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RIBEIRÃO PIRES 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 
 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO:  

• construção do bloco, quadra coberta e adequações no bloco existente na ETEC do 
município – Custo: R$ 4.964 mil. A obra está com 2,11% executados e previsão de 
termino para 28/09/2012.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

• celebrados 13 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 363 
crianças e adolescentes, 266 idosos, 30 Pessoas de outros segmentos da população, 
4.350 famílias e 30 migrantes – R$ 439 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidos 221 famílias/mês em 2011 – R$ 204 
mil, já repassados R$ 186 mil de Jan a Nov.  

 

• Projeto Ação Jovem – foram atendidos 232 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 214 
mil, repassados de Jan a Dez.  

 

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 288.360 litros de leite, no período de Jan/2011 a Nov/2011 – Custo: R$ 
398 mil, beneficiando 2.280 famílias carentes e 50 idosos, no último mês do período.  

 

Repasses concluídos: R$ 98 mil  

• Lar Espírita Bezerra de Menezes – repasse de R$ 43 mil pagos em Jan/2011, para 
aquisição de equipamentos.  

 

• Associação São Francisco de Assis GewoHaus– repasse de R$ 30 mil pagos em 
Dez/2010, para aquisição de equipamentos.  
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• Instituição Assistencial Eurípedes Barsanulfo– repasse de R$ 25 mil pagos em 
Nov/2010, para aquisição de equipamentos.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 3.226 mil  

Reformas de escolas concluídas: 14 – R$ 1.638 mil  

Reforma de escola em execução: 1 – Custo: R$ 504 mil  

• EE Profª Marli Raia Reis – Custo: R$ 504 mil. A obra está com 98% executados e tem 
término previsto 05/03/2012.  

 

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 3 – R$ 760 mil  

• EE Profª Judith Ferreira Piva – Custo: R$ 273 mil. Obra concluída em 12/05/2011.  
 

• EE João Roncon – Custo: R$ 219 mil. Obra concluída em 26/01/2011.  
 

• EE Profª Marisa Afonso Salero – Custo: R$ 268 mil. Obra concluída em 26/05/2011.  
 

Coberturas de quadras de esportes em escolas em execução: 1 – R$ 324 mil  

• EE/CEL Dr Felício Laurito – Custo: R$ 324 mil. A obra está com 33% executados e 
tem término previsto 09/02/2012.  

 

Repasses para APRAESPI:  

• De Mar/2011 a Jul/2011 foram repassados para a APRAESPI, recursos no valor de R$ 
1.600 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 590 alunos com deficiências que impossibilitam 
frequentar classes regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  
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• De Mar/2011 a Set/2011 foram gastos R$ 175 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 6 escolas do município.  

 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Mar/2011 a Set/2011 foram concedidas bolsas alfabetização para 4 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 140 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 4 escolas da região – Custo: R$ 21 mil.  

 

EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO:  

Programa Meu Primeiro Trabalho:  

• No período de Jan a Nov/2011 foram concedidas 37 bolsas de estágio para jovens de 
16 a 21 anos cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio – Custo: R$ 28 mil.  

 

ESPORTE LAZER E JUVENTUDE:  

• 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$ 1.056 mil, repassados em Mai/2011, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos.  

 

• construção de pista de skate - Custo: R$ 104 mil, repassados em Fev/2010. Em inicio 
de obra e previsão de termino em 20/10/2012.  

 

GESTÃO PÚBLICA:  

 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro na Rua Fagundes Varela, 35 - 
Jardim Caçula. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 12 
microcomputadores – Custo: R$ 68 mil. Vigência até 22/12/2014.  
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LOGISTICA E TRANSPORTES:  

DER:  

Obras concluídas:  

• recuperação e melhoramentos da SP-031 (Rodovia Índio Tibiriçá), compreendendo: 
recapeamento da pista e acostamentos existentes no trecho entre os km 33,1 e km 
70,30 segregação da pista com canteiro central nos trechos urbanos, implantação de 
terceiras faixas, dispositivos nos km 37,75, km 40,8, km 62,5 e km 68,13, baias de 
paradas de ônibus e alteração do acesso à estrada municipal do Koyama em Suzano, 
com remoção de passarela no km 58,90 – Custo: R$ 96.773 mil. A obra foi realizada 
em 3 lotes: O lote 1 (São Bernardo do Campo - trecho entre os km 33,1 e km 45,50) – 
concluído em 12/08/2011; o lote 2 (Ribeirão Pires - trecho entre os km 45,50 e km 
57,90– R$ 30.540 mil) – concluído em 12/08/2011 e o lote 3 (Suzano - trecho entre os 
km 57,90 e km 70,30) – concluído em 30/06/2010.  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 10.470 mil  

• obras de perenização e de construção de muros de contenção em diversas ruas do 
município. Custo: R$ 1.000 mil, já repassados R$ 585 mil em Jun/2010. A obra está 
com 70% executados e previsão de termino em 30/12/2011.  

 

• 6.255,22 m² de pavimentação asfáltica em vias do município - Custo: R$ 500 mil, 
repassados em Nov/2010 e Jul/2011. Obra concluída em Ago/2011.  

 

• 2.884,31 m² de pavimentação asfáltica na Rua Paissandu e na Rua Manoel Fernandes 
Ribeiro - Custo: R$ 300 mil, já repassados R$ 150 mil em Nov/2010 e Out/2011. A 
obra está com 55% executados e previsão de termino em 3012/2011.  

 

• 121.154,37 m² de recapeamento asfáltico, guias e sarjetas e drenagem em galerias em 
vias dos municípios (Lote 1, 2 e 3) Custo: R$ 7.145 mil, repassados de Dez/2008 a 
Fev/2011. As obras foram concluídas em Mar/2011, Dez/2010 e Fev/2011. Vai sobrar 
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um saldo de R$ 855 mil, que será pleiteado junto ao Governo do Estado para 
ampliação dos objetos.  

 

• 3.186,01 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e 10 unidades de bocas de lobo 
nas Ruas Rosa Sabag Eid, Mário Giuntini, Sabino C. Ferreira, Guarantã e Carlos 
Gonçalves – Custo: R$ 149 mil, repassados em Fev/2008. Obra concluída em 
24/05/2011.  

 

• reforma do Ginásio Poliesportivo Sebastião Vayego de Carvalho - Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Nov/2010. Obra concluída em Mai/2011.  

 

• 1.993,02 m² de pavimentação asfáltica em vias do município - Custo: R$ 146 mil, 
repassados em Jun/2010. Obra concluída em Jun/2011.  

 

• 1.401,00m² pavimentação asfáltica, em vias do Bairro Jardim Serrano - Custo: R$ 80 
mil, repassados em Nov/2009. Obra concluída em Jun/2011.  

 

• 3.443,44m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjeta, em vias do Município - Custo: 
R$ 150 mil, repassados em Dez/2009. Obra concluída em Jun/2011.  

 

• 9.731,04m² de pavimentação, guias e sarjetas no bairro Jardim Serrano, em vias do 
Município - Custo: R$ 600 mil, repassados em Dez/2009 e Out/2010. Obra concluída 
em Jun/2011.  

 

• 7.184,28m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, em vias do Bairro Parque 
Aliança - Custo: R$ 250 mil, repassados em Dez/2009 e Out/2010. Obra concluída em 
Jun/2011.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS:  

SABESP:  

Contrato registrado na Capital:  
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• Obras complementares do Projeto Tietê (2ª etapa), compreendendo: Coletores troncos 
de Esgotos Aterrado, Morro do "S", Ramal Faenza e Água Espraiada, numa extensão 
de 6,5 km; Redes Coletoras de esgotos em Ribeirão Pires (79.828 m), Vargem Grande 
Paulista (49.830 m), Ouro Fino Paulista, 4ª Divisão, Embu (16.909 m), Rio Grande da 
Serra (26.407 m) e São Paulo (12.696,3 m) – Custo: R$ 95.607 mil. Obra concluída 
em 08/12/2011. (SUL-1)  

 

Obra concluída:  

 

• obras de engenharia para implantação do Booster Parque do Governador II – Custo: 
R$ 170 mil. Obra concluída em 12/05/2011.  

 

• melhoria e ampliação da coleta de esgotos e execução de obras de travessia do coletor 
tronco, DH 500 mm, sob o córrego por método não destrutivo – Custo: R$ 305 mil. 
Obra concluída em 12/05/2011.  

 

Obra em execução:  

 

• execução das obras de redes coletoras de esgotos na Vila Suíça e estações elevatórias 
RP-3 e Parque Governador – Custo: R$ 4.111 mil. A obra está com 75,40% 
executados e previsão de termino em 20/06/2012.  

 

 

Obras em licitação:  

• obras de rede de distribuição de água por método não destrutivo para redução de 
vazamento – Custo: R$ 110 mil.  

 

• obras de rede de distribuição de água por método convencional (VCA) e método não 
destrutivo, dentro do bairro Jd. Caçula – Custo: R$ 3.886 mil.  
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SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares – obras e equipamentos 
(Total: R$ 8.348 mil):  

Prefeitura - R$ 8.348 mil, sendo:  

R$ 8.348 mil repassados de Ago/2008 a Set/2009, para construção e ampliação do Hospital 
Municipal. A obra está com 37% executados, foi aprovado o aditamento de mais R$ 11,7 
milhões, ainda não pagos para conclusão das obras. O Complexo abrigará maternidade, 
centro cirúrgico, Hospital e Pronto Atendimento com 123 leitos.  

Repasses concluídos para entidades hospitalares – custeio: R$ 94 mil  

• APRAESPI – R$ 94 mil, repassados Set/2011.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 4 viaturas para Policia Militar – Custo: R$ 171 mil.  
 

TRANSPORTES METROPOLITANOS:  

CPTM:  

Obra paralisada:  

• construção de 2 passarelas nos km 7 e km 29 da Linha 10 – Custo: R$ 4.183 mil. A 
obra está paralisada com 10% executados. A contratada TERMAQ pediu rescisão de 
contrato e esta sendo analisada pela CPTM.  

 

TURISMO:  

DADE: R$ 9.722 mil  

• obras de infraestrutura urbana emergenciais em vias do município - R$ 1.460 mil, 
repassados em Jun/2010 e Dez/2011. Obra sendo realizada com recursos do Plano 
DADE/2010, A obra está com 90% executados e tem término previsto em 31/12/2011.  
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• reurbanização, revitalização paisagística e iluminação - R$ 450 mil, repassados em 
Nov/2010 e Nov/2011. Obra sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2010 e está com 50% executados e tem término previsto em 30/06/2012.  

 

• iluminação das Avenida Humberto de Campos, Avenida Capitão Gal - R$ 1.050 mil, já 
repassados R$ 525 mil em Nov/2010. A obra sendo realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2010 está com 70% executados e tem término previsto em 
30/12/2011.  

 

• construção do Hotel Escola (1ª Etapa) – Custo: R$ 1.938 mil, repassados em Fev/2009 
a Jul/2010. Obra sendo realizada pela Prefeitura em duas etapas. A 1ª etapa com 
recursos do Plano DADE/2008, com 85% executados e tem término previsto em 
Mar/2012 e a 2ª etapa com recursos do Plano DADE/2009 – R$ 2.484 mil, já 
repassados R$ 1.739 mil em Nov/2009 e Jul/2011, obra com 60% executados e tem 
término previsto em Mar/2012.  

 

• conclusão da construção do Terminal Rodoviário – Custo: R$ 2.023 mil, repassados 
de Jan/2008 a Jan/2010. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2007 foi concluída em 30/06/2011.  

 

• revitalização da Igreja do Pilar – Custo: R$ 307 mil, repassados em Out/2008 e 
Jun/2009. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2008 e 
concluída em Ago/2009 e vistoriada em 30/06/2011.  
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GESTÃO 2007-2010  

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 1.248.482 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 
1.600 mil, beneficiando 2.280 famílias carentes e 50 idosos.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 26 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
2.712 crianças e adolescentes, 1.995 idosos, 161 portadores de deficiência, 4.350 
famílias e 450 migrantes – R$ 796 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 150 famílias/mês em 2007 – R$ 108 mil; 150 
famílias/mês em 2008 – R$ 108 mil; 150 famílias/mês em 2009 – R$ 108 mil; e 171 
famílias/mês em 2010 – R$ 133 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 180 bolsistas/mês em 2007 – R$ 129 mil; 180 
bolsistas/mês em 2008 – R$ 129 mil; 180 bolsistas/mês em 2009 – R$ 129 mil; e 180 
bolsistas/mês em 2010 – R$ 151 mil.  

 

Repasses concluídos: R$ 58 mil  

• Obras Sociais Boa Nova – repasse de R$ 30 mil pagos em Set/2010, para aquisição de 
equipamentos.  

• Lar Espírita Drº Adolpho Bezerra de Menezes – repasse de R$ 28 mil pagos em 
Ago/2010, para aquisição de equipamentos.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

DADE: R$ 4.013 mil  

• construção do Terminal Rodoviário – Custo: R$ 3.445 mil, repassados de Jul2006 a 
Out/2008. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos dos Planos DADE/2005 e 
2006 e concluída em 08/10/2010.  
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• implantação de melhorias na Praça Central – Custo: R$ 400 mil, repassados de 
Dez/2005 a Dez/2008. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2004 e concluída em 08/10/2010.  

• construção de Escadaria de Acesso ao Mirante Santo Antônio – Custo: R$ 168 mil, já 
repassados R$ 87 mil em Fev/2006. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos 
do Plano DADE/2004 e concluída em 01/08/2007.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 10.115 mil  

Reformas de escolas concluídas: 100 - 7.700 mil.  

Substituição de escola concluída: 1 – R$ 311 mil  

• EE ProfºAntonio de Paula Paschoal de Godoy – Custo: 311 mil. Obra concluída em 
29/10/2010.  

 

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 10 – R$ 2.104 mil  

 

 

• EE Farid Eid – Custo: R$ 272 mil. Obra concluída em 20/11/2008.  

• EE Profº Mario Leandro – Custo: R$ 203 mil. Obra concluída em 04/11/2008.  

• EE Dona Anna Lacivitta Amaral – Custo: R$ 242 mil. Obra concluída em 04/11/2008.  

• EE Profª Ruth Neves Sant Anna – Custo: R$ 146 mil. Obra concluída em 08/10/2008.  

• EE Álvaro de Souza Vieira – Custo: R$ 236 mil. Obra concluída em 05/08/2008.  

• EE ProfªLeicoAkaishi – Custo: R$ 231 mil. Obra concluída em 05/08/2008.  

• EE/EMEI Mario Alexandre Faro Nieri – Custo: R$ 133 mil. Obra concluída em 
28/02/2008.  

• EE Profª Marli Raia Reis – Custo: R$ 141 mil. Obra concluída em 18/12/2007.  

• EE ProfªNayme Cardim – Custo: R$ 341 mil, Obra concluída em 23/02/2010.  

• EE Fortunato PandolfiArnoni – Custo: R$ 159 mil. Obra concluída em 03/09/2007.  
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Repasses para APAE:  

• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
4.245 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 1.912 alunos com deficiências que impossibilitam 
frequentar classes regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 1.251 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 7 escolas do município.  

 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Mar/2008 a Dez/2010 foram concedidas bolsas alfabetização para 5 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 175 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 4 escolas da região – Custo: R$ 192 mil.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Frentes de Trabalho:  

• No período de Jan/2007 a Mai/2009 foram atendidos 718 bolsistas – Custo: R$ 198 
mil.  

 

Programa Meu Primeiro Trabalho:  

• No período de Jan/2007 a Dez/2010 foram concedidas 870 bolsas de estágio para 
jovens de 16 à 21 anos cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio – Custo: R$ 84 mil.  

 

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$ 1.799 mil, repassados em Dez/2008 a Fev/2010, 
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são para despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e 
didático-pedagógicos.  

• construção de pista de skate – Custo: R$ 104 mil, repassados em Fev/2010. Obra 
concluída em Set/2010.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 1 unidade habitacional entregue pelo sistema de carta de crédito - R$ 7 mil  

SANEAMENTO E ENERGIA:  

Administração Superior Saneamento e Energia:  

• A Administração Superior Saneamento e Energia cederam 1 Retro Escavadeira, 2 
Caminhões Basculantes e 2 Caminhões Baús de Limpeza Urbana à Prefeitura para 
implementar ações de limpeza pública visando a melhoria ambiental – Custo: R$ 731 
mil.  

 

SABESP:  

Obras concluídas:  

• obras de redes coletoras de esgotos e coletores tronco secundários no município – 
Custo: R$ 4.660 mil. Obra concluída em 29/11/2010.  

• obras de engenharia para implantação do Booster Sol Nascente – Custo: R$ 44 mil. 
Obra concluída em 07/05/2010.  

• serviços de engenharia para substituição de rede de água por método não destrutivo 
pelo mesmo caminhamento da rede existente – Custo: R$ 1.103 mil. Obra concluída 
em 31/03/2010.  

• obras de recuperação da Estação Elevatória de esgotos, unidade de recuperação – 
Custo: R$ 870 mil. Obra concluída em 20/09/2009.  

• obras do coletor tronco secundário Ouro Fino – Custo: R$ 542 mil. Obra concluída 
em 16/06/2009.  

• obras de Reversão dos Esgotos de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra para o 
Sistema ABC (12.994 m de coletor tronco e 3 estações elevatórias de esgotos) – Custo: 
R$ 49.414 mil. Obra concluída em 02/10/2008. A 1ª etapa da obra, compreendendo a 
Estação Elevatória de Ribeirão Pires e 4,6 km de coletores tronco. Obra concluída em 
20/12/2004.  
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• instalação de rede de distribuição de água na Rodovia Índio Tibiriçá – Custo: R$ 29 
mil. Obra concluída em 10/06/2008.  

• implantação do booster soma e booster Carmelo Baroni – Custo: R$ 17 mil. Obra 
concluída em 15/08/2007.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para entidade hospitalar – (2007 a 2010) - custeio (Total: R$ 1.431 
mil):  

• APRAESPI (Associação de Prevenção e Atendimento Especializado e Inclusão de 
Pessoa com Deficiência) – R$ 1.382 mil.  

• APAE – R$ 49 mil.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares – obras e equipamentos 
(Total: R$ 490 mil):  

Prefeitura - R$ 370 mil, sendo:  

R$ 140 mil repassados em Dez/2007, para reforma da Unidade Básica de Saúde (concluída 
em 31/03/2008).  

R$ 100 mil repassados em 2008, para aquisição de equipamentos hospitalares.   

 

R$ 130 mil repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos para rede básica de 
saúde (já adquiridos).  

APRAESPI (Associação de Prevenção e Atendimento Especializado e Inclusão de Pessoa 
com Deficiência) – R$ 120 mil repassados em Jan e Jun/2008, para aquisição de 
equipamentos.  

Programa Dose Certa:  

• De 2007 a 2010, foram repassados para o município R$ 1.996 mil em medicamentos.  
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Programa de Controle de Glicemia:  

• Prefeitura - R$ 213 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 9 viaturas: 8 para Policia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 398 mil.  

 

Corpo de Bombeiros:  

• aquisição de 1 Unidade de Resgate – Custo: R$ 100 mil. Entregue em 30/05/2008.  
 

TRANSPORTES:  

DER:  

Obras concluídas:  

• recuperação da SPA-052/031, trecho Mauá – Ribeirão Pires, numa extensão 14 km – 
Custo: R$ 29.766 mil. Obra concluída em 09/12/2010. (MAU)  

• regularização da SP-122 (Rodovia Deputado Antonio Adib Chammas), travessa 
Ribeirão Pires e Paranapiacaba, numa extensão 15,9 km – Custo: R$ 32.648 mil. 
Obra concluída em 30/10/2010.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I:  

• recuperados 2,35 km de vicinal das Sete Cruzes, ligação do município de Ribeirão 
Pires e Suzano – Custo: R$ 898 mil. Obra concluída em 30/04/2009.  
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 110.004.000,00 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos5.030.165 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R$ 3.533 mil, 
beneficiando 2.280 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados7,5 km da estrada Adolfo Nunes / Somma / Pouso Alegre - Custo: R$ 77 
mil. Obra concluída em 08/01/2001. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 54 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
2.962 crianças e adolescentes, 781 idosos, 595 portadores de deficiências, 630 
famílias e 50 migrantes – Custo: R$ 2.200 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 180 bolsistas/mês em 2004, 180 
bolsistas/mês em 2005 e 180 bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 129 mil em 2004, R$ 
129 mil em 2005 e R$ 129 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 – 150 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2002 – R$ 257 mil; 
150 famílias/mês em 2004 – R$ 109 mil; 150 famílias em 2005 – R$ 108 mil e 150 
famílias em 2006 – R$ 108 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 sócio-educativas 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: 

• repasse de R$ 20 mil, pagos em Dez/2005 reforma do Lar Espírita Bezerra de Menezes 
– Creche Meimei. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos:  

• construção de muro de arrimo na Rua dos Aliados (Trecho I e II) – Custo: R$ 313 mil. 
A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube a infra-estrutura e 
concluída em 20/02/2004; 

• reconstrução de galerias no Córrego São Caetaninho – Custo: R$ 388 mil. A obra foi 
realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube a infra-estrutura e concluída em 
20/02/2004; 

• construção de muro de arrimo na Rua do Triunfo – Custo: R$ 101 mil. A obra foi 
realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube a infra-estrutura e concluída em 
05/12/2003. 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
CEETPS: 
 

• ETERibeirão Pires - convênio celebrado em 30/03/2006 entre o CEETPS e a 
Prefeitura, para implantação da ETE, cabendo ao município a cessão, adequação e 
reforma de prédio na Rua Bélgica, n° 88, Jd. Alvorada - Ribeirão Pires e ao Estado a 
aquisição de mobiliários e equipamentos – Custo: R$ 217 mil, pagos em Nov/2005. A 
unidade oferece 6 cursos: Ensino Médio 80 vagas, Administração, Informática, 
Agenciamento de Viagens, Contabilidade e Química com 40 vagas cada, aulas 
iniciadas em Ago/2006. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Repasse de recursos: 

• construção de Centro de Aprendizagem e Reciclagem para Jovens – Custo: R$ 50 mil. 
Obra concluída em 21/02/2006. 
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DADE(repasse de verba): R$ 4.100 mil 
 
• construção de Portal na Avenida Humberto de Campos – Custo: R$ 170 mil, 

repassados em Fev e Ago/2006. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/2004 e concluída em Set/2006. 

 
• construção de Portal na Avenida KaetheRichers – Custo: R$ 170 mil, repassados em 

Fev e Ago/2006. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2004 e concluída em Set/2006. 

 
• 1ª Fase das obras de asfaltamento e infra-estrutura na Avenida Coronel Oliveira Lima 

– Custo: R$ 664 mil repassados em Out/2005 e Ago/2006. A obra foi realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/2003 e concluída em 31/08/2006. 

• construção de uma pista de Skate de médio porte – Custo: R$ 40 mil, repassados em 
Dez/2005. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2004. 
Obra concluída em 14/12/2006; 

• construção da ponte Santo Bertoldo – Custo: R$ 250 mil, repassados de Out a 
Dez/2004. . A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2003. 
Obra concluída em 22/08/2006; 

• implantação do Centro de Convenções – Custo: R$ 1.157 mil, repassados em 
Ago/2002, Jun, Set e Dez/2004 e Mai/2005. A obra foi realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2002. Obra concluída em 30/11/2005; 

• drenagem do Rio Santa Luzia – Custo: R$ 414 mil, repassados em Out e Nov/2004. A 
obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2003. Obra 
concluída em 28/02/2005; 

• urbanização do Centro de Ouro Fino Paulista – Custo: R$ 219 mil, repassados em 
Jan/2002 e Mar/2004. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2001. Obra concluída em 31/12/2004; 

• revitalização da Praça da Matriz – Custo: R$ 200 mil, repassados em Abr e Out/2003. 
A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2000. Obra 
concluída em 01/03/2004; 

• melhoria na infra-estrutura do Mirante São José – Custo: R$ 125 mil, repassados em 
Jan/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2001. 
Obra concluída em 26/10/2003; 

• implantação do plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – Custo: R$ 175 mil, 
repassados em Mar/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2001. Obra concluída em 18/10/2003; 
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• recuperação e adequação da Chácara Pérola da Serra – Custo: R$ 245 mil, 
repassados em Jan/2002 e Mai e Out/2003. A obra foi realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2001. Obra concluída em 30/09/2003; 

• obras no Parque Municipal Milton Marinho de Moraes – Custo: R$ 204 mil, 
repassados em Jan/2002 e Mai/2003. A obra foi realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2001. Obra concluída em 30/08/2003; 

• melhoria na infra-estrutura da Igreja Santo Antônio – Custo: R$ 67 mil, repassados 
em Jan/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2001. Obra concluída em 30/12/2002. 

 
FUMEFI : 

• alargamento da Avenida Humberto de Campos e duplicação de pontilhão na Vila Ema, 
numa extensão de 5 km – Custo: R$ 1.785 mil. Obra concluída em 30/04/1997; 

• 10,3 km de pavimentação, guias, sarjetas e drenagem na Avenida Francisco Monteiro 
e na Rua KaethRichers – Custo: R$ 3.907 mil. Obra concluída em 30/06/2000. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 6.619 mil 
 
Escola Construída: 1 escola (630 novas vagas) – R$ 542 mil 

• EEPG Profº Casemiro Poffo – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 542 mil. Obra 
concluída em 11/05/1995. 

 
Ampliações de escolas:6 (1.470 novas vagas) – R$ 378 mil 

• EEPG Profº Casemiro Poffo – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 90 mil. Obra 
concluída em 10/10/2002; 

• EE Senador Casemiro – 1 sala (105 novas vagas) – Custo: R$ 27 mil. Obra concluída 
em 30/04/2000; 

• EE Profº Antônio de Pádua Paschoal de Godoy – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: 
R$ 66 mil. Obra concluída em 15/02/2000; 

• EE Farid Eid – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 67 mil. Obra concluída em 
30/05/1999; 

• EEPSG Profª Judith Ferreira Piva – 2 sals (210 novas vagas) – Custo: R$ 61 mil. 
Obra concluída em 31/05/1998; 
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• EE Profª Marisa Afonso Salero – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 67 mil. Obra 
concluída em 04/06/1997. 

 
Reformas em Escolas: 155 – R$ 5.500 mil 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 5 - R$ 199 mil 

• EE Antônio Fortes – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 30/10/2003; 

• EE Valentino Redivo – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 08/04/2003; 

• EE Profª Maria PastanaMenato – Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 28/02/2003; 

• EE Senador Casemiro – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 29/06/2001; 

• EE Dom José Gaspar – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 02/02/2001. 
 
Repasses para APAE: R$ 4.624 mil 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 4.624 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 4.922 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 3.135 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 30 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Frentes de Trabalho: 

• No período de Jun/1999 a Dez/2006, foram atendidos 17.986 bolsistas nas Frentes de 
Trabalho – Custo R$ 4.128 mil. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• repasse de R$ 50 mil em Ago/2000 para realização de 14ª Olimpíada Especial do 
Estado de São Paulo; 

• repasse de R$ 15 mil em Dez/1998 para realização de eventos de final de ano. 
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MEIO AMBIENTE: 
 
FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para diagnostico de resíduos e elaboração do programa de 
educação ambiental em área de proteção de mananciais – Custo R$ 80 mil. Obra 
concluída em 29/10/2002. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• 700 m de rede coletora de esgotos e 797 ligações domiciliares de esgotos em Ribeirão 
Pires e 300 m de rede coletora de esgotos e 342 ligações domiciliares de esgotos em 
Rio Grande da Serra – Custo: R$ 352 mil. Obra concluída em 27/06/2000.  

• 6.110 m de rede coletora de esgotos e 16.775 ligações de esgotos, dentro do Programa 
Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 1.814 mil. Obras concluídas de 1997 a 2002; 

• 4.500 m de rede coletora de esgotos e 634 ligações de esgotos – Custo: R$ 518 mil. 
Obras concluídas em 2002; 

• 148.250 m de rede de distribuição de água e 6.425 ligações de água, dentro do 
Programa Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 2.102 mil. Obras concluídas de 2000 a 
2002; 

• 4.500 m de rede de distribuição de água e 1.125 ligações de água – Custo: R$ 323 mil. 
Obras concluídas de 2003 a 2004; 

• obras de ampliação no setor regional – Custo: R$ 6 mil. Obra concluída em 
22/01/2004; 

• serviços civis, montagem eletrônica e entrada de energia para instalação da bomba em 
linha no booster do Jardim Verão – Custo: R$ 122 mil. Obra concluída em 
04/04/2004. 

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

• Prefeitura – R$ 185 mil; 

• APAE – R$ 1.060 mil. 
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Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares - obras e equipamentos (1995-2006): 

• Prefeitura – R$ 481 mil, repassados em Abr/1998 para reforma da Unidade Básica de 
Saúde da IV Divisão (concluída em 31/12/1998); 

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em Out/2004 para reforma e ampliação da 
Unidade Básica de Saúde (concluída em 31/12/2004); 

• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em Fev/2006 para aquisição de uma ambulância. 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 52 viaturas: 41 para a Polícia Militar e 11 para a Polícia Civil – 
Custo:R$ 1.366 mil. 

• Foi entrega em 2000 uma Base Comunitária para a Polícia Militar – Custo: R$ 62 mil. 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• recapeamento da SP-031, do km 33,1 e 70,3 e implantação de dispositivos de acessos 
nos km 44, 45,9 e 46,5, numa extensão 37,2 km – Custo: R$ 25.943 mil. Obra 
concluída em 30/11/2006; 

• reconstrução de galerias e recuperação de aterro no Ribeirão Taiaçupeba - Mirim no 
km 60,02 da SP-31 – Custo: R$ 830 mil. Obra concluída em 27/03/2005; 

• recuperação da ponte no km 40 da SP-052/31 – Custo: R$ 147 mil. Obra concluída em 
30/09/2002; 

• melhoramentos e pavimentação de acostamentos na SP-031 (Rodovia Índio Tibiriçá), 
do km 52 ao 70,3, trecho Ribeirão Pires / Suzano, numa extensão de 18,3 km – Custo: 
R$ 1.374 mil. Obra concluída em 11/05/1999; 

• recapeamento da SP-031, do km 33,1 e 70,3 e melhoramentos de pontos críticos, 
trecho entre Ribeirão Pires e Suzano, numa extensão de 37,2 km – Custo: R$ 9.847 
mil, dos quais R$ 2.453 mil consolidados pela CPA. Obra concluída em 14/12/1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


