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PIRACICABA 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 
 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA:  

Construção de Unidade Prisional:  

• obras e serviços de engenharia para construção da penitenciária masculina de 
Piracicaba, capacidade para abrigar 768 presidiários em regime fechado, 
localizado na Rodovia Laércio Corte (SP 147), km 132,465 – Custo: R$ 35.989 mil. 
A obra está com 0,47% executados e tem término previsto em 25/11/2012.  

 

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 Piracicaba – Avenida Doutor Paulo de Moraes, nº 1682 - Paulista - em 
andamento 6 cursos (canto coral, madeiras, metais, percussão/bateria, violino/viola 
e violoncelo/contrabaixo), para 229 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 
563 mil de Dez/2005 a Nov/2011 para pagamento de despesas de manutenção do 
Pólo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou suas atividades 
em 14/12/2005.  

 

DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO:  

CEETPS:  

Obra concluída:  

• construção de quadra poliesportiva na ETEC Coronel Fernando Febeliano da 
Costa – Custo: R$ 575 mil. Obra concluída em 21/09/2011.  

 

Obra em execução:  

• obras de construção do bloco de laboratório de agrotransformação, de cabine 
primária, de pavimentação articulada e iluminação da área externa do campus e 
adequações no laboratório de operações unitárias do Prédio 2 da FATEC 
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Piracicaba – Custo: R$ 1.332 mil. Ordem de início dos serviços em 29/02/2012 e 
tem término previsto para 24/11/2012.  

 

PARQUE TECNOLÓGICO:  

Obra concluída:  

• implantação do Parque Tecnológico, inclusive incubadora de empresas e prédio de 
laboratórios e planejamento do Parque – Custo: R$ 7.745 mil. Obra concluída em 
Fev/2012.  

 

PARQUE AUTOMOTIVO DE PIRACICABA:  

Obra em execução: 

• obras de infraestrutura para implantação do Parque Industrial da Hyundai – 
Custo: R$ 47.000 mil. A obra está com 85% executados e tem término previsto em 
27/07/2012.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 145.678 litros de leite de Jan a Nov/2011 – Custo: R$ 202 mil, 
beneficiando 862 famílias carentes, no último mês do período.  

• celebrados 7 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
185 crianças e adolescentes, 353 idosos, 1.691 famílias e 175 pessoas de outros 
segmentos da população – Custo: R$ 615 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 910 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 840 mil 
e estão sendo atendidas 910 famílias/mês em 2012 – Custo: R$ 873 mil, já 
repassados R$ R$ 218 mil de Jan a Mar.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 1.390 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 1.272 mil 
e estão sendo atendidos 1.390 bolsistas/mês em 2012 – Custo: R$ 1.334 mil, já 
repassados R$ 222 mil em Jan e Fev.  

 

Repasses concluídos: R$ 1.021 mil  

• Diversas entidades - repasse de R$ 951 mil para aquisição de equipamentos e 
veículos.  
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• Centro de Reabilitação Piracicaba – repasse de R$ 70 mil em Set/2011, para 
reforma e ampliação do parque infantil. Obra concluída em 27/01/2012 e 
inaugurada em 13/02/2012.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 10.204 mil  

Escolas novas concluídas: 2 (2.310 novas vagas) – R$ 3.950 mil  

• EE Terreno Loteamento Jardim Santa Fé – 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: 
R$ 2.181 mil. Obra concluída em 2011. Aguardando AVCB para conclusão do 
convênio.  

• EE Bairro Edson Rontani – 10 salas (1.050 novas vagas) – Custo: R$ 1.769 mil. 
Obra concluída em 2011. Aguardando o AVCB para conclusão do convênio.  

 

Ampliação de escola concluída: 1 (630 novas vagas) – R$ 533 mil  

• EE Profª. MellitaLobenwein Brasiliense – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 
533 mil. Obra concluída em 2011. Aguardando o AVCB para conclusão do 
convênio.  

 

Ampliação de escola paralisada: 1 (315 novas vagas) – R$ 458 mil  

• EE Dom Aniger Francisco de Maria Melillo – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: 
R$ 458 mil. A obra está paralisada com 95% executados. Sem funcionários da 
contratada nesta data, sem material e sem equipamentos. A empresa contratada da 
Prefeitura já esteve na unidade escolar, solicitou que o local fosse desocupado, o 
que foi realizado pela escola e até a presente data a obra não foi iniciada (serviços 
de elevador).  

Reformas de escolas concluídas: 22 – R$ 2.776 mil  

Reformas de escolas em execução: 10 – R$ 2.487 mil  

Reforma de escola contratada, aguardando OIS: 1 – R$ 149 mil 3 

• EE Prof. João Alves de Almeida – Custo: R$ 149 mil. Não iniciada 
Repasses para a APAE / entidades assistenciais:  
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• De Mar a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 578 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 219 alunos.  

• De Mar a Set/2011 foram repassados para o Centro de Reabilitação de Piracicaba, 
recursos no valor de R$ 1.056 mil destinados a pagamento de professores do ensino 
fundamental, para atendimento a 400 alunos.  

• De Mar a Set/2011 foram repassados para a Associação de Pais e Amigos dos 
Alunos da Escola Passo a Passo, recursos no valor de R$ 113 mil destinados a 
pagamento de professores do ensino fundamental, para atendimento a 43 alunos.  

 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Mar a Set/2011 foram concedidas bolsas alfabetização para 30 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 1.050 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 11 escolas da região – Custo: R$ 136 mil.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar a Dez/2011 foram gastos R$ 703 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 17 escolas do município.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Banco do Povo Paulista:  

• Em 21/05/99 foi implantado em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista, na Rua Alferes José Caetano, nº 1.130 - Custo R$ 1.080 mil do Estado, 
para atender o crédito produtivo popular. Vigência: 01/12/2014.  

 

GESTÃO PÚBLICA:  

• Implantação de 1 Unidade do POUPATEMPO no município, na Praça José 
Bonifácio, 700 para propiciar à população urbana e rural do município e 
municípios circunvizinhos o acesso aos serviços públicos no padrão 
POUPATEMPO – Custo: R$ 36.390 mil, já repassados R$ 24.051 mil de Jun/2009 
a Nov/2011. A administração é terceirizada, cabendo ao POUPATEMPO e 
PRODESP traçar diretrizes e o monitoramento da qualidade dos serviços. A 
vigência do contrato é de 12/05/2009 a 11/05/2014. São oferecidos pelo Posto 
cerca de 50 serviços dos seguintes órgãos públicos: Acessa São Paulo, CDHU, 
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DETRAN, Correios, Secretaria da Fazenda, IIRGD (Emissão de Carteira de 
Identidade, Atestado de Antecedentes e Declaração de Extravio de RG), BANCO 
NOSSA CAIXA (Recolhimento de taxas), Secretaria do Emprego e Prefeitura 
Municipal. A unidade foi inaugurada em 12/03/2010.  

 

Programa Acessa São Paulo:  

• implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Saldanha Marinho, 333, Centro 
(Biblioteca). A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 10 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 63 mil. Vigência: R$ 07/08/2014.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 713 unidades habitacionais em andamento / 1 conjunto – R$ 23.065 mil  

• Conjunto habitacional Piracicaba H - 713 unidades, beneficiando 3.565 pessoas, 
em construção pelo Programa de Parceria com Municípios na Rua Oito nº 125 - 
Jardim Santa Fé - Custo: R$ 23.065 mil. Foram entregues 67 unidades em 
Jun/2006; 184 unidades em Fev/2009 e 226 unidades em 13/11/2009; restam 236 
unidades com 81,07% executados e tem término previsto em 30/09/2012.  

 

Fundo Estadual da Habitação:  

Obra em andamento:  

• 6.847,58 m² de pavimentação, água, esgoto e iluminação em diversas ruas da favela 
Cantagalo – Custo: R$ 2.483 mil, já repassados R$ 1.672 mil de Dez/2008 a 
Jul/2010. A obra está com 95% executados e tem término previsto em 10/07/2012.  

 

Programa Especial de Melhorias:  

Obra em andamento:  

• obras de infraestrutura no Jardim Gilda – Custo: R$ 3.122 mil, já repassados R$ 
2.498 mil em Jul/2010 e Out/2011. A obra está com 45,86% executados e tem 
término previsto em 27/06/2012.  
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LOGÍSTICA E TRANSPORTES:  

DAESP (Aeroporto Estadual Pedro Morganti):  

Obra concluída:  

• recuperação da cobertura do terminal de passageiros, pintura do terminal e cabine 
de força e reforma da unidade residencial de operações e serviços – Custo: R$ 181 
mil. Obra concluída em 23/02/2011.  

 

DER:  

Obras concluídas:  

• recapeamento e pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais 
do km 178,80 ao km 194,70 na SP-308 – Custo: R$ 21.695 mil. Obra concluída em 
11/08/2011.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV:  

• recuperação de 4,20 km da vicinal PIR-290 – Bairro Pau D’Alinho - Custo: R$ 
1.392 mil. Obra concluída em 02/06/2011 (MGG).  

 

Obra em andamento:  

• obra de duplicação da SP-308, do km 173,0 ao km 178,90, numa extensão de 5,90 
km – Custo: R$ 27.556 mil. A obra está com 5,0% executados e tem término 
previsto em 06/12/2012.  

 

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 3.850 mil  

• construção de 703,36 m² de cobertura da quadra do Centro Esportivo, localizado 
na Rua Anhanguera, 362, Bairro Morumbi – Custo: R$ 250 mil, já repassados R$ 
150 mil em Out/2011. Obra não iniciada, inicio previsto para Mar/2012 e previsão 
de término para Jul/2012.  
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• construção de uma ponte no Bairro Canal Torto sobre o Rio Piracicaba – Custo: 
R$ 3.500 mil, repassados em Set, Dez/2010 e Fev/2011. Obra concluída em 
Dez/2011.  

• construção da primeira fase da Sede Esportiva (434,00 m²) na Rua Benedito B. 
Penteado, 645 - Jardim Pacaembu - Custo: R$ 100 mil, repassados em Mar/2010. 
Obra concluída em Out/2011.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS:  

DAEE:  

Obra programada:  

• adequação de travessia com substituição de galeria para contenção de enchentes 
na Rua Santa Catarina com Rua Laudelina Cotrim de Castro – Custo: R$ 400 mil. 
Obra não iniciada. Aguardando documentação técnica para aprovação da 
viabilidade da obra e documentos para aditamento de prazo.  

 

FEHIDRO : R$ 6.170 mil  

• contrato com Instituto Terra Mater para construção de uma cartilha participativa 
voltada para bacias hidrográficas – Custo: R$ 130 mil. Serviços com 80% 
executados e tem término previsto em 09/04/2012.  

• contrato com Fórum Permanente de Entidades Civis para diagnóstico de 
assoreamento na bacia do rio Corumbataí – Etapa I – Nascentes dos rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Custo: R$ 77 mil. Término previsto em 
20/05/2012.  

• contrato com Fórum Permanente de Entidades Civis para diagnóstico de 
assoreamento na bacia hidrográfica do Rio Corumbataí – Custo: R$ 155 mil. 
Projeto com 49,32% executados e tem término previsto em 12/06/2012.  

• contrato com Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica para operacionalização 
da cobrança pelo uso das águas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Custo: 
R$ 102 mil. Término previsto em 30/05/2012.  

• contrato com Serviço Municipal de Água e Esgoto (SEM) para interceptor da 
margem direita do Rio Piracicaba – Custo: R$ 2.168 mil. Obra concluída em 
28/01/2011.  

• contrato com Serviço Municipal de Água e Esgoto (SEM) para coletor tronco 
Capim Fino (trecho 1, 2 e 3) – Custo: R$ 853 mil. Obra concluída em 13/05/2011.  
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• contrato com Serviço Municipal de Água e Esgoto (SEM) para estação elevatória 
de esgoto da sub bacia Capim Fino e linha de recalque – Custo: R$ 2.538 mil. Obra 
concluída em 27/12/2011.  

• contrato com Fundação de Apoio a Pesquisa Agrícola para levantamento do grau 
de utilização e de alteração físico-ecológica das várzeas das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Custo: R$ 86 mil. Concluída em 13/09/2011.  

• contrato com a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental para 
implantação de ensaio inter-laboratorial no monitoramento de Águas das Bacias 
dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Custo: R$ 61 mil. Concluída em 
24/10/2011.  

 

SAÚDE:  

AME de Piracicaba – custeio e investimentos:  

• UNICAMP – R$ 7.139 mil, repassados de Jan a Dez/2011, para custeio das 
atividades do AME.  

• UNICAMP – R$ 7.260 mil, já repassados R$ 1.815 mil de Jan a Mar/2012, para 
custeio das atividades do AME.  

 

Repasses concluídos para entidades hospitalares – obras e equipamentos:  

Santa Casa: R$ 1.350 mil  

R$ 200 mil repassados em Dez/2010, para aquisição de equipamentos (2 ventiladores 
pulmonares entregues em 16/02/2011 e o restante dos equipamentos entregues em 
31/03/2011).  

R$ 350 mil repassados em Nov/2010, para aquisição de 10 máquinas de hemodiálise 
(adquirido em Dez/2010 e inaugurado em 25/03/2011).   

 

R$ 300 mil, repassados em Nov/2011, para aquisição de equipamentos e instrumentais 
cirúrgicos (1 lavadora, 18 caixas de instrumentais cirúrgicos e 3 capnógrafos). 
Adquiridos entre 16/12/2011 a 06/03/2012.  

R$ 250 mil, repassados em Out/2011, para aquisição de 1 equipamento de neurocirurgia, 
drill, craniotomo e acessórios, 4 mesas cirúrgicos motorizados e acessórios, 2 camas para 
obeso comando elétrico e 4 geradores de fluxo e KIT CPAP. Adquiridos entre 21/11/2011 
a 12/01/2012.  
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R$ 250 mil, repassados em Jan/2012, para construção e implantação de uma unidade de 
atendimento do PSF. Abertura da licitação em 15/03/2012.  

Repasses concluídos para entidades hospitalares - custeio: R$ 2.176 mil  

• Associação de Fornecedores de Cana – R$ 2.056 mil, repassados de Fev a 
Jan/2012, do Programa Pró-Santas Casas.  

• Centro de Reabilitação Piracicaba – R$ 20 mil, repassados em Ago/2011.  

• Santa Casa – R$ 100 mil, repassados em Dez/2011.  
 

Repasses programados para entidades hospitalares - custeio:  

• Associação de Fornecedores de Cana – R$ 514 mil.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 18 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 902 mil.  

• Foram entregues 11 viaturas (2012) para a Polícia Militar – Custo: R$ 412 mil.  

• Foram entregues 3 viaturas (2012) para a Polícia Civil – Custo: R$ 213 mil.  

• Em 09/03/2012 foram entregues 2 viaturas para o Corpo de Bombeiros do 
município – Custo: R$ 214 mil.  

 

Corpo de Bombeiros:  

Obra em andamento:  

• construção da sede do 16º GB, localizado na Rua Almirante Barroso, s/nº, São 
Judas Tadeu – Custo: R$ 1.487 mil. A obra está com 35,83% executados e tem 
término previsto em 21/06/2012.  

 

Polícia Militar :  

Obra em andamento:  

• construção da base - hangar da policia militar no aeroporto de Piracicaba, na 
Estrada de Monte Alegre, s/nº – Custo: R$ 4.115 mil. A obra está com 92,41% 
executados e tem término previsto em 13/05/2012.  
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TRANSPORTES:  

CONCESSIONÁRIA RODOVIA DAS COLINAS:  

Obra em execução:  

• recapeamento de 66 km da SP-127 (km 39,900 ao km 105,900), trecho Piracicaba-
Tatuí (3ª Intervenção) – Custo: R$ 12.327 mil. A obra está com 7,28% executados e 
tem término previsto em 02/03/2016 e mencionado também no município de Tatuí.  

 

CONCESSIONÁRIA INTERVIAS:  

Obra concluída:  

1. recapeamento do km 111,750 ao 142,900 (31,15 km) da SP-147, trecho Limeira – 
Piracicaba (2ª intervenção) – Custo: R$ 36.482 mil. Obra concluída em 30/12/2011 e 
mencionado também no município de Limeira.  
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GESTÃO 2007-2010 

 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA:  

• obras de moto-mecanização da rede de esgotos no Centro de Ressocialização 
“Nelson Furlan” – Custo: R$ 232 mil. Obra concluída em 15/03/2008.  

 

AGRICULTURA:  

• Distribuição de Leite:  
• distribuídos 599.952 litros de leite no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 

766 mil, beneficiando 862 famílias carentes no último mês do período.  
 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 11,9 km da estrada PIR-354 no Bairro Anhumas (2ª fase) – Custo: R$ 
981 mil. Obra concluída em 23/12/2008.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 31 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.597 crianças e adolescentes, 1.337 idosos, 60 portadores de deficiência, 22.099 
famílias e 369 migrantes – Custo: R$ 2.100 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 590 famílias em 2007 – Custo: R$ 424 mil; 700 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 504 mil; 700 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
504 mil; e 700 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 574 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 650 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 468 mil; 
1.000 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 720 mil; 1.000 bolsistas/mês em 2009 – 
Custo: R$ 720 mil; e 1.000 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 840 mil.  

 

Repasses concluídos: R$ 1.298 mil  

• Diversas entidades - repasse de R$ 1.218 mil para aquisição de equipamentos e 
veículos.  

• Prefeitura - repasse de R$ 80 mil, pagos em Fev/2008 para construção do Centro 
Comunitário no Bairro Santa Rosa. Obra concluída em 06/01/2009.  
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DESENVOLVIMENTO:  

CEETPS:  

 

• convênio entre CEETPS e o município para implantação da ETEC. Coube à 
prefeitura a construção de prédio (entregue em setembro de 2008) e ao Estado a 
aquisição de equipamentos e mobiliários, ao custo de R$ 1.779 mil. A unidade 
oferece os cursos Técnicos em Instrumentação e Equipamentos Industriais; 
Automação Industrial; Comércio e Logística. (Decreto de Criação nº 53.462 de 
19/09/2008).  

• FATEC de Piracicaba – convênio entre CEETPS e o município para a implantação 
da unidade. Coube ao município a construção de prédio definitivo (entregue em 
Julho/2009), com recursos do CEETPS – Custo Total: R$ 3.285 mil, sendo: R$ 
1.370 mil de obras e R$ 1.915 mil de mobiliários e equipamentos. A unidade iniciou 
as aulas em Fev/2008, provisoriamente, no prédio da ETEC Fernando Febeliano da 
Costa e oferece os cursos de Tecnologia em Bioenergia Sucro-alcooleira.(Decreto 
de criação nº 52.643 de 21/01/2008). Atualmente, funciona no prédio novo.  

• aquisição de equipamentos para a ETEC Fernando Febeliano da Costa – Custo: R$ 
186 mil. Entregues em Dez/2009.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 979 mil  

• aquisição e instalação de 18 semáforos em vias do município – Custo: R$ 150 mil 
repassados em Jul/2008. Obra concluída em 15/12/2009.  

• 11.790 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, tubulação de drenagem, 18 
bocas de lobo simples e 7 bocas de lobo duplas em vias do Jardim Residencial 
Javary III – Custo: R$ 500 mil, repassados em Jan/2009 e Jul/2010. Obra 
concluída em Set/2009.  

• 1.563 m² de recapeamento asfáltico e 797,66 m de guias e sarjetas na Av. Rio das 
Pedras, ligação CECAP – Alvorada – Custo: R$ 110 mil, repassados em Jul/2008. 
Obra concluída em 18/02/2009.  

• 9.540 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e galerias de águas pluviais nas 
ruas 4, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 do Bairro Vale do Sol – Custo: R$ 219 mil, 
repassados em Fev/2007. Obra concluída em 20/05/2007.  
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EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 19.343 mil  

Escolas novas construídas: 2 (2.100 novas vagas) – R$ 3.557 mil  

• EE ProfªDionettiCallegaroMiori – 10 salas (1.050 novas vagas) – Custo: R$ 1.788 
mil. Obra concluída em 23/01/2008.  

• EE Bairro Edson Rontani – 10 salas (1.050 novas vagas) – Custo: R$ 1.769 mil. 
Obra concluída 2009.  

 

Ampliação de escola concluída: 1 (630 novas vagas) – R$ 533 mil  

• EE ProfªMellitaLobenwein Brasiliense – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 533 
mil. Obra concluída em 2008.  

 

Reformas de escolas concluídas: 106 – R$ 7.600 mil  

Restauração de escola concluída: 1 (Patrimônio CONDEPHAAT) – R$ 1.755 mil  

• EE Barão de Rio Branco – Custo: R$ 1.755 mil. Obra concluída em 04/06/2010 e 
entregue em 21/06/2010. O prédio da escola é tombado pelo CONDEPHAAT. A EE 
Barão de Rio Branco foi o primeiro grupo Escolar Público de Piracicaba.  

 

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 30 – R$ 8.200 mil 

 

Transporte Escolar:  

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

 

 

Repasses para a APAE / entidades assistenciais:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
1.878 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 855 alunos com deficiências que impossibilitam 
frequentar classes regulares de ensino fundamental.  
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• De Mar/2007 a Out/2010 foram repassados para o Centro de Reabilitação de 
Piracicaba, recursos no valor de R$ 3.448 mil destinados a pagamento de 
professores do ensino fundamental, para atendimento a 1.570 alunos.  

• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a Associação de Pais e Amigos dos 
Alunos da Escola Passo a Passo, recursos no valor de R$ 358 mil destinados a 
pagamento de professores do ensino fundamental, para atendimento a 163 alunos.  

 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Mar/2009 a Set/2010 foram concedidas bolsas alfabetização para 46 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 1.116 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 17 escolas da região – Custo: R$ 254 mil.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 2.956 mil em atividades desenvolvidas 
aos finais de semana em 18 escolas do município.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Frentes de Trabalho:  

• No período de Ago/2008 a Mai/2009 foram atendidos 240 bolsistas - Custo: R$ 59 
mil.  

 

ENSINO SUPERIOR:  

USP: (Total: R$ 1.635 mil)  

Obras concluídas: R$ 1.635 mil  

• terraplenagem, pavimentação, drenagem e serviços complementares para o novo 
acesso ao Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA) - Custo: R$ 653 mil. 
Obra concluída em 25/11/2010.  

• reforma e conclusão da ampliação do Laboratório de Biogeoquímica Ambiental no 
Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA) - Custo: R$ 264 mil. Obra 
concluída em 17/07/2010.  

• construção de edifício central de aulas do Centro de Energia Nuclear na 
Agricultura - Custo: R$ 392 mil. Obra concluída em 31/07/2007.  
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• construção de edifício central (2ª etapa) do Centro de Energia Nuclear na 
Agricultura - Custo: R$ 326 mil. Obra concluída em 16/07/2007.  

 

ESPORTE E LAZER:  

Repasses de recursos:  

• 72º Jogos Abertos do Interior – Custo: R$ 600 mil, repassados em Jul/2008. O 
evento foi realizado entre os dias 10 e 23 de novembro de 2008.  

• realização da 24ª Ginastrada – Custo: R$ 32 mil, repassados em Nov/2007. Evento 
realizado no período de 14 a 18/11/2007.  

 

HABITAÇÃO:  

 

CDHU: 951 unidades habitacionais comercializadas / 1 conjunto – R$ 21.609 mil  

• Conjunto habitacional Piracicaba I - 951 unidades, beneficiando 4.755 pessoas, 
construídas pelo Programa de Parceria com Municípios na Rua das Oliveiras s/nº - 
Jardim Gilda - Custo: R$ 21.609 mil. Unidades entregues em 18/12/2009.  

 

Fundo Estadual da Habitação:  

Obras concluídas:  

• 13.393 m² de pavimentação, drenagem, guias e sarjetas no Jardim Gilda – Custo: 
R$ 5.835 mil, já repassados R$ 5.487 mil de Jan/2009 a Fev/2010. Obra concluída 
em 26/01/2010.  

• 4.800 m² de pavimentação asfáltica e drenagem no Núcleo Jardim Esplanada e 
Bairro Paulicéia – Custo: R$ 350 mil, repassados em Mai/2006 e Jan/2009. Obra 
concluída em 28/11/2008.  

 

JUSTIÇA:  

Fundação Casa:  

Obra concluída:  

• recuperação estrutural e adaptações do prédio da CASA de Piracicaba – Custo: R$ 
1.422 mil. Obra concluída em 26/05/2010.  
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Convênios:  

• celebrado convênio com a Pastoral do Serviço de Caridade – PASCA, para 
atendimento a 105 adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 551 
mil, repassados de Jan/2007 a Jan/2010.  

• celebrado convênio com a Associação Guarda Mirim Municipal, para atendimento 
a 56 adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 2.739 mil, 
repassados de Ago/2006 a Dez/2008.  

• celebrado convênio com a União Espírita de Piracicaba, para atendimento a 20 
adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 519 mil, repassados de 
Jul/2006 a Jun/2008.  

 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO : R$ 1.454 mil  

• contrato com a Companhia de Saneamento Básico para modelagem matemática dos 
rios Jaguari e Camanducaia – Custo: R$ 140 mil. Concluída em 10/09/2010.  

• contrato com Cooperativa de Serviços e Pesquisas Tecnológicas para levantamento 
dos elementos de risco e de seu potencial de contaminação nos recursos hídricos 
das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Custo: R$ 151 mil. Obra 
concluída em 27/09/2010.  

• contrato com a Agência Paulista de Tecnologia dos Agrônomos para levantamento 
do grau de utilização e de alteração físico-ecológica das Várzeas das bacias dos 
rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (segunda Fase) – Custo: R$ 55 mil. Concluído 
em 11/08/2010.  

• contrato com Fundação Prefeito Faria Lima – CEPAM para elaboração de projeto 
de gestão municipal de recursos hídricos – ampliação dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí – Custo: R$ 82 mil. Projeto concluído em 03/11/2009.  

• contrato com DAEE – Departamento de Água e Esgotos para instalação de 
válvulas redutoras de pressão em redes de distribuição das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Custo: R$ 388 mil. Instalação concluída em 
09/06/2009.  

• contrato com Cooperativa de Serviços e Pesquisas Tecnológicas para sistema de 
informação de poços tubulares UGRHI-5 – Custo: R$ 80 mil. Concluído em 
25/05/2009.  
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• contrato com Fórum Permanente de Entidades Civis para curso dirigido de 
educação na gestão de recursos hídricos – Custo: R$ 62 mil. Concluído em 
20/05/2009.  

• contrato com Secretaria Estadual do Meio Ambiente para subsídios na elaboração 
do Plano de Gestão de Mananciais de Interesse Estratégico – Custo: R$ 64 mil. 
Concluído em 05/02/2009.  

• contrato com Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental para sistema de 
atendimento a emergências ambientais e mortandade de peixe nas Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Custo: R$ 74 mil. Concluído em 09/01/2009.  

• contrato com a Agência Paulista de Tecnologia dos Agrônomos para levantamento 
do grau de utilização e alteração físico-ecológica das várzeas das bacias dos rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Custo: R$ 53 mil. Concluído em 13/08/2008.  

• contrato com o Departamento de Águas e Energia Elétrica para monitoramento 
hidrológico por telemetria da bacia do rio Piracicaba – Custo: R$ 205 mil. 
Concluído em 26/09/2007.  

• contrato com Fórum Permanente de Entidades Civis para ações e definições de 
critérios para a implantação de novos empreendimentos na área do CNH-
Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Custo: R$ 100 mil. Concluído em 10/09/2007.  

 

SAÚDE:  

 

AME de Piracicaba – custeio e equipamentos (Total: R$ 11.109 mil):  

• UNICAMP – R$ 10.059 mil, repassados de Fev/2009 a Dez/2010 para custeio das 
atividades do AME.  

• UNICAMP – R$ 1.050 mil, repassados em Fev/2009 para aquisição de 
equipamentos para implantação do AME. (Início das atividades em 26/05/2009).  

 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) - custeio 
(Total: R$ 6.154 mil):  

• Prefeitura – R$ 26 mil.  

• Santa Casa – R$ 4.827 mil (sendo R$ 4.104 mil do Programa Pró-Santas Casas).  

• Associação de Fornecedores de Cana - R$ 1.241 mil (sendo R$ 570 mil do 
Programa Pró-Santas Casas).  

• Centro de Reabilitação Piracicaba – R$ 60 mil.  
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Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – obras e 
equipamentos (Total: R$ 1.275 mil):  

Santa Casa – R$ 865 mil, sendo:  

 

R$ 220 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos.  

R$ 475 mil repassados em Jun e Dez/2008, para aquisição de equipamentos.  

R$ 170 mil repassados em Nov/2007, para aquisição de equipamentos.  

Prefeitura – R$ 85 mil, repassados em Out/2007 para aquisição de equipamento 
oftalmológico.  

Centro de Reabilitação – R$ 50 mil, repassados em Jun/2008 para aquisição de 
equipamentos de cozinha.  

Associação de Fornecedores de Cana – R$ 275 mil, repassados em Dez/2008 para 
aquisição de equipamentos.  

Programa Dose Certa:  

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 2.668 mil para 
aquisição de medicamentos.  

 

Programa de Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 1.352 mil, repassados de 2007 a Dez/2010.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 39 viaturas, sendo: 21 para a Polícia Militar, 32 para a Polícia 
Civil e 3 para a Polícia Técnica – Custo: R$ 2.400 mil.  

 

Polícia Civil:  

Obras concluídas:  

• construção de prédio para abrigar a sede do DEINTER 9 e a delegacia seccional 
de polícia – Custo: R$ 4.303 mil. Obra concluída em 31/03/2009.  

• reforma e adaptação do prédio que abriga o Setor de Identificação da Delegacia 
Seccional de Piracicaba – Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 31/12/2007.  
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Polícia Científica:  

• construção das novas instalações para abrigar a Equipe de Perícia Criminalista e a 
Equipe de Perícia Médico Legista da Polícia Técnica – Custo: R$ 705 mil. Obra 
concluída em 13/02/2007.  

 

Corpo de Bombeiros:  

• Em 21/08/2008 foi entregue 1 minivan – Custo: R$ 38 mil.  

• Foram entregues de Mai/2008 a Jan/2010: 1 Unidade de Resgate, 1 Pick-Up, 1 
Logan, 1 Uno e 1 auto bomba – Custo: R$ 533 mil.  

• Em 28/12/2007 foi entregue 1 projetor multimídia, 1 equipamento de informática 
(notebook) e 3 impressoras – Custo: R$ 8 mil.  

• Em 13/11/2007 foi entregue 1 viatura de Unidade de Resgate Salvamento Básico – 
Custo: R$ 61 mil.  

• Em 10/05/2010 foi entregue 1 unidade de transporte – Custo: R$ 58 mil.  

• Em 28/06/2010 foi entregue 1 viatura – Custo: R$ 22 mil.  

• aquisição de equipamentos diversos para o Corpo de Bombeiros do município de 
2008 a 2010 – Custo: R$ 491 mil.  

 

 

TRANSPORTES:  

DAESP (Aeroporto Estadual Pedro Morganti):  

Obras concluídas:  

 

• recapeamento da pista de pouso, pista taxi de ligação e pátio e ampliação do pátio 
de aeronaves – Custo: R$ 1.152 mil. Obra concluída em 11/11/2009.  

• pavimentação da pista de rolamento, via de acesso aos hangares e obras 
complementares – Custo: R$ 1.762 mil. Obra concluída em 13/07/2009.  

• obra de fechamento da área patrimonial com alambrado padrão ICAO – Custo: R$ 
177 mil. Obra concluída em 02/11/2008.  
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DER:  

Obras concluídas:  

• pavimentação do acesso ao Novo Distrito Industrial na vicinal Piracicaba - 
Laranjal Paulista, numa extensão de 3,28 km – Custo: R$ 3.390 mil. A obra, 
realizada pela Prefeitura em convênio com o DER, foi concluída em 30/10/2007.  

• projeto básico de implantação do Anel Viário de Piracicaba entre a SP-308 e SP-
127, numa extensão de 17 km – Custo: R$ 558 mil. O projeto foi concluído em 
30/05/2007.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I:  

• recuperação da vicinal Bairro Serrote - Bairro Formigueiro, com 7 km de extensão 
– Custo: R$ 1.322 mil. Obra concluída em 15/08/2008. (RPE)  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II:  

• recuperação da vicinal Piracicaba – Anhumas, com 31,2 km de extensão – Custo: 
R$ 7.508 mil. Obra concluída em 30/04/2009.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III:  

• recuperação de 5,1 km da vicinal Piracicaba – SP-308, acesso aos Bairros Santana 
e Santa Olímpia – Custo: R$ 2.792 mil. Obra concluída em 16/11/2010.  

 

CONCESSIONÁRIA RODOVIA DAS COLINAS:  

Obras concluídas: R$ 12.918 mil  

2. recapeamento de 32 km da SP-127, trecho Rio Claro-Piracicaba – Custo: R$ 1.869 mil. 
Obra concluída em 16/11/2009 e mencionada também no município de Rio Claro.  

3. recapeamento de 66 km da SP-127, trecho Piracicaba-Tatuí – Custo: R$ 11.049 mil. 
Obra concluída em 02/10/2008 e mencionada também no município de Tatuí.  
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 203.400.000,00 

 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA: 

• reforma da cadeia pública para transformá-la em Centro de Detenção Provisória - 
512 novas vagas - Custo: R$ 1.488 mil. A obra foi concluída em 25/08/2001; 

• reforma geral da cadeia pública para transformá-la em Centro de Ressocialização 
Feminino - 150 novas vagas – Custo: 575 mil. A obra foi concluída em 05/05/2002; 

• construção do sistema de tratamento de esgotos no Centro de Detenção Provisória 
- Custo: R$ 504 mil. A obra foi concluída em 26/04/2006. 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos2.163.752 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 1.459 
mil, beneficiando 892 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados10,25 km das estradas PI -331/461 – Custo: R$ 81 mil. A obra foi 
concluída em 04/07/1999. 

 
 
Programa de Pontes Metálicas: 7 

• implantadas 7 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 76 
metros lineares – Custo: R$ 486 mil: 

1. sobre o Ribeirão Jibóia na PI-451 José Gonçalves, bairro Anhumas – vão de 10 
metros. Instalada em 22/12/2006; 

2. sobre o Ribeirão do Pau D'Alhinho, na estrada Juliani, bairro Pau D'Alhinho – vão 
de 10 metros. Instalada em 22/12/06; 

3. 2 pontes metálicas sobre o Córrego do Enxofre, na estrada do Boiadeiro, bairro 
Jardim Camargo (trecho 1 e 2) – ambas com vão de 10 metros. Pontes instaladas 
em 22/12/06; 

4. sobre o Ribeirão Paredão Vermelho, na PIR-050 - bairro Paredão Vermelho - vão 
de 12 metros. Ponte instalada em 04/07/1999; 

5. sobre o Ribeirão dos Marins, na PIR-475 no bairro Serrote – vão de 12 metros. 
Ponte instalada em 08/09/2004; 
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6. sobre o Ribeirão Anhumas, na PIR-384 - bairro de Anhumas – vão de 12 metros. 
Ponte instalada em 08/09/2004. 

 
Projeto de Abastecimento(repasse de recursos): 

• construção da mini usina de leite, com 512 m², incluindo aquisição e instalação dos 
equipamentos – Custo: R$ 140 mil, repassados em 19/04/1996. A obra foi concluída 
em 14/11/1997. 

 
CATI - Programa de Microbacias: 

• recuperados5,6 km das estradas rurais PI-474 e 282 - Microbacia Ribeirão dos 
Marins – Custo R$ 101 mil. Obras concluídas em 31/12/2005. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 123 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
8.547 crianças e adolescentes, 2.800 idosos, 2.772 portadores de deficiência, 1.257 
famílias, 1.159 migrantes e 80 pessoas de outros seguimentos – Custo: R$ 7.400 
mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 650 bolsistas/mês em 2005 e 650 bolsistas/mês em 
2006 – Custo: R$ 468 mil em 2005 e R$ 468 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 – 468 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 206 mil; 
468 famílias/mês em 2004 – R$ 87 mil; 420 famílias em 2005 – R$ 302 mil e 590 
famílias em 2006 – R$ 424 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. 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
CEETPS: 

• reforma geral da Escola Técnica Estadual Coronel Fernando Febiliano da Costa – 
Custo: R$ 1.176 mil. A obra foi concluída em 28/06/2006; 
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• reforma em piso e parede da secretaria e laboratório de mecânica da ETEC 
Coronel Fernando Febiliano da Costa – Custo: R$ 14 mil. A obra foi concluída em 
07/12/2002. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 

• construção de ponte de 18 metros de comprimento e 8 metros de largura no 
Ribeirão Vossoroca – Custo: R$ 117 mil. A obra foi concluída em 20/01/2003; 

• construção de ponte de 20 metros de comprimento e 8 metros de largura no 
Ribeirão Pau D'alho – Custo: R$ 119 mil. A obra foi concluída em 20/01/2003.  

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

• 57.098,54 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e galerias de águas 
pluviais nos bairros Jardim Vitória, Jardim Oriente e Jardim Sábias – Custo: R$ 
900 mil, repassados em Jul/2002 e Jan a Jul/2003. A obra foi concluída em 
15/04/2003; 

• 15.330 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e galerias de águas pluviais 
em ruas no Bairro Mário Dedini – Custo: R$ 500 mil, repassados em Nov/2004 e 
Out/2006.A obra foi concluída em 10/01/2006; 

• aquisição de 1 kombi para o Lar dos Velhinhos – Custo: R$ 27 mil repassados em 
Dez/2003. Entregue em 01/02/2004; 

• aquisição de um veículo tipo kombi para a Creche São Vicente de Paula – Custo: 
R$ 20 mil repassados em Out/2002. Entregue em 18/11/2002; 

• aquisição de 1 kombi para o Berçário Antônia Sturion e Creche Branca Azevedo – 
Custo: R$ 20 mil repassados em Jun/1998. Entregue em 30/09/1998. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 7.866 mil 
 
Escolas construídas: 6 (5.460 novas vagas) – R$ 3.013 mil 

• EE ProfªMellitaLobenwein Brasiliense – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 
1.086 mil. Obra concluída em 30/12/2004; 

• EE Dom Aniger Francisco de Maria Melillo – 9 salas (945 novas vagas) – Custo: 
R$ 597 mil. Obra concluída em 01/08/2002; 
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• EE Profª Avelina Palma Losso – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 274 mil. 
Obra concluída em 16/01/2002; 

• EE Profª Carolina Mendes Thame – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 151 mil 
pagos na gestão PSDB. A obra foi iniciada na gestão Fleury e concluída em 
28/02/1995; 

• EE Profº Dr. João Chiarini – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 340 mil pagos 
na gestão PSDB. A obra iniciou-se na gestão Fleury e foi concluída em 03/04/1995; 

• EE ProfºEduir Benedito Scarpari – 17 salas (1.785 novas vagas) – Custo: R$ 563 
mil pagos na gestão PSDB. A obra iniciou-se na gestão Fleury e foi concluída em 
03/04/1995. 

 
Escolas ampliadas:4 (1.365 novas vagas) – R$ 428 mil 

• EE Paulo Luiz Valério – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 123 mil. Obra 
concluída em 19/03/2002; 

• EE Avelina Palma Losso – 5 salas (525 novas vagas) – Custo: R$ 156 mil. Obra 
concluída em 06/03/2003; 

• EE Dr. João Sampaio – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 97 mil. Obra 
concluída em 11/04/2003; 

• EE Profº Francisco Mariano da Costa – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 50 
mil. Obra concluída em 07/08/2003. 

 
 
 
 
 
Reformas em Escolas: 144 – R$ 4.000 mil 
 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 10 – R$ 425 mil 

• EE Profª Catharina Casale Padovani – Custo: R$ 39 mil. A obra foi concluída em 
10/05/2001; 

• EE Profº José de Mello Moraes – Custo: R$ 39 mil. A obra foi concluída em 
21/06/2001; 

• EE Profº Elias de Mello Ayres – Custo: R$ 39 mil. A obra foi concluída em 
17/07/2001; 

• EE Dr. João Sampaio – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 17/07/2001; 

• EE Profº Alcides GuidettiZagatto – Custo: R$ 47 mil. A obra foi concluída em 
08/10/2002; 

• EE Dr. Dario Brasil – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 19/02/2003; 
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• EE Profª Olívia Bianco – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 22/02/2003; 

• EE Profª Maria de Lourdes Silveira Cosentino – Custo: R$ 40 mil. A obra foi 
concluída em 27/03/2003; 

• EE Profº Adolpho Carvalho – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 
08/05/2003; 

• EE Profº Helio Penteado de Castro – Custo: R$ 61 mil. A obra foi concluída em 
07/07/2005. 

 
Repasses para a APAE / entidades assistenciais: 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE / entidades assistenciais, recursos 
no valor de R$ 5.272 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área 
de Educação Especial, para atendimento a 3.776 alunos com deficiências que 
impossibilitam freqüentar classes regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 5.503 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 53 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 

• Em 21/05/99 foi implantado em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista, na rua Alferes José Caetano, nº 1.130 - Custo R$ 1.080 mil do Estado e 
R$ 120 mil da Prefeitura, para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• Projeto Esporte Social – Trata-se de Projeto de inclusão social, através do Esporte. 
O Projeto é 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$ 39 mil, repassados em Jan e 
Dez/2006, são para despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais 
esportivos e didático-pedagógicos.  

• repassados R$ 50 mil em Nov/2006, para realização da Olimpíada Esportiva; 

• repassados R$ 265 mil em Jun/2006, para realização do 50º Jogos Regionais da 3ª 
Região Esportiva; 

• repassados R$ 120 mil em Mai/2005, para  realização do IX JORI - Jogos 
Regionais do Idoso (segunda fase). 
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GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1Infocentro Municipal na rua do 
Rosário, nº 833 – 2º andar. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado 
instalou 10 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á 
população do município – Custo: R$ 29 mil. 

• Programa Acessa São Paulo – implantado o 2º Posto do Infocentro – Centro 
Cultural Estação Paulista na Av: Dr. Paulo de Moraes nº 1.580. A Prefeitura cedeu 
salas e monitores e o Estado instalou 11 microcomputadores, proporcionando 
acesso gratuito à Internet á população do município – Custo: R$ 33 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 500 unidades habitacionais / 1 conjunto – R$ 5.013 mil 

• conjunto habitacional Piracicaba C – 500 unidades, beneficiando 2.500 pessoas, 
construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional na rua Luiz Ralph 
Benatti, nº 770 - Vila Industrial - Custo R$ 5.013 mil. A obra foi concluída em 
30/06/1997. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 

• 12.060 m² de pavimentação asfáltica em ruas do conjunto habitacional Mário 
Dedini – Custo: R$ 500 mil repassados de Jun a Set/2006. A obra foi concluída em 
19/12/2006. 

 
 
 
 
Loteria da Habitação: 

• obras de infraestrutura e drenagem no conjunto habitacional Mario Dedini  - 
Custo: R$ 116 mil repassados em Ago/2005. As obras foram concluídas em 
19/07/2005; 

• obras de infraestrutura, pavimentação, drenagem, contenção e paisagismo nos 
bairros Jardim São Francisco, Algodoal e Tatuapé – Custo: R$ 286 mil repassados 
em Jan/2005. As obras foram concluídas em 21/01/2005. 

 
Programa Academia Cidadã: 

• construção de 2 quadras no conjunto habitacional Piracicaba C – Custo: R$ 82 
mil. A obra foi concluída em 21/10/2002. 
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JUSTIÇA: 
 
Ampliação do prédio do Fórum: 

• ampliação do prédio do Fórum, compreendendo: novo prédio de 4 andares, com 24 
novas salas para cartórios, audiência, promotores e juizes, salão para biblioteca, 
almoxarifado, depósitos e sanitários, totalizando 2.295,12 m² de área ampliada. O 
fórum conta com seis varas cíveis, três varas criminais, uma vara da infância e 
juventude e duas varas de família – Custo: R$ 2.551 mil. A obra, realizada em 
parceria com a Prefeitura, a quem coube R$ 638 mil foi concluída em 29/12/2005. 

 
Fundação Casa: 

• construção de 1 unidade do Centro de Atendimento Sócioeducativo do Adolescente 
– CASA, com 56 vagas, na rodovia SP-147 km 138,5 – Custo: R$ 2.431 mil. A 
unidade faz parte do novo modelo de gestão que consiste da construção de 41 
unidades pequenas e descentralizadas para que os jovens sejam atendidos próximos 
de suas famílias e de acordo com as regras propostas pelo Sistema Nacional 
Sócioeducativo que limita a 96 o número de adolescentes para cada unidade de 
internação. A obra foi concluída em 10/07/2006 e inaugurada em 09/08/2006. O 
Centro de atendimento de Piracicaba é administrado pela ONG Guarda Mirim; 

• serviços de motomecanização para adequação da estrada de acesso  para a 
Fundação Casa – Custo: R$ 998 mil. A obra foi concluída em 12/12/2006; 

• convênio com a Pastoral do Serviço de Caridade para atendimento a 105 
adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 288 mil repassados de 
Mar/2005 a Dez/2006.  

• convênio com a Pastoral do Serviço de Caridade para atendimento a 90 
adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 585 mil repassados de 
Jan/2000 a Fev/2005.  

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 149 mil de Maio a Out/2005, recursos do FECOP – Fundo de 
Controle da Poluição, para obras de drenagem e tubulação do Córrego do Enxofre 
no bairro Itapuã. Obra concluída em 14/02/2006. 

 
FEHIDRO : 

• implantação de rede telemétrica nas Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 
- Custo: R$ 223 mil. Implantação concluída em 20/01/2006; 
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• obras de reversão do lançamento de esgotos no Ribeirão Marins para o coletor 
tronco do Ribeirão do Enxofre EEE1 e EEE2 - Custo: R$ 280 mil. Obra concluída 
em 04/05/2005; 

• recuperação de áreas degradadas com implantação de galerias pluviais no bairro 
Cecap- Custo: R$ 241 mil. Obra concluída em 13/01/2005; 

• prolongamento do coletor tronco de esgotos do Piracicamirim- Custo: R$ 61 mil. 
Obra concluída em 27/04/2004; 

• aquisição de equipamentos para sistema de tratamento e disposição final do lodo 
da estação de tratamento de esgotos - Custo: R$ 150 mil. Obra concluída em 
05/01/2004; 

• implantação do sistema de alerta e operação da rede hidrológica da Bacia - Custo: 
R$ 324 mil. Concluída em 22/05/2003; 

• implantação de galerias pluviais no bairro Santa Terezinha Bacia II – Etapa 1 - 
Custo: R$ 261 mil. Obra concluída em 06/08/2002; 

• construção do coletor tronco do Ribeirão Guamium- Custo: R$ 130 mil. Obra 
concluída em 12/12/2000; 

• conclusão da obras do coletor tronco do Córrego Colônia - Custo: R$ 160 mil. 
Obra concluída em 29/11/2000; 

• implantação do sistema de esgotos da Bacia do Ribeirão Piracicamirim, 
compreendendo: trecho por gravidade do coletor tronco de esgoto entre a adutora 
de água bruta e Coletor Tronco Piracicamirim, estações elevatórias e Estação de 
Tratamento de Esgotos  - Custo: R$ 2.087 mil. Obra concluída em 09/08/1999. 

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

• Prefeitura – R$ 151 mil repassados em Ago/2004, para reforma do Centro de 
Especialidades da Secretaria Municipal de Saúde. Obra concluída em 31/12/2006; 

• SantaCasa – R$ 596 mil repassados em Dez/2005, para aquisição de equipamentos 
para UTI Infantil; 

• Associação dos Fornecedores de Cana – R$ 133 mil repassados em Jul/2001, para 
investimento do Projeto Urgência / Emergência; 

• Associação dos Fornecedores de Cana– R$ 60 mil em Jun/2001, para aquisição de 
equipamentos para a UTI Neonatal; 

• Associação dos Fornecedores de Cana – R$ 106 mil em Ago/2000, para 
investimento do Projeto Urgência / Emergência; 
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• Prefeitura – R$ 117 mil repassados em 1996, para aquisição de aparelho de Raio-
X 100 MA portátil e cabine acústica completa para o Centro de Ortopedia e 
Traumatologia; 

• Prefeitura – R$ 241 mil repassados em 1998, para aquisição de veículos para o 
Combate à Dengue; 

• Prefeitura – R$ 58 mil repassados em 1998, para aquisição de equipamentos; 

• SantaCasa – R$ 19 mil repassados em 1997, para investimentos do Programa de 
Melhoria da Qualidade da Assistência ao Parto; 

• SantaCasa – R$ 100 mil repassados em 1996, para reforma; 

• SantaCasa – R$ 130 mil repassados em 1996, para a adequação do prédio do 
Núcleo de Hematologia e Hemoterapia e aquisição de equipamentos; 

• SantaCasa – R$ 45 mil repassados em 1997, para aquisição de equipamentos. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 510 mil; 

• Santa Casa – R$ 2.721 mil; 

• Associação dos Fornecedores de Cana– R$ 3.095 mil; 

• Hospital Espírita Drº Cesário Motta Júnior – R$ 143 mil; 

• Centro de Reabilitação de Piracicaba – R$ 48 mil. 
 
Programa de Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 468 mil repassados em Ago/2005. 
 
Entrega de Ambulância: 1 – R$ 39 mil 

• Prefeitura (entregue em 04/05/02). 
 
Veículo para transporte de pacientes: 1 – R$ 29 mil 

• Centro de Reabilitação de Piracicaba(entregue em 18/06/2004). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 130 viaturas, sendo: 74 para a Polícia Militar, 53 para a Polícia Civil e 
3 para a Polícia Técnica – Custo: R$ 3.300 mil; 

• Entrega de 2 Bases Comunitárias – Custo: R$ 135 mil. 
 
Reforma: 
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• reforma e adaptação do prédio da sede do CPI 9 – Custo: R$ 131 mil. Obra 
concluída em 03/06/2006. 

 
Corpo de Bombeiros: 

• Entregues 10 veículos (1 viatura salvamento/ incêndio, 1 viatura operacional de 
comando, 1 viatura orgânica, 5 viaturas para renovação de frota e 2 motocicletas) 
e equipamentos operacionais e de treinamentos – R$ 749 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DAESP: 
 
Aeroporto Estadual Pedro Morganti: 

• construção da pista de rolamento em grama – Custo: R$ 146 mil. Obra concluída 
em 26/08/2004; 

• construção de alambrado com mourão de concreto, no padrão ICAO, para 
fechamento e segurança perimetral do aeroporto – Custo: R$ 60 mil. Obra 
concluída em 16/12/2000. 

 
DER: 

• prolongamento de ponte de concreto sobre o rio Corumbataí, incluindo proteção 
dos taludes no km 168,45 da SP-304, trecho Piracicaba–São Pedro – Custo: R$ 
1.049 mil. Obra concluída em 15/07/2005; 

• implantação e pavimentação da 2ª pista da SP-308 - rodovia do Açúcar, trecho do 
km 153,3 ao 161,98, numa extensão de 8,68 km – Custo: R$ 19.820 mil. Obra 
concluída em 08/06/2005; 

• implantação e pavimentação da 2ª pista da SP-147 – rodovia Deputado Laerte 
Corte do km 128,35 ao km 143 (Limeira - Piracicaba), numa extensão de 14,4 km – 
Custo: R$ 40.344 mil. Obra concluída em 27/08/1997; 

• duplicação da SP-304 (Piracicaba - Artêmis), numa extensão de 13,5 km – Custo: 
R$ 17.715 mil. Obra concluída em 30/06/2000; 

• duplicação da SP-127 – Rodovia Fausto Santomauro, no trecho do km 16 ao 24 
(Rio Claro - Piracicaba), numa extensão de 8 km – Custo: R$ 9.625 mil. Obra 
concluída em 18/02/2000; 

• restauração e regularização na SP-304 (Piracicaba - Águas de São Pedro), numa 
extensão de 33,69 km – Custo: R$ 1.803 mil. Obra concluída em 22/08/1998; 

• regularização e pavimentação das vicinais PI-425 e PI-342, no trecho (SP-308 - 
Vila Santana - V. Santa Olímpia - Negri), numa extensão de 5 km – Custo: R$ 550 
mil. Obra concluída em 16/07/1997; 
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• implantação e pavimentação do acesso ao presídio na SP-147, numa extensão de 3 
km – Custo: R$ 148 mil. Obra concluída em 25/10/1997. 

 
 
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DAS COLINAS: 
 
OBRAS CONCLUÍDAS: 

1. recuperação e manutenção do contorno de Piracicaba na SP-127 – Custo: R$ 7.519 
mil. A obra foi concluída em 02/03/2002; 

2. implantação de ponte no km 44,900 da SP-127 – Custo: R$ 565 mil. A obra foi 
concluída em 04/01/2005; 

3. recapeamento de 66 km da SP-127, trecho Piracicaba-Tatuí – Custo: R$ 12.011 
mil. A obra foi concluída em 31/01/2005; 

4. implantação de ponte no km 47,8 da SP-127 – Custo: R$ 35 mil. A obra foi 
concluída em 01/03/2005; 

5. implantação de retorno no viaduto bairro Chico-CEASA no km 43 da SP-127 – 
Custo: R$ 4.894 mil. A obra foi concluída em 02/07/2005; 

6. implantação de dispositivo ao rio das Pedras no km 45,6 da SP-127 – Custo: R$ 
2.074 mil. A obra foi concluída em 02/07/2005; 

7. duplicação de 10,6 km da SP-127, trecho Piracicaba-Saltinho – Custo: R$ 17.116 
mil. A obra foi concluída em 02/08/2005. 

 
 


