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AMERICANA 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO: 

CEETPS: 

Obra concluída: 

• construção da quadra poliesportiva na ETEC Polivalente -Custo: R$ 470 mil. Obra 
concluída em 19/04/2011. 

Obra em execução: 

• obras de reforma diversas na FATEC Americana -Custo: R$ 122 mil. A obra esta 
com 40% executados e tem termino previsto em 07/01/2012. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• celebrados 10 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
212 crianças e adolescentes, 240 idosos, 130 famílias e 34 migrantes -Custo: R$ 
384 mil. 

• Programa Renda Cidadã -estão sendo atendidas 196 famílias/mês em 2011 -Custo: 
R$ 181 mil, já repassados R$ 149 mil de Jan a Out/2011. 

• Projeto Ação Jovem -estão sendo atendidos 57 bolsistas/mês em 2011 -Custo: R$ 
53 mil, já repassados R$ 44 mil de Jan a Out/2011. 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 47.880 litros de leite, no período de Jan/2011 a Jul/2011 -Custo: R$ 64 
mil, beneficiando 456 famílias carentes, no ultimo mês do período. 

• Repasses concluídos: R$ 687 mil 

• Prefeitura -R$ 300 mil, repassados em Set/2010, para construção do Centro de 
Convivência do Idoso do Projeto Quero Vida, para atendimento a 50 idosos. A obra 
esta com 67,50% executados e tem termino previsto em Dez/2011. 

• Associação Ecumênica dos Portadores de HIV de Americana -R$ 50 mil, 
repassados em Jun/2011, para aquisição de equipamentos. 

• Associação Beneficente Retiro Evangélico Benaiah -Custo: R$ 46 mil, repassados 
em Mar/2011, para aquisição de equipamentos. 

• Sociedade Assistência Social de Americana -R$ 50 mil, repassados em Abr/2011, 
para aquisição de equipamentos. 
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• Lar dos Velhinhos de São Vicente de Paulo -R$ 41 mil, repassados em Dez/2010, 
para aquisição de uma Kombi. 

• Prefeitura - R$ 200 mil, repassados em Jul/2010, para reforma do CRAS São 
Manoel. A obra esta com 5% executados e tem termino previsto em 31/01/2012. 

EDUCACAO: 

Total de investimentos em obras -R$ 3.654 mil 

Reformas de escolas concluídas: 6 - R$ 2.497 mil 

• EE Dr. Heitor Penteado -Custo: R$ 642 mil. Obra concluída em 24/02/2011. 

• EE Profa. Anna Maria Lucia de Nardo Moraes Barros -Custo: R$ 83 mil. Obra 
concluída em 10/05/2011. 

• EE ProfºWilson Camargo -Custo: R$ 64 mil. Obra concluída em 26/04/2011. 

• EE Joao XXIII -Custo: R$ 1.301 mil. Obra concluída em 29/04/2011. 

• Diretoria de Ensino -Custo: R$ 118 mil. Obra concluída em 09/05/2011. 

• EE Profa. Dilecta Ceneviva Martinelli -Custo: R$ 289 mil. Obra concluída em 
02/08/2011. 

• Reformas de escolas em execução: cinco R$ 837 mil 

• EE São Vicente de Paulo -Custo: R$ 158 mil. A obra esta com 80% executados e 
tem termino previsto em 10/11/2011. 

• EE Profa. NiomarApparecida Mattos Gobbo Amaral Gurgel -Custo: R$ 169 mil. A 
obra esta com 83% executados e tem termino previsto em 15/11/2011. 

• EE Profa. IdalinaGrandinMirandola -Custo: R$ 158 mil. A obra esta com 68% 
executados e tem termino previsto em 20/11/2011. 

• EE Profa. Delmira de Oliveira Lopes -Custo: R$ 103 mil. A obra esta com 49% 
executados e tem termino previsto em 25/11/2011. 

• EE Profa. Dilecta Ceneviva Martinelli -Custo: R$ 249 mil. A obra esta com 13% 
executados e tem termino previsto em concluída em 30/12/2011. 

• Cobertura de quadra de esporte em escola concluída: um -R$ 320 mil 

• EE Profa. Hylda Pardo de Oliveira Custo: R$ 320 mil. Obra concluída em 
30/09/2011. 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização: 

• De Mar/2011 a Jun/2011, foram concedidas bolsas alfabetização para 12 alunos 
pesquisador (2o professor), beneficiando 420 alunos da 1a serie do ensino 
fundamental de 9 escolas da região -Custo: R$ 15 mil. 

Programa Escola da Família: 
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• De Mar/2011 a Jun/2011, foram gastos R$ 217 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 11 escolas do município. 

Repasses para a APAE: 

• De Mar/2011 a Jun/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
315 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 179 alunos. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de 
cera, caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 44.008 alunos em 
2011 -Custo: R$ 534 mil. 

EMPREGO E TRABALHO: 

• Em 30/04/2001 foi implantado em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista, na Rua Dom Pedro II, nos 25 -Bairro Centro, com disponibilidade de R$ 
450 mil para atender o credito produtivo popular. Convenio em fase de renovação 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

Obra em andamento: 

• reforma do conjunto de piscinas do Jardim São Pedro -Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Mai/2008 e Jun/2010. A obra esta com 65% executados e tem 
termino previsto em 31/12/2011. Aguardando documentação para formalizar o 1o 
termo de aditamento de prazo. 
 

HABITACAO: 

CDHU: 12 unidades habitacionais programadas / 1 conjunto -Custo: R$ 892 mil 

• conjunto habitacional Americana H, com 12 unidades, beneficiara 60 pessoas, a 
serem construídas pelo Programa de Parceria com Municípios - Custo: R$ 892 mil. 
Projetos sendo executados. Previsão para inicio de obras em Mai/2012. 

Fundo Estadual da Habitação: 

Obra concluída: 

• conclusão de 52 unidades habitacionais em regime de mutirão no Conjunto 
Habitacional Jardim da Mata -Custo: R$ 312 mil, já repassados R$ 208 mil em Fev 
e Set/2010. As unidades foram entregues em 10/06/2011, aguardando a prestação 
de contas da 2a parcela para liberar a 3a. 

Obra em andamento: 



4 

• conclusão de 38 unidades habitacionais em regime de mutirão no Conjunto 
Habitacional Jardim da Mata -Custo: R$ 215 mil. A obra esta com 42,30% 
executados e tem termino previsto em 16/12/2011. Aguardando documentação 
complementar para alteração de projeto. 

Programa Especial de Melhorias Habitacionais: 

Obras programadas: 

• reforma da praça no Conjunto Habitacional Americana B -Custo: R$ 120 mil. 
Aguardando liberação do Setor Financeiro. 

• construção de Centro Comunitário no Conjunto Habitacional Mario Covas -Custo: 
R$ 168 mil. Aguardando envio da licitação. 

LOGISTICA E TRANSPORTES: 

DER: 

Obras concluídas: 

PROGRAMA PRO-VICINAIS IV: 

• recuperação de 2,40 km da vicinal Bairro São Jeronimo / Divisa Limeira -Custo: 
R$ 795 mil. Obra concluída em Mar/2011. (MGG) 

• recuperação de 3,00 km da vicinal via Anhanguera / ETE Praia Azul -Custo: R$ 
994 mil. Obra concluída em Mar/2011. (MGG) 

MEIO AMBIENTE: 

CETESB: 

• serão repassados R$ 330 mil de recursos do FECOP -Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 3 caminhões para coleta de lixo. Aguardando nota 
fiscal para liberação dos recursos. 

PLANEJAMENTO E DESENV. REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 5.580 mil 

• recuperação da gruta Dainese -Custo: R$ 2.000 mil, já repassados R$ 955 mil em 
Jun/2010. A obra esta com 60% executados e tem termino previsto em Mar/2012. 

• reforma e revitalização de praças e avenidas -Custo: R$ 2.000 mil, já repassados 
R$ 565 mil em Nov/2010. A obra esta com 70% executados e tem termino previsto 
em Mar/2012. 

• obras de modernização da Praça Oscar Ignácio de Souza, localizada no 
quadrilátero da Rua das Rosas, Rua das Hortênsias, Rua das Azaleias, Rua dos 
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Cravos -Custo: R$ 400 mil, já repassados R$ 148 mil em Jan/2010. A obra esta com 
80% executados e tem termino previsto em Dez/2011. 

• 1.267.435 m2 em obras de pavimentação, guias e sarjetas na Estrada Velha de 
Limeira (Av. Lírio Correa) -Custo: R$ 600 mil, já repassados R$ 360 mil em 
Jan/2010. Obra concluída em Ago/2011. 

• construção de cobertura de quadra poliesportiva, localizada na Rua Serra Formosa 
- Quadra E, Parque da Liberdade -Custo: R$ 100 mil, repassados em Fev/2010. 
Obra concluída em 17/06/2011. 

• aquisição de um ônibus 0 km para 3a Idade -Custo: R$ 180 mil, repassados em 
Jun/2010. Concluída em Mai/2011. 

• construção de ginásio poliesportivo na Praça Leandra Maria Gomes Nacara -
Custo: R$ 200 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 13/01/2011. 

• aquisição de ônibus para transporte de pessoas da Terceira Idade -Custo: R$ 100 
mil, repassados em Jan/2010. Adquirido em Jul/2010 e vistoriada em 02/03/2011. 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS: 

FEHIDRO: (Total: R$ 2.415 mil) 

• contrato com o Consorcio Intermunicipal das Bacias Hidrográficas, para 
reflorestamento ciliar e de nascentes nas sub-raciais dos rios Atibaia e Jaguaré -
Custo: R$ 139 mil. Termino previsto para 02/09/2013. 

• contrato com o Consorcio Intermunicipal das Bacias Hidrográficas, para estudo de 
viabilidade para instalação e operação de centrais de lodos de estação de 
tratamento de agua e estação de tratamento de esgotos nas bacias PCJ -Custo: R$ 
430 mil. Esta com 55% executados e tem termino previsto para 26/11/2012. 

• contrato com o Consorcio Intermunicipal das Bacias Hidrográficas, para 
capacitação em gestão estratégica de recursos hídricos voltados ao usuário 
industrial -Custo: R$ 57 mil. Esta com 45% executados e tem termino previsto para 
20/12/2012. 

• contrato com o Consorcio Intermunicipal das Bacias Hidrográficas, para 
multiplicando conhecimentos para gestão das aguas -Custo: R$ 242 mil. Esta com 
81,44% executados e tem termino previsto para 02/03/2012. 

• contrato com o Departamento de Aguas e Energia Elétrica, para execução da 
estacaoelevatoria de esgoto e linhas de recalque do Jardim da Mata -Custo: R$ 358 
mil. Aguardando prestação de contas da ultima parcela para o encerramento da 
obra em Fev/2011. 

• contrato com o Departamento de Aguas e Energia Elétrica, para reforma do 
digestor de lodo primário 1 da estação de tratamento de esgotos Carioba -Custo: 
R$ 413 mil. Previsão de termino em 03/05/2012. 
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• contrato com o Departamento de Aguas e Energia Elétrica, para desidratador de 
lodo na Estação de Tratamento de Esgotos Caroba -Custo: R$ 556 mil. 
Aguardando prestação de contas da ultima parcela para o encerramento da obra 
em Fev/2011. 

• Contrato com a Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica, para estudos e 
projetos de monitoramento de dados hidrológicos por meio de rede de estacoes 
telemétricas na Bacia do Rio Piracicaba, através da rede de estacoes telemétricas -
Custo: R$ 220 mil. Termino previsto para 15/11/2011. 

SAUDE: 

Repasses concluídos para Prefeituras / entidades hospitalares (2011-2014) - custeio: 
(Total: R$ 70 mil) 

• Serviço Espirita de Assistência e Recuperação (SEARA) -R$ 50 mil, repassados em 
Ago/2011. 

• APAE -R$ 20 mil, repassados em Ago/2011. 
Repasses concluídos para Prefeituras / entidades hospitalares (2011-2014) - obras e 
equipamentos (Total: R$ 7.300 mil): 

• Santa Casa -R$ 200 mil repassados em Dez/2010, para aquisição de equipamentos 
(2 aparelhos de anestesia -entregues em 10/05 e 25/05/2011, perfurador 
pneumático - entregue em 16/03/2011 e autoclave - entregue em 24/03/2011). 

• Serviço Espirita de Assistência e Recuperação (SEARA) -R$ 100 mil repassados em 
Dez/2010, para aquisição de equipamentos (entregue em 03/06/2011). 

• Prefeitura -R$ 7.000 mil, repassados em Set/2009, Jun/2010, Ago e Nov/2011, para 
reforma e ampliação do Hospital e Pronto Socorro Central. OIS em 23/03/2010 - 
com 46,84% executados e tem termino previsto em Junho de 2012. 

SEGURANCA PUBLICA: 

Foram entregues 9 viaturas para a Policia Militar -Custos: R$ 346 mil. 

Corpo de Bombeiros: 

• Em 09/05/2011 foi entregue para o Corpo de Bombeiros do município 1 Unidade de 
Resgate (UR) -Custo: R$ 122 mil. 

• Policia Técnica: 

• construção de novas instalações para abrigar a Equipe de Pericias Criminalística e 
Medico Legais de Americana -Custo: R$ 1.100 mil, repassados em Jul/2011. Em 
fase de projetos, aguardando licitação. 
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Gestão 2007-2010 

 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 321.480 litros de leite no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 
398 mil, beneficiando 456 famílias carentes, no ultimo mês. 

• Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,3 km da estrada rural AMR-007, AMR-009 e AMR-070 (2a Fase) -
Custo: R$ 454 mil. Obra concluída em 27/09/2010. 

ASSISTENCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 41 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
2.998 crianças e adolescentes, 513 idosos, 474 famílias e 156 migrantes -Custo: R$ 
1.200 mil. 

• Programa Renda Cidadã -atendeu 140 famílias/mês em 2007 -Custo: R$ 100 mil; 
140 famílias/mês em 2008 -Custo: R$ 100 mil; 140 famílias/mês em 2009 -Custo: 
R$ 100 mil; e 151 famílias/mês em 2010 -Custo: R$ 120 mil. 

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

• Repasses concluídos: R$ 1.340 mil 

• Diversas entidades -repasse de R$ 815 mil para aquisição de equipamentos. 

• Associação Ecumênica dos Portadores de HIV -repasse de R$ 50 mil pagos em 
Ago/2010, para aquisição de veiculo, moveis e demais equipamentos. 

• Lar das Meninas Vó Antonieta -repasse de R$ 50 mil pagos em Jun/2010, para 
aquisição de 1 Fiat Doblo. 

• Serviço Social Presbiteriano -repasse de R$ 30 mil pagos em Fev/2010, para 
aquisição de 1 Kombi. 

• Associação de Amparo ao Menor Carente - repasse de R$ 30 mil pagos em 
Mai/2009, para aquisição de 1 veiculo montana. 

• APAE - repasse de R$ 60 mil pagos em Mar/2009, para aquisição de equipamentos 
de informática e um veiculo (saveiro). 

• Associação de Amparo ao Menor Carente - repasse de R$ 30 mil pagos em 
Mar/2009, para aquisição de equipamentos de informática e um veiculo (corsa). 

• Federação Nacional Casa Dia -repasse de R$ 30 mil pagos em Nov/2008, para 
aquisição de dois veículos. 
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• Lar dos Velhinhos de São Vicente de Paula -repasse de R$ 30 mil pagos em 
Nov./2008, para aquisição de um veiculo. 

• Serviço de Orientação aos Menores (SOMA) -repasse de R$ 30 mil pagos em 
Out/2008, para aquisição de um veiculo. 

• Vila de São Vicente de Paula - repasse de R$ 30 mil pagos em Set/2008, para 
aquisição de um veiculo. 

• Sociedade de Assistência Social -repasse de R$ 30 mil pagos em Set/2008, para 
aquisição de um veiculo. 
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• Unidade de Apoio aos Portadores de Câncer -repasse de R$ 30 mil pagos em 
Set/2008, para aquisição de equipamentos e um veiculo. 

• Centro Espirita Seareiros de Jesus - repasse de R$ 30 mil pagos em Ago./2008, 
para aquisição de um veiculo. 

• Clube Infanto-Juvenil de Orientação Profissional - repasse de R$ 30 mil pagos em 
Mar/2007, para reforma (concluída em Junho de 2007). 

• APAE -repasse de R$ 25 mil, pagos de Dez/2006 a Mai/2007 para custeio. 

• Centro Espirita Seareiros de Jesus -repasse de R$ 10 mil, pagos em Dez/2006 e 
Jan/2007, para custeio. 

DESENVOLVIMENTO: 

CEETPS: 

FATEC de Americana: 

Obras concluídas: 

• construção de prédio próprio, incluindo obras de infraestrutura e paisagismo, para 
abrigar a FATEC do município. A obra foi realizada em convenio com a Prefeitura, 
a quem coube a doação do terreno de 42.226,15 m2 na Rua Emilio de Menezes -
Gleba B na Vila Jones. A unidade funcionou ha quase 20 anos no prédio da ETEC 
Polivalente e oferece os cursos de Analise de Sistemas e Tecnologia da Informação, 
Tecnologia Têxtil, Gestão Empresarial (ênfase em Comercio Exterior e Marketing) 
e Logística e Transportes. Os cursos foram transferidos para o prédio novo em 
fevereiro de 2008 - Custos: R$ 7.695 mil. Obras concluídas entre Abr./07 e Fev./08. 

• obras de reformas de emergência na FATEC -Custo: R$ 785 mil. Obra concluída 
em 06/03/2009. 

ETEC Polivalente de Americana: 

Obra concluída: 
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• reformas diversas nas instalações da ETEC Polivalente para ampliação dos cursos 
existentes e criação de novos cursos, cuja identificação da demanda esta em analise 
pela FIESP e Setor Industrial -Custo: R$ 1.869 mil, sendo: R$ 1.115 mil em obras e 
R$ 754 mil em equipamentos. Obra concluída em 13/07/2010. 

• aquisição de equipamentos para a ETEC Polivalente -Custo: R$ 282 mil. Entregue 
em Dez/2010. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 1.200 mil 

• obras de infraestrutura no Bairro Praia Azul (1a e 2a etapa) -Custo: R$ 1.200 mil, 
repassados de Nov./2007 a Set/2009. A 1a etapa concluída em Jun./2010 e a 2a 
etapa concluída em Mai/2010. 

EDUCACAO: 

Total de investimentos em obras -R$ 13.431 mil 

Escolas novas construídas: 2 (1.470 novas vagas) -R$ 3.831 mil 

• EE Jardim Mirandola -6 salas (630 novas vagas) -Custo: R$ 1.796 mil. Obra 
concluída em 03/05/2010 e inaugurada em 26/08/2010. 

• EE Jardim Mario Covas -8 salas (840 novas vagas) -Custo: R$ 2.035 mil. Obra 
concluída em 29/01/2010. 

Reformas de escolas concluídas: 68 -R$ 5.900 mil 

• Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 16 -R$ 3.700 mil 
Transporte Escolar: 

• Foram entregues dois veículos micro ônibus para o transporte de estudantes, no 
valor de R$ 291 mil. Entregues em Fev./2010. 

Repasses para a APAE: 

• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
2.079 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 953 alunos com deficiências que impossibilitam 
frequentar classes regulares de ensino fundamental. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Dez/2010, foram gastos R$ 1.440 mil em atividades desenvolvidas 
aos finais de semana em 9 escolas do município. 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização: 
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• De Jun./2009 a Set/2010, foram concedidas bolsas alfabetização para 15 alunos 
pesquisadores (2o professor), beneficiando 572 alunos da 1a serie do ensino 
fundamental de 13 escolas da região -Custo: R$ 107 mil. 

EMPREGO E TRABALHO: 

Frentes de Trabalho: 

• No período de Jul./2008 a Mai/2009 foram atendidos 158 bolsistas - Custo: R$ 41 
mil. 

• ESPORTE E LAZER: 
 

• Projeto Esporte Social - Trata-se de Projeto de inclusão social, através do Esporte. 
O Projeto e voltado para o atendimento a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, 
idosos acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais que estejam em 
situação de risco. Os recursos no montante de R$ 117 mil, repassados em 
Fev./2010, para despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais 
esportivos e didatico-pedagogicos. 

Eventos: 

• 1a Copa de Ginastica Artística -Custo: R$ 25 mil, repassados em Jul./2008. O 
evento foi realizado entre os dias 4 e 7 de setembro de 2008. 

• 8a Copa de Handebol do Estado de São Paulo -Custo: R$ 50 mil, repassados em 
Mai/2007. O evento foi realizado entre os dias 21 e 27 de Maio de 2007. 

• festa do Peão de Boiadeiro -Custo: R$ 100 mil repassados em Jun./2008. Evento 
realizado entre os dias 12 e 15; e 19 e 22 de junho de 2008. 

• Torneio Rio / São Paulo de Futebol Feminino -Custo: R$ 30 mil, repassados em 
Jan/2008. Evento realizado de 07 a 16 de Novembro de 2007. 

• Final do Campeonato Estadual de Futebol -Custo: R$ 120 mil, repassados em 
Dez/2008. Evento realizado entre os dias 13 e 21 de dezembro de 2008. 

 

Obra concluída: 

• reforma e ampliação da quadra poliesportiva Marco Antônio Gobbo -Custo: R$ 
150 mil, já repassados R$ 128 mil em Mar/2007 e Mar/2009. Obra concluída em 
18/05/2009. 

HABITACAO: 

CDHU: 3 unidades habitacionais entregues pelo sistema de carta de credito -Custo R$ 
33 mil 

JUSTICA: 
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Fundação Casa: 

• celebrado convenio com a Prefeitura, para atendimento a 45 adolescentes em 
regime de liberdade assistida - Custo: R$ 94 mil, repassados de Jun./2007 a 
Jun./2009. 

MEIO AMBIENTE: 

FEHIDRO: 

• contrato com o Departamento de Aguas e Energia Elétrica, para elaboração do 
plano de gestão para remediação e proteção dos recursos hídricos da bacia do rio 
Atibaia / reservatório de Salto Grande -Custo: R$ 67 mil. Plano concluído em 
17/03/2009. 

• contrato com o Departamento de Agua e Esgotos para construção de digestor de 
lodo secundário, visando maior reserva e ampliação da digestão de esgotos da 
estação de tratamento de esgotos Caroba - Custo: R$ 400 mil. Obra concluída em 
10/07/2008. 

SAUDE: 

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007-2010) - custeio (Total: R$ 811 
mil): 

• Prefeitura - R$ 9 mil. 

• APAE - R$ 60 mil. 

• Santa Casa - R$ 405 mil. 

• Serviço Espirita de Assistência e Recuperação (SEARA) -R$ 337 mil. 
Repasses concluídos para Prefeituras / entidades hospitalares (2007-2010) - obras e 
equipamentos (Total: R$ 2.170 mil): 

APAE - R$ 150 mil, sendo: 

• R$ 50 mil repassados em Jan/2008, para aquisição de veiculo (entregue em 
25/03/2008). 

• R$ 100 mil repassados em Jun./2008, para aquisição de equipamentos (entregue de 
agosto a dezembro de 2008). 

Santa Casa - R$ 50 mil, sendo: 

• R$ 50 mil repassados em Jan/2008, para aquisição de equipamentos (entregue em 
19/02/2008). 

Serviço Espirita de Assistência e Recuperação (SEARA) R$ 310 mil, sendo: 

• R$ 60 mil repassados em Out/2009, para adequação e acabamento do Hospital Dia 
(obra concluída em 15/01/2010). 
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• R$ 90 mil repassados em Out/2009, para reforma e adequação das instalações 
elétricas (obra concluída em 15/01/2010). 

• R$ 40 mil repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos e mobiliários 
(entregue em 15/01/2010). 

• R$ 120 mil repassados em Jan/2008, para ampliação das instalações do hospital 
(concluída em 30/10/2008). 

Prefeitura -R$ 1.660 mil, sendo: 

• R$ 200 mil repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos (entregue 
entre 01/10/2010 a 26/10/2010). 

• R$ 200 mil repassados em Jan/2009, para aquisição de intensificador de imagens 
(entregue em 04/02/2009). 

• R$ 200 mil repassados em Dez/2008, para aquisição de 3 ventiladores pulmonar 
eletrônico (entregue em 11/12/2009), 1 gerador de energia (entregue em 
15/01/2010) e 3 monitores multiparametro (entregue em 19/12/2009). 

• R$ 130 mil repassados em Jun./2008, para construção de sala para instalação de 
aparelho de Raios-X (entregue em 27/03/2009). 

• R$ 210 mil repassados em Jun./2008, para aquisição de moveis (entregue em 
Marco de 2009), equipamentos de informática (entregue em Novembro de 2008), 
equipamentos médicos (entregue em marco de 2009). 

• R$ 50 mil repassados em R$ Jan/2008, para aquisição de duas ambulâncias 
(entregues em 14/03/2008). 

• R$ 600 mil repassados em Nov./2007, para aquisição de tomógrafo (entregue em 
29/08/2008). 

• R$ 70 mil repassados em Nov./2007, para aquisição de Ultrassom (entregue em 
24/06/2008). 

Programa Dose Certa: 

• De Jan/2008 a Dez/2010, foram repassados R$ 3.859 mil para aquisição de 
medicamentos. 

Programa Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 388 mil, repassados de Jul./2006 a Dez/2010. 
Entrega de veiculo para transporte de pacientes: 1 

• Prefeitura -R$ 55 mil (entregue em 30/06/2010). 
 

SEGURANCA PUBLICA: 
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• Foram entregues 33 viaturas, sendo: 23 para a Policia Militar, 8 para a Policia 
Civil e 2 para a Policia Técnica -Custos: R$ 1.200 mil. 

Policia Civil - Obra concluída: 

• reforma no prédio da delegacia seccional de policia -Custo: R$ 60 mil. Obra 
concluída em 07/02/2009. 

TRANSPORTES: 

DER: 

• obras de pavimentação da vicinal Americana -Paulínia, numa extensão de 14,47 km 
-Custo: R$ 11.753 mil. Obra concluída em 04/06/2010. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 

R$ 125.400.000,00 
 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA: 

• reforma da cadeia pública com conversão em Centro de Detenção Provisória, com 
4.418,32 m² de área construída e para abrigar 576 presos – Custo: R$ 2.713 mil. A 
obra foi concluída em 06/10/2004. 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 1.186.296 litros de leite, no período de Jul/1995 a Dez/2006 – Custo: 
R$ 754 mil, beneficiando 456 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 0,35 km da estrada rural na avenida Projetada – Vila Industrial – 
Custo: R$ 239 mil. A obra foi concluída em 01/07/2005. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 79 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
2.945 crianças e adolescentes, 230 idosos, 1.032 portadores de deficiências, 773 
famílias, 469 migrantes e 120 pessoas de outros segmentos da população– Custo: 
R$ 3.000 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 – atendeu 90 famílias/mês 2001/2003 – R$ 153 mil; 90 
famílias/mês em 2004 – R$ 65 mil; 90 famílias em 2005 – R$ 64 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. 
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Repasse de recursos: 

• repassados R$ 50 mil em Dez/2002 e Mar/2003, para construção do prédio da 
APAE; 

• repassados R$ 30 mil em Ago/2005, para aquisição de equipamentos para a 
Associação de Assistência ao Menor de Americana. 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
CEETPS: 

• reformas diversas com recuperação estrutural na Escola Técnica Polivalente - 
Custo: R$ 1.489 mil. A obra foi concluída em 06/06/2006; 

• reformas diversas na Escola Técnica Polivalente – Custo: R$ 230 mil. As obras 
foram concluídas em 1995, 1996, 1997 e 2002. 

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

• 146.573,50 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e galerias de água 
pluviais nas vias dos bairros Jardim da Paz e Parque da Liberdade – Custo: R$ 
3.555 mil. A obra foi concluída em 24/10/2001. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 6.977 mil 
 
Escolas Construídas:4 (3.675 novas vagas) – R$ 1.804 mil 

• EE Parque Gramado – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 511 mil. Obra 
concluída em 30/03/2004; 

• EE Jardim do Lago – 9 salas (945 novas vagas) – Custo: R$ 623 mil. Obra 
concluída em 20/01/2003; 

• EMEF Profº Florestan Fernandes – 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: R$ 450 
mil. Obra concluída em 03/12/2001; 

• EMEF Paulo Freire – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 220 mil. Obra 
concluída em 30/11/1999. 

 
Ampliações de Escolas:8 (2.310 novas vagas) – Custos: R$ 911 mil 
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• EE Jardim Lago – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 429 mil. Obra concluída 
em 30/03/2006; 

• EE Profª Maria José de Mattos Gobbo – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 56 
mil. Obra concluída em 01/08/2003; 

• EE Mto Germano Benencase – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 106 mil. 
Obra concluída em 27/03/2003; 

• EE Profª Olympia Barth de Oliveira – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 52 
mil. Obra concluída em 07/03/2003; 

• EE Profª Anna Maria Lúcia de Nardo Moraes Barros – 2 salas (210 novas vagas) – 
Custo: R$ 41 mil. Obra concluída em 28/01/2003; 

• EE Parque Liberdade – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 45 mil. Obra 
concluída em 30/07/1999; 

• EE ProfªNiomarApparecida Mattos Gobbo Amaral Gurgel – 4 salas (420 novas 
vagas) – Custo: R$ 90 mil. Obra concluída em 16/06/1998; 

• EE Profº Wilson Camargo – 02 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 92 mil. Obra 
concluída em 19/11/1997. 

 
 
Reformas de Escolas: 86 - R$ 3.800 mil 
 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 9 –Custo: R$ 462 mil 

• EE Profº Silvino José de Oliveira – R$ 102 mil. Obra concluída em 10/07/2006; 

• EE ProfªDilecta Ceneviva Martinelli – R$ 63 mil. Obra concluída em 30/09/2005; 

• EE Profª Olympia Barth de Oliveira – R$ 40 mil. Obra concluída em 13/10/2003; 

• EE Profº Ary Menegatto – R$ 40 mil. Obra concluída em 10/10/2002; 

• EE Profº Constantino Augusto Pinke – R$ 39 mil. Obra concluída em 15/08/2002; 

• EE Ministro Magri – R$ 39 mil. Obra concluída em 29/06/2001; 

• EE ProfªNiomarApparecida Mattos Gobbo Amaral Gurgel – R$ 40 mil. Obra 
concluída em 15/05/2001; 

• EE Profª Maria José de Mattos Gobbo – R$ 40 mil. Obra concluída em 15/05/2001; 

• EE Profº Wilson Camargo – Custo: R$ 59 mil. Obra concluída em 05/11/2006.   
 
Repasses para a APAE: 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 2.828 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
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para atendimento a 2.482 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar 
classes regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 3.666 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 35 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 

• Em 30/04/2001 foi implantado em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista, na rua Dom Pedro II, nº 25 – Bairro Centro – Custo: R$ 450 mil em 
recursos do Estado e R$ 50 mil de recursos da Prefeitura para atender o crédito 
produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasses de recursos: 

• realização de Torneio rio São Paulo de Futebol Feminino – Custo: R$ 128 mil, 
repassados em Abr/2006; 

• realização da Copa Mundial de Tiro aos Pratos – Custo: R$ 46 mil, repassados em 
Ago/2005. Evento realizado de 5 a 14 de Ago/2005; 

• realização do Campeonato Paulista de Futebol Feminino 2005 – Custo: R$ 236 mil, 
repassados em Jun/2005. Evento realizado de Mai a Nov/2005; 

• realização da Copa Mundial de Tiro aos Pratos – Custo: R$ 50 mil, repassados em 
Mai/2004. Evento realizado em 28/05/2004 e 06/06/2004; 

• realização da IV Copa de Handebol – Custo: R$ 22 mil, repassados em Ago/2003; 

• realização da final do Campeonato Estadual de Futebol – Categoria Dentinho – 
Custo: R$ 25 mil, repassados em Fev/2002; 

• realização do Campeonato Escolar de Esportes – Categoria Mirim – Custo: R$ 140 
mil, repassados em Out/2000; 

• realização do Festival de Xadrez – Custo: R$ 8 mil, repassados em Mai/2000. 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 447 unidades habitacionais / 3 conjuntos – R$ 13.528 mil 

• conjunto habitacional Americana D (SPI-AMEI) – 143 unidades, beneficiando 715 
pessoas, construídas pelo Programa Pró-Lar Núcleo Habitacional por Empreitada 
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na rua de acesso à estrada da Balsa – Bairro São Gerônimo - Custo: R$ 4.271 mil. 
Obra concluída em 13/03/2004; 

• conjunto habitacional Americana E (SPI-AME2) – 144 unidades, beneficiando 720 
pessoas, construídas pelo Programa Pró-Lar Núcleo Habitacional por Empreitada 
na rua de acesso à estrada da Balsa – Bairro São Gerônimo - Custo: R$ 4.277 mil. 
Obra concluída em 13/03/2004; 

• conjunto habitacional Americana F (SPI-AME3) – 160 unidades, beneficiando 800 
pessoas, construídas pelo Programa Pró-Lar Núcleo Habitacional por Empreitada 
na rua de acesso à estrada da Balsa – Bairro São Gerônimo - Custo: R$ 4.980 mil. 
Obra concluída em 13/03/2004. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 

• obras de infraestrutura urbana no Jardim América e Parque Dom Pedro II – Custo: 
R$ 800 mil, repassados em Abr e Jul/2003 e Abr/2006. Obras concluídas em 
21/06/2006. 

 
Loteria da Habitação: 

• implantação de redes de água e esgotos com 202 ligações nos conjuntos 
habitacionais do Jardim dos Lírios – Quadras: 02, 03, 15, 17 e 18 – Custo: R$ 36 
mil. Obra concluída em 30/08/2000; 

• aquisição de 3 tabelas para quadra de esportes – Custo: R$ 2 mil, repassados em 
Jul/2000; 

• implantação de rede de água, esgoto e ligações domiciliares com 210 ligações no 
Loteamento Residencial Jardim dos Lírios – Custo: R$ 77 mil. Obra concluída em 
24/06/1997; 

• aquisição de 12 equipamentos comunitários no Centro Comunitário do Conjunto 
Americana com Parque da Liberdade – Custo: R$ 2 mil, repassados em Dez/1995.  

 
Programa Academia Cidadã: 2 quadras 

• construção de 2 quadras poliesportivas no conjunto habitacional Americana C – 
Custo: R$ 75 mil. Obras concluídas em 20/10/2002. 

 
 
JUSTIÇA: 
 
Prédio do Fórum: 

• reforma e ampliação do Fórum – padrão F, com 1.245,83 m² de área construída, na 
avenida Brasil Sul, nº 2669 – Parque Residencial Nardini - Custo: R$ 704 mil. A 
obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 1.100 mil. 
Obra concluída em 22/07/2005 e inaugurada em 19/05/2006. 
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Fundação Casa: 

• celebrado convênio com a Prefeitura, para atendimento a 30 adolescentes em 
regime de liberdade assistida – Custo: R$ 91 mil, repassados de Dez/1999 a 
Abr/2003.  

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 210 mil em Out/2002 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 2 caminhões para coleta de lixo. 

 
FEHIDRO :  

• implantação de sistema mecanizado para a Estação de Tratamento de água e 
esgoto - Custo: R$ 249 mil. Obra concluída em 07/06/2004; 

• melhorias no sistema da Estação de Tratamento de Esgoto – Custo: R$ 240 mil. 
Obra concluída em 06/01/2004; 

• implantação da estação elevatória, linha de recalque e coletor tronco do sistema 
Lyzandra/Toyobo – Custo: R$ 465 mil. Obra concluída em 11/10/2002; 

• elaboração de plano demonstrativo de combate a perdas físicas de água em 
sistemas urbanos – Custo: R$ 84 mil. Concluída em 21/12/2000; 

• reforma e ampliação do sistema mecânico de gradeamento e desarenação para 
estação elevatória – Custo: R$ 331 mil. Obra concluída em 30/10/2000; 

• implantação do sistema de desidratação mecânica do lodo da ETE Quilombo – 
Custo: R$ 200 mil. Obra concluída em 01/06/2000; 

• obras de conclusão da ETE Carioba – Custo: R$ 520 mil. Obra concluída em 
17/07/1998. 

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

• Prefeitura - R$ 150 mil, repassados em Jan/2006 para aquisição de um 
mamógrafo; 

• Serviço Espírita Assistencial - R$ 137 mil, repassados em Jun/2004, para aquisição 
de equipamentos; 

• Hospital Psiquiátrico Filantrópico (SEARA) - R$ 40 mil, repassados em Jun/2004, 
para aquisição de equipamentos e infra-estrutura. 



20 

• Prefeitura/FUSAME – R$ 128 mil, repassados em Dez/1999, para investimentos do 
Programa Gravidez de Alto Risco. 

• Prefeitura - R$ 14 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de veículo para 
combate à dengue; 

• Prefeitura – R$ 38 mil, repassados em Dez/1995 e Dez/1998, para aquisição de 
equipamentos e reforma do Banco de Sangue. 

 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (2007 – 2010) – custeio: 

• Prefeitura– R$ 1.044 mil; 

• Santa Casa – R$ 65 mil; 

• Serviço Espírita Assistencial – R$ 156 mil. 
 
 
Entrega de Ambulância: 1 – R$ 43 mil 

• Prefeitura –1 (entregue em Dez/2003). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 74 viaturas, sendo: 46 para a Polícia Militar, 26 para a Polícia Civil e 2 
para Polícia Técnica – Custo: R$ 1.576 mil; 

• Entrega de 2 bases comunitárias – Custo: R$ 136 mil; 

 
Obra: 

• construção da Unidade Prisional Cadeião, situado na avenida Presidente Médici (a 
4 km do Centro Urbano) – Custo: R$ 2.944 mil. Obra concluída em 10/03/1999. 

 
Corpo de Bombeiros: 

• Entregue em Jul/2006, uma unidade de resgate – Custo: R$ 53 mil; 

• Entregues em Dez/2004 e Jan/2005, equipamentos e 2 rádios portáteis – Custo: R$ 
8 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DAESP: 

• execução de serviços de balizamento noturno e obras complementares no Aeroporto 
Estadual – Custo: R$ 300 mil. A obra foi concluída em 01/10/2002. 
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DER: 

• construção de ponte sobre o rio Atibaia na vicinal Americana – Paulínia (Represa 
de Salto Grande) e pavimentação de acessos, numa extensão de 1,63 km – Custo: 
R$ 1.636 mil. A obra foi concluída em 27/10/2001 e inaugurada em 24/11/2001; 

• obras de recapeamento de rodovia da SP-304 rodovia Luiz de Queiroz (do km 
121,20 ao km 159,46) – (Anhanguera – Piracicaba), numa extensão de 38,26 km – 
Custo: R$ 52.108 mil. A obra foi concluída em 30/10/2004, através do Programa do 
BID. Abrange também Piracicaba, Nova Odessa e Santa Bárbara D’Oeste; 

• serviço de conservação de rotina e especial na SP-330 (do km 111 ao 158 – pista 
dupla), numa extensão de 95 km – Custo: R$ 1.148 mil. A obra foi concluída em 
20/11/1998. 

 
 
 
CONCESSIONÁRIA AUTOBAN: 

1. implantação da terceira faixa na SP-330 – Custo: R$ 2.253 mil. As obras foram 
concluídas em 31/12/1999, 31/10/2000 e 30/06/2002; 

2. implantação de ponte sobre o rio Piracicaba no km 130,1 da SP-330 – Custo: R$ 8.782 
mil. A obra foi concluída em 28/01/2000; 

3. implantação de passarela no km 120,75 da SP-330 – Custo: R$ 1.294 mil. A obra foi 
concluída em 23/06/2000; 

4. ampliação e reforma do trevo do km 125 da SP-330 – Custo: R$ 3.267 mil. A obra foi 
concluída em 31/07/2000; 

5. ampliação e reforma do trevo do km 120, intersecção da SP-330 com a SP-304 – Custo: 
R$ 5.275 mil. A obra foi concluída em 30/04/2002; 

6. implantação de 1,6 km de vias marginais na SP-330 – Custo: R$ 3.488 mil. As obras 
foram concluídas em 31/07/2002 e 26/07/2002; 

7. ampliação e recuperação de ponte sobre o rio Piracicaba no km 130 da SP-330 – 
Custo: R$ 1.893 mil. A obra foi concluída em 31/07/2002; 

8. implantação de dispositivo no km 127 da SP-330 – Custo: R$ 9.019 mil. A obra foi 
concluída em 30/12/2002. 

 
 


