos – R$ 6.043 mil 
 

• conjunto habitacional Socorro D, com 80 unidades habitacionais, beneficiando 400 
pessoas, sendo construídas pelo Programa Parceria com Municípios na avenida 
Quinze de Agosto, s/nº – Custo: R$ 3.654 mil. A obra está com 78,64% executados e 
tem término previsto em 15/08/2010. 

 
• conjunto habitacional Socorro F, com 160 unidades habitacionais, beneficiando 800 

pessoas, sendo construídas pelo Programa Parceria com Municípios na avenida 
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Quinze de Agosto – Custo: R$ 2.389 mil. A obra está com 26,43% executados e tem 
término previsto em 30/11/2010. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
FEHIDRO: R$ 377 mil 
 

• contrato com a Prefeitura, implantação das 2ª e 3ª camadas do aterro sanitário e do 
sistema de drenagem das águas (1ª e 2ª Fase) – Custo: R$ 146 mil, já repassados de 
Dez/2006 a Jun/2009. A 1ª Fase foi concluída em 22/06/2009 e a 2ª Fase concluída em 
19/10/2009. 

 
• contrato com a Prefeitura, implantação da 1ª Célula do aterro sanitário (2ª Fase) - 

Custo: R$ 150 mil, já repassados em Abr/2004 a Out/2008. Obra concluída em 
18/06/2009. 

 
• contrato com o Grupo Ecológico Água (GEA), projeto de educação ambiental – Custo: 

R$ 7 mil, já repassados em Set/2006 e Jan/2008. Projeto concluído em 08/06/2009. 
 

• contrato com a Associação Ambientalista Projeto Copaíba, Projeto Peixe Vivo – área 
demonstrativa de recomposição de mata ciliar e conservação da biodiversidade das 
margens do Rio do Peixe - Custo: R$ 23 mil. Concluído em 06/01/2009. 

 
• contrato com a Prefeitura, implantação de galpão de garagem de máquinas e 

instalações elétricas do aterro sanitário - Custo: R$ 51 mil. Obra concluída em 
09/10/2008. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 
Obra em execução: 
 

• execução de obras de coletores tronco, linhas de recalque e estações elevatórias da 
etapa imediata do sistema de esgotos sanitários – Custo: R$ 2.612 mil. Empresa 
contratada, para a complementação da obra, com 18,17% executados e tem término 
previsto em 06/09/2010. 
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SAÚDE: 
 
Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007-2010) - custeio (Total: R$ 3.027 
mil) 
 

• Santa Casa – R$ 3.027 mil (sendo R$ 2.838 mil para o Programa Pró-Santas Casas). 
 
 
Repasses programados para entidades hospitalares – custeio (Total: R$ 945 mil): 
 

• Santa Casa – R$ 945 mil, para custeio do Pró Santa Casa. 
 
 
Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007-2010) – obras e equipamentos 
(Total: R$ 170 mil) 
 
Santa Casa – R$ 170 mil: 
 
R$ 50 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos para o Centro 
Cirúrgico (carrinho de anestesia e monitor cardíaco com módulo capinógrafo). 
Equipamentos sendo adquiridos. 
 
R$ 120 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de aparelho de raio x e máquina 
processadora automática de filme mamográfico. Adquiridos em 08/01/2009. 
 
 
Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2009, foram repassados R$ 559 mil em medicamentos e mais R$ 124 
mil estão sendo repassados em 2010. 

 
 
Programa de Controle de Glicemia (custeio) : 
 

• Prefeitura - R$ 97 mil repassados de Jul/2006 a Abr/2007 e mais R$ 17 mil estão 
sendo repassados em 2010. 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entregues em 24/07/2009 e 23/09/2008 - 4 viaturas, sendo: 2 viaturas para a Polícia 
Militar e 2 viaturas para a Polícia Civil – Custo: R$ 123 mil.  
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TRANSPORTES: 
 
DER: 
 
Obras concluídas: 
 

• reconstituição erosão e proteção talude, no km 129 na SP-008 (obras emergenciais) – 
Custo: R$ 1.717 mil. Obra concluída em 05/06/2010. 

 
• obras de restauração, recapeamento, implantação de 3ª faixa e recuperação de 

erosões na SP-008 – Rodovia Pedro Astenori Marigliani (Capitão Bardoino), no 
trecho Bragança Paulista – Socorro, numa extensão de 49,6 km – Custo: R$ 20.328 
mil. Obra concluída em 30/04/2007. 

 
 
PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I: 
 

• recuperação da vicinal Socorro - Monte Alegre do Sul, numa extensão de 6 km – 
Custo: R$ 1.198 mil. Obra concluída em 30/09/2008. (PRC) 

 
 
PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II: 
 

• recuperação da vicinal de ligação Águas de Lindóia – Socorro (SP-147), numa 
extensão de 4,80 km – Custo: R$ 1.332 mil. Obra concluída em 30/08/2009. (AGL). 

 
 
PROGRAMA PRÓ VICINAIS III: 
 

• vicinal Bairro Lavras de Cima, numa extensão de 12 km – Custo: R$ 6.562 mil. Obra 
concluída em 08/07/2010 e sendo inaugurada nesta data. 

 
• vicinal Bairro Rio do Peixe, numa extensão 8,20 km – Custo: R$ 4.484 mil. Obra 

concluída em 08/07/2010 e sendo descerrada placa nesta data. 
 

• vicinal Bairro do Oratório, numa extensão de 6 km – Custo: R$ 3.281 mil. Obra 
concluída em 08/07/2010 e sendo descerrada placa nesta data. 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 37.800.000,00 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 1.489.208 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 1.097 mil, 
beneficiando 808 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 6 km da estrada SCR-030 - Custo: R$ 80 mil. Obra concluída em 
05/11/2001. 

 
• recuperados 3,5 km da estrada de Acesso dos Pereiras ao Marianos e SCR-174 - 

Custo: R$ 75 mil. Obra concluída em 25/10/2002. 
 
 
Programa de Pontes Metálicas: 8 
 

• implantadas 8 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 62 metros 
lineares – Custo: R$ 396 mil: 

 
5. sobre o Ribeirão do Oratório – trecho 1, no bairro Oratório – vão de 6 metros. 

Instalada em 05/04/2004; 
 

6. sobre o Ribeirão do Oratório – trecho 2, no bairro Oratório – vão de 6 metros. 
Instalada em 05/04/2004; 

 
7. sobre o Ribeirão das Antas no bairro dos Cardozos - vão de 12 metros. Instalada em 

24/08/2002; 
 
8. sobre o Ribeirão dos Pereiras – trecho 1 no bairro dos Pereiras - vão de 8 metros. 

Instalada em 11/01/2003; 
 

9. sobre o Ribeirão dos Pereiras – trecho 2 no bairro dos Pereiras - vão de 8 metros. 
Instalada em 11/01/2003; 
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10. sobre o Ribeirão dos Pereiras – trecho 3 no bairro dos Pereiras - vão de 6 metros. 

Instalada em 11/01/2003; 
11. sobre o Ribeirão Barra Funda - trecho 1 no bairro do Peixe, na Estrada Socorro / 

Munhoz – vão de 10 metros. Instalada em 13/04/2004; 
 

12. sobre o Ribeirão Barra Funda - trecho 2 no bairro do Peixe, na Estrada Socorro / 
Munhoz – vão de 10 metros. Instalada em 13/04/2004. 

 
 
Galpão Metálico: 
 

• implantado 1 Galpão de Agronegócios no Bairro do Salto – Custo: R$ 269 mil. 
Implantado em 30/07/2004. 

 
 
CATI: 
 

• recuperação e adequação de 3,7 km da estrada Mariano / Godoi da Microbacia do 
Ribeirão do Meio para conservação dos recursos naturais e melhoria das condições de 
tráfego – Custo: R$ 371 mil. Obra concluída em 31/03/2005. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 19 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 494 
crianças e adolescentes, 83 portadores de deficiências e 372 famílias – Custo: R$ 289 
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 – 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$ 
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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. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasse de recursos): 
 

• Rebaixamento de guias e calçadas – Custo: R$ 20 mil, repassados em Mar/2006. Obra 
concluída em 04/12/2006; 

 
• 14.125 m² de recapeamento asfáltico e guias e sarjetas – Custo: R$ 100 mil. Obra 

concluída em 26/03/1999. 
 

• reconstrução de 2 pontes nos Bairros dos Nogueiras e Jardim Santa Cruz, com 32,2 
metros lineares – Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 22/09/2000. 

 
• aquisição de equipamentos para a creche do Jardim Santa Cruz – Custo: R$ 50 mil. 

Concluído em 15/12/2000. 
 
 
DADE: (repasse de verba)  
 

• repassados recursos dos Planos DADE 1997, 1998, 1999, 2001, 2001, 2002 e 2003, no 
valor de R$ 4.412 mil para eventos e obras de infra-estrutura turística. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 1.708 mil 
 
Escola Construída: 1 (630 novas vagas) – R$ 344 mil 
 

• EE José Dini – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 344 mil. Obra concluída em 
05/11/2004. 

 
Reformas em Escolas: 21 – R$ 1.171 mil 
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Coberturas de quadras de esportes em escolas: 4 –Custo: R$ 193 mil 
 
Repasses para a APAE: R$ 928 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 928 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 649 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 803 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 6 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 

• Em 17/10/2002 foi implantado em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na rua José Ângelo Calafiori, nº 72 - Custo R$ 315 mil do Estado e R$ 35 mil 
da Prefeitura, para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 360 mil em Out/2002, repassados em Out/2002 de recursos do FECOP 
– Fundo de Controle da Poluição, para aquisição de 1 retroescavadeira, 1 pá 
carregadeira e 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

 
 
FEHIDRO: 
 

• implantação da segunda fase da 1ª célula do aterro sanitário – Custo: R$ 135 mil. 
Obra concluída em 12/12/2005. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
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• implantação de reservatório metálico com capacidade de 1.000 m³ - Custo: R$ 148 

mil. A obra foi concluída em 29/09/2001; 
 

• melhorias no sistema de abastecimento de água de Socorro e Bragança Paulista – 
Custo: R$ 63 mil. Obra concluída em 30/05/1998; 

 
• execução de 2.354,7 m de redes coletoras e 159 ligações domiciliares de esgotos no 

Jardim Golo – Custo: R$ 126 mil. Obra concluída em 02/11/2000; 
• execução de 452 m de rede coletora de esgotos e 15 ligações domiciliares – Custo: R$ 

29 mil. Obra concluída em 25/11/2001.  
 
 
SAÚDE: 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares -custeio (1995-2006): 
 

• Santa Casa – R$ 261 mil. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura - R$ 15 mil repassados em Dez/1988, para aquisição de veículo para o 
combate à dengue. 

 
• Prefeitura – R$ 300 mil repassados em Mai/2006, para construção da Unidade Básica 

de Saúde que atenderá os moradores do Parque Ferrúcio Beneduzzi I, II e III, Jardim 
Calafiori, Aparecidinha e adjacências, com área construída de 360 m². A unidade terá 
duas salas para atendimento médico, sala de pré-consulta / enfermagem, atendimento 
odontológico, salas de espera, vacinação, inalação, curativo, esterilização, sala de 
expurgo, área administrativa, recepção e cadastro, sanitários e sala de vídeo e 
reunião. Concluída em 22/05/2006. 

 
 
Entrega de Ambulâncias: 2 – R$ 56 mil 
 

• Prefeitura – 2 (entregues em 1997 e 2002). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
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• Entrega de 12 viaturas, sendo: 9 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – 

Custo: R$ 245.440,97. 
 
 
 
TRANSPORTES: 
 
 
DER: 
 

• recapeamento da SP-147 no trecho do km 1,1 ao km 40,921 (Socorro a Itapira), numa 
extensão de 39,82 km  - Custo: R$ 16.828 mil. Obra concluída em 31/10/2004; 

 
• melhoramentos e pavimentação da vicinal Socorro / Bairro Lavras de Baixo / Bairro 

Jaboticabal / Bairro Livramento / Oratório / Divisa Brandão B, numa extensão de 16,5 
km – Custo: R$ 360 mil. A obra, realizada em parceria com a Prefeitura, a quem 
coube mais R$ 1.009 mil, foi concluída em 26/12/2002. 

 


