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SERRANA 
 

OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2007-2010 
R$ 48.923.300,00 - em 46 obras e ações 

 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 84.360 litros de leite de Jan/2007 a Fev/2010 - Custo: R$ 106 mil, 
beneficiando 152 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho – 1ª Fase: 

• recuperados 3,70 km das estradas SRR-225 e SRR-402 no Bairro Chaminé – Bacia 
Hidrográfica do Rio Pardo – Custo: R$ 284 mil. Obra concluída em 08/10/2009. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 10 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 228 
crianças e adolescentes, 5 idosos e 240 famílias – Custo: R$ 132 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 80 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 57 mil, 80 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 57 mil, 80 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 57 mil 
e estão sendo atendidas 80 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 57 mil, já repassados R$ 
24 mil de Jan a Mai. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 50 bolsistas/mês em 2007 – Custo R$ 36 mil, 50 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 36 mil, 50 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 36 
mil e estão sendo atendidos 50 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 36 mil, já 
repassados R$ 15 mil de Jan a Mai. 

 
Repasses de recursos: R$ 70 mil 

• APAE – R$ 30 mil repassados em Mar/2009 para aquisição de equipamentos. 

• Lar Santo Antonio – R$ 10 mil repassados em Fev a Mai/2007, para custeio. 

• Associação Casa dos Velhinhos – R$ 20 mil repassados em Dez/2006 a Jun/2007, 
para custeio. 

• APAE – R$ 10 mil repassados em Jan e Mai/2007, para custeio. 
 



2 

 
CULTURA: 
 
Pólo do Projeto Guri: 

O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando a 
música como agente transformador: 

• Pólo de Serrana – Rua Deputado João Cunha, s/nº - Jardim Boa Vista - em 
andamento 3 cursos, (violão, percussão e canto coral), para 104 crianças e 
adolescentes. Foram gastos R$ 130 mil de Out/2006 a Dez/2009 para pagamento de 
despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo 
iniciou as atividades em 07/11/2006. 

 
DESENVOLVIMENTO: 
 
CEETPS: 
 
 

• ETEC de Serrana – celebrado convênio entre CEETPS e município para implantação 
da ETEC na Rua José Correa Filho, 750, Jardim Bela Vista. Coube ao município a 
reforma e adequação do prédio e ao Estado, a aquisição de equipamentos e 
mobiliários – Custo: R$ 326 mil. As aulas foram iniciadas em Ago/2009 e a unidade 
oferece os cursos técnicos de Administração com 40 vagas no período Tarde e 40 
vagas no período Noturno, Logística com 40 vagas no período Tarde e Secretariado 
com 40 vagas no período Noite. Em Fev/2010 iniciou o Ensino médio com 80 vagas no 
período Manhã. (Decreto de criação nº 54.733 de 01/09/2009). ETEC já inaugurada. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: R$ 1.790 mil 

• revitalização da Praça da Matriz - Praça Armando Sales de Oliveira, com 10.342,38 
m² de área – Custo: R$ 220 mil, repassados em Set/2009. 

• 731,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Rua Joaquim Felipe Marques 
e Rua Professora Dilce França – Custo: R$ 20 mil, repassados em Jun/2008. Obra 
concluída em 07/06/2009. 

• 19.572,70 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas do município – Custo: R$ 
320 mil, repassados em Jun/2008 e Jul/2009. Obra concluída. 

• 3.430,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Avenida Baudilio Biagi – 
Custo: R$ 100 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 20/12/2008. 
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• via tronco para coleta de esgoto da Rua Duque de Caxias no trecho entre as Ruas 
João Antonio Terçariol até a Rua Paraná – Custo: R$ 30 mil, repassados em 
Dez/2007. Obra concluída em 03/04/2009. 

• 741,00 m de galerias de águas pluviais nas Ruas Joaquim dos Santos e Orlando 
Paulino de Souza – Custo: R$ 250 mil, repassados em Dez/2008. Obra concluída em 
31/08/2009. 

• 53.723,20 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas do município – Custo: R$ 
850 mil, repassados em Dez/2008, Mai e Out/2009. Obra concluída em 31/08/2009. 

 

Repasses de recursos programados: R$ 150 mil 

• construção de Núcleo Esportivo do Jardim D. Pedro I – Custo: R$ 150 mil. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 3.933 mil 
 
Escola construída: 1 (1.050 novas vagas) – R$ 3.021 mil 

• EE Profª. Neusa Maria do Bem – 10 salas (1.050 novas vagas) - Custo: R$ 3.021 mil. 
Obra concluída em 29/02/2008. 

Reformas de escolas concluídas: 6 – R$ 912 mil 

• EE Profª. Neusa Maria do Bem – Custo: R$ 4 mil. Obra concluída em 16/03/2009. 

• EE Profª. Neusa Maria do Bem – Custo: R$ 17 mil. Obra concluída em 08/10/2009. 

• EE Deputado José Costa – Custo: R$ 415 mil. Obra concluída em 29/10/2009. 

• EE Jardim das Rosas – Custo: R$ 435 mil. Obra concluída em 18/11/2009. 

• EE Jardim das Rosas – Custo: R$ 23 mil. Obra concluída em 14/12/2009. 

• EE Deputado José Costa – Custo: R$ 18 mil. Obra concluída em 13/01/2010. 
 
Reforma de escola contratada, aguardando OIS: 1 – R$ 3 mil 

• EE Deputado José Costa – Custo: R$ 3 mil. 
 
Repasses para APAE: 

• De Mar/2007 a Mar/2010, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
544 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 305 alunos. 
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Distribuição de Material Escolar: 
 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 3.483 alunos em 2007, 3.317 
alunos em 2008 e 6.648 alunos em 2009 – Custos: R$ 222 mil. 

 
Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Mar/2010, foram gastos R$ 123 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 1 escola do município: EE Jardim das Rosas. 

 
Transporte escolar: 
 

• Em 11/01/2010 foi entregue 1 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 145 
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$ 39 mil, repassados em Mai/2008, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• 2.180 m de galerias de águas pluviais no Bairro Jardim das Rosas – Custo: R$ 310 
mil, já repassados de Out/2008 a Mai/2009. A obra foi concluída em 20/05/2009. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para elaboração de projeto para implantação de aterro 
sanitário – Custo: R$ 36 mil. O projeto está com 70% executados e término previsto 
para 16/05/2010. 
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SAÚDE: 
 
Repasses concluídos para Prefeituras / entidades hospitalares (2007 a 2009) - custeio: 

• Santa Casa - R$ 477 mil (sendo R$ 210 mil do Programa Pró-Santas Casas II). 

• APAE - R$ 30 mil. 
 
Repasse em andamento para Prefeitura / entidade hospitalar - custeio: 

• Santa Casa - R$ 252 mil, já repassados R$ 42 mil em Mar a Abr/2010. 
 
Repasse programado para Prefeitura / entidade hospitalar - custeio: 

• APAE - R$ 15 mil. 
 
 
Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares – obras e equipamentos: 

• Santa Casa – R$ 60 mil, repassados em Out/2009 para aquisição de equipamentos. 

• Santa Casa - R$ 80 mil, repassados em Dez/2008 para aquisição de equipamentos. 

• Santa Casa - R$ 100 mil, repassados em Jan/2008 para reforma do prédio. 

• Prefeitura - R$ 50 mil, repassados em Jun/2008 para gerador de energia, ar 
condicionado, cabine audiométrica e ecocardiograma. 

 
Repasses programados para Prefeitura / entidades hospitalares – obras e equipamentos: 

• Prefeitura - R$ 14 mil, para aquisição de bombas dosadoras de flúor. 

• Santa Casa – R$ 150 mil, para aquisição de equipamentos. 

• Prefeitura – R$ 50 mil, para aquisição de ambulância convencional. 
 
 
Programa Dose Certa: 

• Em Jan/2007 a Dez/2009, foram repassados para o município R$ 597 mil em 
medicamentos e mais R$ 192 mil estão sendo repassados em 2010. 

 
Programa Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 31 mil foram repassados de 2007 a 2009 e mais R$ 20 mil estão sendo 
repassados em 2010 para custeio. 
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SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 3 viaturas: 2 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 98 mil. 

 

Polícia Civil: 

Obra concluída: 

• reforma e ampliação do prédio da Delegacia de Polícia na Rua Santa Cruz, 822 - 
Centro – Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 10/12/2008. 

 
Polícia Militar: 
 
Obra em execução: 

• construção da Sede do 3º Pelotão da 4ª Companhia do 51º Batalhão de Polícia Militar 
do Interior – Custo: R$ 230 mil, repassados em Mai/2009. Solicitado prorrogação do 
convênio. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 
PROGRAMA PRÓ-VICINAL I: 
 
Obras concluídas: 

 
• recuperação da vicinal Altinópolis – Serrana (Passíveis de Estadualização), numa 

extensão de 2,40 km – Custo no município: R$ 520 mil. Concluída em 10/09/2008. 
(SRN). 

 
 
Duplicação da SP-333 (Rodovia Abraão Assed): 

• obras de duplicação e recapeamento da pista existente da SP-333 – Rodovia Abraão 
Assed (Trecho Ribeirão Preto – Serrana), numa extensão de 21,4 km – Custo: R$ 
95.891 mil. A obra foi realizada em 6 lotes (5 lotes estão cadastrados no município de 
Ribeirão Preto e 1 lote no município de Serrana – R$ 37.482 mil, incluído no total de 
investimentos do município) e concluída em 30/10/2008. 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 9.700.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 388.616 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R$ 267 mil, 
beneficiando 152 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 14 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 348 
crianças e adolescentes, 20 idosos e 315 famílias – Custo: R$ 249 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 50 bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 36 
mil e 50 bolsistas/mês em 2005 – Custo: R$ 36 mil. 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 freqüentar 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 – 50 famílias em 2006 – R$ 36 mil, 50 famílias em 2005 – R$ 
36 mil, 60 famílias/mês em 2004 – R$ 47 mil e 60 famílias/mês em 2003 – R$ 103 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. 

 
Repasse de recursos: 

• Prefeitura – repasse de R$ 126 mil, pagos em Mar/1998 para construção de uma 
creche. Obra concluída em 04/11/1998. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 
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• rede de energia elétrica e iluminação pública na Avenida Deolinda Rosa - Custo: R$ 
80 mil. Obra concluída em 25/03/1997. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Reformas em Escolas: 12 – R$ 152 mil. 
 
Repasses para APAE: 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 757 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 728 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
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 05/02/2002 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua Waldemar Correa 
Rodarte, nº 30 – Custo: R$ 270 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 192 unidades habitacionais / 1 conjunto – Custo: R$ 2.671 mil. 

• Conjunto Habitacional Serrana B2 – 192 unidades, beneficiando 960 pessoas, na Rua 
Jose Correa Filho, s/nº construída pelo Sistema Empreitada Global, em parceria com 
a Prefeitura - Custo: R$ 2.671 mil. Unidades comercializadas em 30/09/1997. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 

• 2.142 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Conjunto Habitacional Serra 
B1 e B2 – Custo: R$ 78 mil. Obra concluída em 23/02/2005. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
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CETESB: 

• repasse de R$ 199 mil em Set/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de um caminhão coletor e compactador de lixo e uma 
retroescavadeira. 

• repasse de R$ 110 mil em Jan/2006, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de um caminhão coletor e compactador de lixo. 

 
FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para projeto básico do sistema de esgoto sanitário no valor 
de R$ 160 mil. Projeto concluído em 17/02/2006. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 

• construção de galerias de águas pluviais nas Rua Vicente de P. Lima e Nossa S. de 
Fátima – Custo: R$ 60 mil. Obra concluída em 31/12/1998. 

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

• Santa Casa – R$ 89 mil; 

• APAE – R$ 70 mil. 
 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras / equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 28 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de dois veículos para 
combate a dengue; 

• Prefeitura – R$ 15 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de aparelho de 
informática para toda a rede; 

• Prefeitura – R$ 25 mil, repassados em Mai/2002 para aquisição de equipamentos de 
audiometria; 

• Prefeitura – R$ 15 mil, repassados em Jul/2002 para aquisição de consultório 
odontológico; 

• Prefeitura – R$ 13 mil, repassados em Out/2004 para aquisição de equipamentos; 
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• Prefeitura – R$ 150 mil, repassados em Jan/2006 para aquisição de aparelho de ultra-
sonografia; 

• Santa Casa – R$ 40 mil, repassados em Mar/2000 para reforma; 

• Santa Casa – R$ 70 mil, repassados em Jun/2005 para aquisição de elevador; 

• Santa Casa – R$ 70 mil, repassados em Dez/2005 para aquisição de gerador. 
 
Entrega de Ambulâncias: 2 

• Prefeitura – 2 (entregues em 2002 e 2005). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 11 viaturas, sendo: 7 para a Polícia Militar e 4 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 227 mil. 

 
 


