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SÃO PEDRO 
OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 2007-2010 

 
R$ 25.625.700,00 em 76 obras e ações 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 116.736 litros de leite, de Jan/2007 a Jun/2010 – Custo: R$ 148 mil, 

beneficiando 192 famílias carentes, no último mês. 
 
Ações Integradas em Alimentação e Nutrição: 
 

• convênio com a Prefeitura para implantação de estufa hidropônica para incentivar a 
produção de hortaliças e plantas aromáticas, com o objetivo de difusão de tecnologia 
e geração de emprego. Coube ao Estado o repasse de recursos no valor de R$ 12 mil e 
à Prefeitura o valor de R$ 1 mil para adequação do projeto. A obra foi realizada pela 
Prefeitura e concluída em 29/12/2007. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• sendo recuperados 8 km de estradas rurais – 2ª Fase - SPR041 b Água Mineral BH 
Pirac./Capiv./Jundiaí – Custo: R$ 676 mil. A obra está com 62% executados e tem 
término previsto para 25/08/2010. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 20 convênios com a Prefeitura para atendimento a 915 crianças e 
adolescentes, 162 idosos e 270 famílias – Custo: R$ 236 mil. 

 
• Programa Renda Cidadã – atendeu 50 famílias/mês em 2007 – R$ 36 mil; 48 

famílias/mês em 2008 – R$ 34 mil: 48 famílias/mês em 2009 – R$ 34 mil; e estão sendo 
atendidas 48 famílias/mês em 2010 – R$ 41 mil, repassados R$ 24 mil de Jan a Jul. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu 50 bolsistas/mês em 2007 – R$ 36 mil; 50 bolsistas/mês 

em 2008 – R$ 36 mil; 50 bolsistas/mês em 2009 – R$ 36 mil; e estão sendo atendidos 
50 bolsistas/mês em 2010 – R$ 36 mil, repassados R$ 30 mil de Jan a Ago. 
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Repasses concluídos: 
 

• Casa dos Velhinhos de São Pedro – repasse de R$ 40 mil pagos em Dez/2008, para 
aquisição de equipamentos. 

 
• Casa dos Velhinhos de São Pedro – repasse de R$ 30 mil pagos em Mar/2010, para 

aquisição de 1 veículo. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
CEETPS: 

• ETEC de São Pedro – celebrado convênio entre CEETPS e município para 
implantação da ETEC na Rua Manoel Estevam Dias, nº 351, Jardim Holiday. Coube 
ao município a reforma e adequação do prédio e ao Estado a aquisição de 
equipamentos e mobiliários – Custo: R$ 207 mil. As aulas foram iniciadas em 
Fev/2010 e a unidade oferece os cursos Ensino médio com 80 vagas no período 
Manhã, Turismo Receptivo com 40 vagas no período Tarde e 40 vagas no período 
noturno, Modelagem de Vestuário com 40 vagas no período Tarde e 40 vagas no 
período noturno, Contabilidade com 40 vagas a tarde e Comércio com 40 vagas no 
período noturno. Sendo inaugurada nesta data. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: R$ 3.229 mil 
 

• 16.664,80 m² de recapeamento asfáltico na Avenida dos Imigrantes – Custo: R$ 300 
mil. A obra está em licitação. 

 
• aquisição de um trator agrícola 0km sobre rodas, equipado com cabina – Custo: R$ 

200 mil. Em licitação. 
 

• 35.544,85 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 500 mil, já 
repassados R$ 400 mil em Jul/2008 e Mar/2010. A obra está com 90% executados e 
tem término previsto em Jan/2011. 

 
• construção de cozinha piloto, localizada na Rua Cezário Azzini do Bairro Jardim 

Navarro – Custo: R$ 499 mil, repassados R$ 298 mil em Jan/2010. A obra está com 
5% executados e tem término previsto para Dez/2010. 
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• conclusão do cemitério – Custo: R$ 149 mil. A obra está com 15% executados e tem 
término previsto em Dez/2010. 

 
• construção e reforma de um Espaço Comunitário no Bairro Jardim São Dimas – 

Custo: R$ 149 mil repassados em Dez/2009. A obra está com 70% executados e tem 
término previsto para Nov/2010. 

 
• 8.022,97 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Bairro Teodoro de Souza 

Barros – Custo: R$ 299 mil, repassados em Set/2008 e Out/2009. Obra concluída em 
Jul/2010. 

 
• construção de Praça na Avenida dos Bandeirantes no Bairro Recanto das Águas – 

Custo: R$ 100 mil repassados em Dez/2009. Obra concluída em Mai/2010. 
 

• 5.770,6 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do Bairro Jardim 
Holliday – Custo: R$ 199 mil repassados em Mai/2008. Obra concluída em Abr/2010. 

 
• construção da base do Corpo de Bombeiros – Custo: R$ 199 mil repassados em 

Set/2008. Obra concluída em Abr/2010. 
 

• reforma e revitalização do Parque Aureliano – Custo: R$ 99 mil repassados em 
Ago/2008, obra concluída em 07/12/2009. 

 
• 14.435,10 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 200 mil 

repassados em Jun/2008. Obra concluída em 11/02/2009. 
 

• 615,69 m de galerias pluviais em vias do município – Custo: R$ 39 mil, repassados em 
Out/2008. Obra concluída em 07/12/2008. 

 
• reforma da estação rodoviária – Custo: R$ 59 mil repassados em Ago/2008. Obra 

concluída em Dez/2008. 
 

• reforma da cobertura da quadra no Bairro Dorotheia – Custo: R$ 99 mil repassados 
em Ago/2008. Obra concluída em Dez/2008. 

 
• construção de quadra poliesportiva coberta, localizada na Rua Olga Fonseca de 

Aguiar – Custo: R$ 139 mil repassados em Out/2008. Obra concluída em Dez/2008. 
 
 
DADE (repasse de verba): R$ 6.535 mil 
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• implantação parque turístico e ambiental da Serra de São Pedro – Custo: R$ 359 mil 
repassados em Dez/2009. A obra está sendo realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/2009, com 13% executados e tem término previsto em Mai/2011. 

 
• reforma do Estádio Municipal Mário dos Santos Menezes - Custo: R$ 182 mil, já 

repassados R$ 106 mil em Dez/2007. A obra está sendo realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2007, com 23% executados (em processo de alteração de 
objeto). 

 
• revitalizacao aeroporto municipal – Custo: R$ 270 mil, repassados R$ 162 mil em 

Jan/2010. A obra está sendo realizada pela Prefeitura com recursos do DADE/2009, 
com 50% executados e tem término previsto em Dez/2010. 

 
• construção arquibancadas e vestiários – Custo: R$ 300 mil, repassados 179 mil em 

Jan/2010. A obra está sendo realizada pela Prefeitura com recursos do DADE/2009, 
com 18% executados e tem término previsto para Dez/2010. 

 
• revitalização praça publica Adolfo Bonifácio Bragaia – Custo: R$ 499 mil, repassados 

R$ 299 mil em Dez/2009. A obra está sendo realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/2009, com 35% executados e tem término previsto em Nov/2010. 

 
• 7.217,22 m² de pavimentação asfáltica, 88.164,32 m² de recapeamento asfáltico, guias 

e sarjetas em vias do município – Custo: R$ 1.493 mil, já repassados R$ 917 mil em 
Jul/2008. A obra está sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2008, com 93% executados e tem término previsto em 31/08/2010. 

 
• 2.776,50 m² de pavimentação asfáltica no Bairro Santa Cruz – Custo: R$ 96 mil, 

repassados em Nov/2007 e Jul/2009. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos 
do Plano DADE/2007 e concluída em Jun/2010. 

 
• 4.457,60 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do Bairro Palu – 

Custo: R$ 126 mil, repassados em Dez/2007 e Nov/2008. A obra foi realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/2007 e concluída em Jun/2010. 

 
• recapeamento asfáltico, guias e sarjetas em ruas do Centro Histórico Centro Histórico 

- Custo: R$ 121 mil, repassados em Out/2007 e Jun/2009. A obra foi realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/2007 e concluída em Mai/2010. 

 
• 1.984,43 m² de recapeamento asfáltico e 4.438,42 m² de pavimentação asfáltica em 

vias do município - Custo: R$ 150 mil, repassados em Out/2007 e Ago/2009. A obra 
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foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2007 e concluída em 
Fev/2010. 

 
• revitalização da Praça Matriz / São Pedro – Custo: R$ 335 mil, repassados em 

Dez/2007 e Set/2008. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2007 e concluída em Jun/2009. 

 
• pavimentação da Rua Rui Barbosa – Custo: R$ 118 mil. A obra foi realizada pela 

Prefeitura com recursos do Plano DADE/2005 e concluída em Jun/2009. 
 

• pavimentação do Horto Florestal – Custo: R$ 336 mil, repassados de Ago/2006 a 
Jul/2007. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2005 e 
concluída em Jul/2009. 

 
• 8.355,34 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Rua José Emígídio de 

Arruda Mendes e Avenida dos Bandeirantes – Custo: R$ 249 mil, repassados em Jan e 
Set/2008. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2007 e 
concluída em Jan/2009. 

 
• duplicação da avenida Paschoal Antonelli com pavimentação asfáltica e drenagem (2ª 

Etapa) - Custo: R$ 200 mil, repassados de Set/2004 a Ago/2006. A obra, realizada 
pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2003, foi concluída em 31/10/2007. 

 
• pavimentação asfáltica da estrada vicinal São Pedro - Brotas (2º trecho) – Custo: R$ 

671 mil, repassados de Abr/2006 a Mar/2007. A obra foi realizada pela Prefeitura 
com recursos do Plano DADE/2004 e concluída em 16/10/2007. 

 
• obras de infraestrutura urbana no bairro São Tomé - Custo: R$ 300 mil, repassados 

em Abr e Set/2006. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2003 e concluída em 04/10/2007. 

 
• construção de um Skate Park de pequeno porte - Custo: R$ 30 mil, repassados em 

Jun/2006. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2005 e 
concluída em 30/09/2007. 

 
• pavimentação asfáltica da Rua Patrício Miguel Carreta – Custo: R$ 100 mil, 

repassados em Jun e Dez/2006. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/2005 e concluída em 30/09/2007. 
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• recapeamento da avenida 1º Centenário – Custo: R$ 100 mil repassados em Abr/2006. 
A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2003 e concluída 
em 16/09/2007. 

 
• saneamento ambiental da bacia dos Bairros Palu e Santa Cruz – Custo: R$ 281 mil 

repassados em Abr e Dez/2006. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/2004 e concluída em 16/09/2007. 

 
• pavimentação asfáltica e drenagem da estrada paiol de telha – Custo: R$ 125 mil, 

repassados em Set e Dez/2004. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/2003 e concluída em 31/05/2007. 

 
• pavimentação asfáltica do bairro São Benedito – Custo: R$ 94 mil, repassados em 

Dez/2007 e Nov/2008. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2007 e concluída em 10/02/2009. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras - R$ 296 mil 
 
Reformas de escolas concluídas: 4 - R$ 152 mil 
 

• EE Vicente Luis Grosso – Custo: R$ 11 mil. Obra concluída em 27/01/2010. 
 

• EE José Abílio de Paula – Custo: R$ 10 mil. Obra concluída em 18/11/2009. 
 

• EE Vicente Luis Grosso – Custo: R$ 4 mil. Obra concluída em 16/04/2009. 
 

• EE Vicente Luis Grosso – Custo: R$ 127 mil. Obra concluída em 03/10/2007. 
 
 
Cobertura de quadra de esporte em escola concluída: 1 – R$ 144 mil 
 

• EE José Abílio de Paula – Custo: R$ 144 mil. Obra concluída em 30/04/2007. 
 
 
Transporte Escolar: 
 

• Foram entregues 2 micro-ônibus, para transporte de estudantes, no valor de R$ 291 
mil. 
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Programa Escola da Família: 
 

• De 2007 a 2010 foram gastos R$ 135 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana na EE José Abílio de Paula. 

 
 
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$ 78 mil, repassados em Jan/2010, para despesas 
com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos. 

 
• revitalização da praça esportiva – Custo: R$ 100 mil, já repassados R$ 99 mil em 

Jul/2008 e Ago/2010. A obra está com 50% executados e tem término previsto para 
31/12/2010. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
Programa Melhorias Habitacionais e Urbanas: 
 

• 7.958,96 m² de pavimentação asfáltica em Ruas do conjunto São Pedro A – Custo: R$ 
240 mil, já repassados R$ 141 mil em Jul/2008 e Jul/2009. A obra está com 60% 
executados e tem término previsto para 01/11/2010. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
FEHIDRO: 
 

• contrato com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para elaboração de projeto da 
estação elevatória e linha de recalque – Custo: R$ 71 mil. Concluída em novembro de 
2008. 

 
 
CETESB: 
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• repasse de R$ 162 mil em Jul/2008 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão compactador para coleta de lixo. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SANEBASE: 
 

• execução de rede coletora de esgoto no bairro Jardim Holiday – Custo: R$ 30 mil 
repassados em Mai/2008. Obra concluída em 03/11/2008. 

 
• aquisição e instalação de reservatório metálico apoiado de 200 metros cúbicos, com 

base e interligações hidráulicas, Rua Alpes das Águas, quadra 47, no Bairro Alpes das 
Águas – Custo: R$ 90 mil, repassados R$ 35 mil em Mar/2010. A obra está em fase 
inicial e tem término previsto para 10/02/2011. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) – custeio (Total: R$ 40 mil): 
 

• Prefeitura – R$ 40 mil. 
 
 
Repasses para Prefeitura (2007-2010) – obras e equipamentos (Total: R$ 810 mil): 
 

• Prefeitura – R$ 45 mil em Jun/2010, para aquisição de equipamentos (não 
adquiridos). 

 
• Prefeitura – R$ 100 mil repassados em Dez/2008, para aquisição de duas 

ambulâncias (adquiridas em 07/10/2009). 
 

• Prefeitura – R$ 100 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos do 
Hospital São Lucas (adquiridos em 28/01/2010); 

 
• Prefeitura – R$ 200 mil repassados em Jun/2008, para ampliação de Unidade de 

Saúde e aquisição de equipamentos (adquiridos em 25/09/2009). 
 
• Prefeitura – R$ 200 mil repassados em Jan/2008, para reforma da Unidade Mista 

Integrada de Saúde (obra concluída em 21/11/2008). 
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• Prefeitura – R$ 165 mil repassados em Nov/2007, para aquisição de equipamentos 
para Centro Cirúrgico (adquiridos em 19/02/2009). 

 
 
Programa Dose Certa: 
 

• De 2007 a 2009, foram repassados para o município R$ 523 mil em medicamentos e 
mais R$ 114 mil estão sendo repassados em 2010. 

 
 
Programa de Controle de Glicemia: 
 

• Prefeitura - R$ 107 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2009 e mais R$ 15 mil estão 
sendo repassados em 2010. 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Foram entregues 6 viaturas, sendo: 3 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 188 mil. 

 
Reforma: 
 

• reforma e ampliação do prédio da delegacia de polícia – Custo: R$ 270 mil. Obra 
concluída em 02/02/2009. 

 
Corpo de Bombeiros: 
 

• aquisição de equipamentos – Custo: R$ 41 mil.  
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• serviços emergenciais de contenção de erosão, recomposição do acostamento e 
revestimento vegetal no km 203, km 210,50 e km 212 na SP-304, trecho São Pedro - 
Santa Maria da Serra – Custo: R$ 4.359 mil. Obra concluída em 03/06/2010. 

 
Programa Pró-vicinais III: 
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• recuperados 18 km de vicinal que liga São Pedro – Itirapina - Custo: R$ 6.361 mil. 
Obra concluída em 09/07/2010. 

 
 

OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
      R$ 29.100.000,00 
 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 479.022 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

344 mil, beneficiando 192 famílias carentes, no último mês do período. 
 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 5 km da estrada rural querosene -Custo: R$ 77 mil. A obra foi concluída 
em 04/12/2000. 

 
 

Programa de Pontes Metálicas: 8 
 

• implantadas 8 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 86 metros 
lineares – Custo: R$ 550 mil: 

 
1. sobre a estrada vicinal Paiol de Telha (ligação entre o bairro Alpes das Águas e o 

Núcleo Habitacional Theodoro de Souza Barros (lado 1 e 2) – vão de 24 metros. 
Instaladas em 31/12/2006; 

 
2. estrada José Marçal Sartori, sobre o Córrego Samambaia (lado 1) – vão de 10 

metros. Instalada em 06/12/2002; 
 

3. estrada José Marçal Sartori, sobre o Córrego Samambaia (lado 2) – vão de 10 
metros. Instalada em 06/12/2002; 
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4. sobre o Córrego Pinheiro - Santana (trecho 1 A) – vão de 12 metros. Instalada em 
31/05/2002; 

 
5. sobre a Córrego Pinheiro - Santana (trecho 1 B) – vão de 12 metros. Instalada em 

31/05/2002; 
 
6. sobre o Córrego Pinheirinho - Santana (trecho 2) – vão de 12 metros. Instalada em 

24/08/2002; 
 
7. sobre o Córrego da Fazenda São Francisco - Rio Araquá - bairro Floresta Escura – 

vão de 6 metros. Instalada em 03/11/2003. 
 

 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 38 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.353 crianças e adolescentes, 368 idosos e 255familias – Custo: R$ 631 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu 400 bolsistas/mês em 2005 e 400 bolsistas/mês em 

2006 – Custo: R$ 288 mil em 2005 e R$ 288 mil em 2006. O programa tem por 
finalidade criar oportunidades de conclusão do ensino básico para jovens de 15 a 24 
anos, pertencentes às classes sociais mais vulneráveis, que não puderam frequentar a 
escola na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o retorno e/ou 
permanência na escola, repasse de R$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que os 
capacitem para o mercado de trabalho. 

 
• Programa Renda Cidadã – 30 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 52 mil; 30 

famílias/mês em 2004 – R$ 22 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 22 mil e 50 famílias em 
2006 – R$ 36 mil. O Programa objetiva conceder subsídio financeiro de R$ 60,00/mês 
para famílias em situação de pobreza, com renda mensal “per capita” de até R$ 
100,00, priorizando mulheres chefes de família e integrando estes subsídios a ações 
sócioeducativas e de geração de renda. Após o recebimento da 12ª parcela a família, 
mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá ser desvinculada ou 
permanecer no Programa. 

 
 
Repasse de recursos: 
 

• repassados R$ 25 mil em Jul/1998, para reforma e ampliação do CCI. Obra concluída 
em 30/06/1999. 
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DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos:  

• construção de residências de alvenaria medindo 30 metros quadrados no bairro São 
Dimas – Custo: R$ 60 mil repassados em Ago/1996. Obra concluída em 12/08/1996. 

 
  

DESENVOLVIMENTO: 
 
 
 
IPT: 
 
 
 

• monitoramento para avaliação da resistência estrutural da Igreja Matriz, dentro do 
Programa de Assistência Técnica aos Municípios - Custo: R$ 36 mil. Concluído em 
28/09/2000. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
DADE (repasse de verba): R$ 4.181 mil 
 

• reforma do parque, construção da sede e quiosques - Custo: R$ 424 mil, repassados de 
Set/1998 a Mar/2000. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/1998, foi concluída em 30/06/2003; 

 
• realização do Aniversário da Cidade - Custo: R$ 50 mil, repassados em Abr/1997. 

Realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2002; 
 
• implantação do complexo turístico do Parque do Cristo - Custo: R$ 158 mil, 

repassados em Nov/1997 e Mai/1998. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos 
do Plano DADE/1998, foi concluída em 30/10/1998; 

 
• construção de varias praças - Custo: R$ 101 mil, repassados em Jan/2000 e Abr/2003. 

A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1999, foi concluída 
em 10/10/2000; 
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• construção de anfiteatro - Custo: R$ 100 mil, repassados em Jan e Mai/2000. A obra, 
realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1999, foi concluída em 
10/12/2000; 

 
• construção de dois portais secundários - Custo: R$ 278 mil, repassados de Out/2001 a 

Set/2002. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2001, foi 
concluída em 15/04/2003; 

 
• construção de espaço turístico-lazer e esportes - Custo: R$ 60 mil, repassados em 

Jul/2000. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2000, foi 
concluída em 30/09/2001; 

 
• construção de estação de tratamento de esgoto - Custo: R$ 200 mil, repassados em 

Mai e Out/2002. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2000, foi concluída em 31/12/2005; 

 
• construção do centro de eventos e lazer - Custo: R$ 534 mil, repassados de Set/2002 a 

Abr/2004. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2002, foi 
concluída em 30/11/2004; 

 
• duplicação da avenida Paschoal Antonelli - Custo: R$ 226 mil, repassados de 

Set/2002 a Nov/2003. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2002, foi concluída em 01/02/2004; 

 
• pavimentação da vicinal que liga São Pedro à Brotas, numa extensão de 16 km - 

Custo: R$ 356 mil, repassados em Set/2002 e Out/2003. As obras, realizadas pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/1996; Plano DADE/1997; Plano 
DADE/1998 e Plano DADE/2000, foram concluídas em 15/12/2003; 

 
• recapeamento asfáltico de diversas ruas da cidade - Custo: R$ 150 mil, repassados em 

Mai e Set/2002. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2000, 
foi concluída em 12/10/2002; 

 
• reforma e ampliação do portal da Entrada - Custo: R$ 250 mil, repassados de 

Set/2001 a Jan/2003. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2001, foi concluída em 15/04/2003; 

 
• reforma e reestruturação da praça santa cruz - Custo: R$ 443 mil, repassados de 

Mar/2000 a Ago/2001. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/1999, foi concluída em 31/12/2001; 
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• reurbanização da avenida dos Imigrantes - Custo: R$ 100 mil, repassados em Jun e 
Nov/2002. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2000, foi 
concluída em 23/08/2003; 

 
• reurbanização e pavimentação do acesso da Entrada da Cidade - Custo: R$ 200 mil, 

repassados de Out/2001 a Jan/2003. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos 
do Plano DADE/2001, foi concluída em 15/04/2003; 

 
• construção do Terminal Rodoviário - Custo: R$ 204 mil, repassados de Jul/1996 a 

Dez/1997. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1996, foi 
concluída em 31/03/1997; 

 
• realização do VI campeonato enduro - Custo: R$ 15 mil, repassados em Jun/1996. 

Realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1996; 
 

• recuperação e reforma do ginásio de esportes Bordadão Antônio C. Siloto – Custo: R$ 
180 mil, repassados em Jun/2002. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/1997, foi concluída em 04/10/2003; 

 
• reestruturação com infraestrutura em pontos turísticos – Custo: R$ 150 mil, 

repassados em Jul e Dez/2000. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/ 2000, foi concluída em 30/06/2001. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 1.008 mil 
 
Escolas construídas: 2 (1.470 novas vagas) – R$ 618 mil 
 

• EMEF Guido Dante – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 154 mil. Obra concluída 
em 18/02/2000; 

 
• EMEF Profº Abdala Rahal Farhat Neto – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 464 

mil. Obra concluída em 30/07/2004. 
 
Reformas em Escolas: 6 – R$ 350 mil 
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Cobertura de quadra de esporte em escola: 1 – R$ 40 mil 
 

• EE Vicente Luis Grosso – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 11/07/2003. 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 210 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 2 escolas do município. 

 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 12/05/06 foi implantado em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na rua Maestro Benedito Quintino, nº 935 – Custo: R$ 135 mil para atender o crédito 
produtivo popular. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 254 unidades habitacionais / 2 conjuntos - R$ 2.552 mil 
 

• conjunto habitacional São Pedro A2 – 133 unidades, beneficiando 665 pessoas, 
construídas pelo sistema Pró-Lar Núcleo Habitacional por Empreitada na rua João M. 
Bontorim, s/nº - Bairro Theodoro de Souza Barros – Custo: R$ 2.133 mil. Obra 
concluída em 07/10/2004; 

 
• conjunto habitacional São Pedro A – 121 unidades, beneficiando 605 pessoas, 

construídas pelo sistema Habiteto na avenida Um - Estrada do Paiol de Telha – Custo: 
R$ 419 mil. Obra concluída em 05/09/1998.  

 
 

MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 90 mil em Set/2002 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão compactador para coleta de lixo. 

 
• repasse de R$ 190 mil em Out/2005 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 

Poluição, para aquisição de uma pá carregadeira. 
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FEHIDRO: 
 

• contrato com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para programa de controle de 
redução de perdas – Custo: R$ 57 mil. Concluído em 16/01/2006. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SANEBASE: 
 

• reforma da estação de tratamento de água na sede, com aumento de produção de 80 
l/s para 200 l/s – Custo: R$ 100 mil repassados em Jul/1996. 

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

• Prefeitura – R$ 172 mil 
 
• Santa Casa – R$ 92 mil 

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

• Santa Casa – R$ 97 mil repassados em Jan/2001, para aquisição de mamógrafo; 
 

• Santa Casa – R$ 50 mil repassados em Jan/2002, para obras de ampliação da Santa 
Casa de Misericórdia; 

 
• Prefeitura – R$ 39 mil repassados em Out/2004 para aquisição de 6 bombas 

dosadoras; 
 
• Prefeitura – R$ 35 mil repassados em Ago/2005, para investimento da entidade; 

 
• Prefeitura – R$ 22 mil repassados em Dez/1998, para aquisição de aparelho de ultra-

sonografia; 
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• Prefeitura – R$ 200 mil repassados em Jan/1999, para obras no Posto de Atendimento 
à Saúde do bairro Jardim São Dimas; 

 
• Prefeitura – R$ 18 mil repassados em Dez/1998, para aquisição de equipamentos para 

a Unidade Mista Integrada de Saúde; 
 
• Santa Casa – R$ 125 mil repassados em Dez/1998, para reforma e aquisição de 

equipamentos. 
 

 
Entrega de Ambulâncias: 4 – R$ 113 mil 
 

• Prefeitura – 4 (entregues em 2002, 2000, 1999 e 1998). 
 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 12 viaturas, sendo: 8 para a Polícia Militar e 4 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 244 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
 
DER: 
 

• obras na SP-304 - reconstrução do muro de contenção e recomposição de aterro e 
encabeçamento da ponte sobre o Ribeirão Samambaia no km 199,6 - Custo: R$ 1.449 
mil. Obras concluídas em 01/07/2005; 

• obras de restauração, recapeamento da pista, implantação e pavimentação dos 
acostamentos na SP-304, entre os km 198,14 e 225,94, numa extensão de 27,8 km – 
Custo: R$ 10.466 mil. A obra foi concluída em 20/10/2006. 


