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ENGENHEIRO COELHO 

OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO: 

Casa da Agricultura: 

• celebrado convênio, relativo a municipalização da Casa da Agricultura, para atender 

pequenos e médios agricultores. Vigência: 31/12/2011. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 9.440 litros de leite de Jan/2011 a Ago/2011 - Custo: R$ 13 mil, 

beneficiando 80 famílias carentes, no último mês do período.  

• celebrado 1 convênio com a Prefeitura para atendimento a 120 crianças e 

adolescentes – Custo: R$ 13 mil.  

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 42 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 38 

mil, já repassados R$ 35 mil de Jan a Nov.  

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 50 famílias/mês em 2011 – Custo: 

R$ 48 mil, já repassados R$ 40 mil de Jan a Out. 

Repasses concluídos: R$ 265 mil  

• APAE – R$ 75 mil, repassados em Mar/2011 para ampliação da unidade. Obra 

concluída em Jun/2011.  

• APAE – R$ 150 mil, repassados em Jun/2011, para construção de um Centro de 

Reabilitação. A obra está com 50% executados e tem término previsto 30/12/2011.  

• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em Abr/2011 para aquisição de equipamento. 
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EDUCAÇÃO: 

Repasses para a APAE:  

• De Mar a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 132 mil, 

destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 

para atendimento a 50 alunos/ano. 

 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 

caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 2.844 alunos em 2011 - Custo: 

R$ 39 mil. 

Programa Escola da Família:  

• De Mar a Jun/2011 foram gastos R$ 19 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 

semana na EE Antônio Alves Cavalheiro. 

EMPREGO E TRABALHO: 

Banco do Povo Paulista:  

• Em 29/06/2006 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua Euzébio Botistelo, nº 

2.000, com disponibilidade de R$ 27 mil, para atender o crédito produtivo popular. 

Vigência: 28/06/2011. O convênio foi celebrado e a Prefeitura ficou de cumprir as 

cláusulas previstas no convênio para finalizar. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE:  

• reforma do Ginásio de Esportes na Rua Celina Cavalheiro Francisquetti, Bairro 

Residencial Eldorado I – Custo: R$ 40 mil, repassados em Mar/2010. Aguardando 

documentação solicitada para formalizar o termo de aditamento e documentos sobre 

licitação da obra.  
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• construção de pista de skate na Rua Eufrosino Gomes, Quadra “J” no Sistema de 

Lazer 2 – Custo: R$ 70 mil, repassados em Fev/2011. Aguardando licitação da obra. 

HABITAÇÃO: 

Programa Melhoria Habitacional: 

Obra em execução:  

• construção de Centro Comunitário na Rua Alcides Francisquetti - Quadra 3 no bairro 

Jardim Eldorado – Custo: R$ 250 mil, já repassados R$ 200 mil em Abr e Nov/2010. A 

obra está com 80% executados e tem término previsto em 13/12/2011. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• serão repassados R$ 110 mil, recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, 

para aquisição de 1 caminhão para coleta seletiva. Aguardando nota fiscal. 

PLANEJAMENTO E DES.REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 1.225 mil  

• construção de campo de bocha e campo de futebol de areia – Custo: R$ 150 mil, 

repassados em Nov/2010. Obra em licitação e previsão de término em Dez/2012.  

• construção da 1ª etapa do Centro Comunitário – Custo: R$ 100 mil, repassados em 

Jan/2010. Obra com 80% executados e término previsto em Dez/2011.  

• construção de cemitério – Custo: R$ 200 mil, repassados em Fev/2010. Obra 

concluída em Nov/2011.  

• obras de pintura e sinalização horizontal e vertical em várias ruas do município – 

Custo: R$ 145 mil, repassados em Jan/2010. Obra concluída em Nov/2011.  

• 1.550,00 m de tubulação na rede adutora de água em vias do município – Custo: R$ 

100 mil, repassados em Nov/2010. Obra concluída em Set/2011.  
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• construção da praça Luiz Fávaro – Custo: R$ 80 mil, repassados em Dez/2009. Obra 

concluída em Ago/2011.  

• reforma da caixa d’água – Custo: R$ 50 mil, repassados em Fev/2010. Obra concluída 

em 10/05/2011.  

• 13.866,84 m² de recapeamento asfáltico em vias do Jardim São Paulo, Jardim Brasil e 

Parque das Indústrias – Custo: R$ 200 mil, repassados em Nov/2010. Obra concluída 

em Mai/2011. 

• 13.636,34 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 200 mil, 

repassados em Nov/2010. Obra concluída em Mai/2011. 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS: 

FEHIDRO: 

• contrato com o SAEEC – Serviço de Água e Esgotos de Engenheiro Coelho, para 

elaboração de projeto de controle de perdas físicas de água – Custo: R$ 47 mil. O 

projeto está com 50% executados e tem término previsto em 30/01/2012. 
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 56.400 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 71 mil, 

beneficiando 80 famílias carentes, no último mês do período. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado convênio, relativo a municipalização da Casa da Agricultura, para atender 

pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 52 mil, repassados de Nov/2007 a 

Set/2008. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 6,60 km da estrada rural ECR-058 no bairro Fazenda Nossa Senhora 

Aparecida (2ª Fase) – Bacia Hidrográfica do Mogi-Guaçú – Custo: R$ 560 mil. Obra 

concluída em 17/05/2010. 

Repasse concluído: 

• Prefeitura - R$ 25 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de extratora de suco. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 6 convênios com a Prefeitura para atendimento a 1.080 crianças e 

adolescentes – Custo: R$ 105 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 21 mil; 30 

bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 21 mil; 30 bolsistas/mês em 2009 e 30 

bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 25 mil.  
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• Programa Renda Cidadã – atendeu 45 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 32 mil; 45 

famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 32 mil; 45 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 32 mil 

e 45 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 37 mil. 

APAE:  

• R$ 90 mil, repassados em Fev/2008 e Jan/2009, para aquisição de equipamentos.  

• R$ 56 mil, repassados em Mar/2008, para construção de quadra coberta.  

• R$ 99 mil, repassados em Abr/2009, para aquisição de microônibus.  

• R$ 50 mil, repassados em Mar/2009, para reforma e ampliação. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 285 mil  

• aquisição de veículo zero km – Custo: R$ 40 mil, repassados em Dez/2009. Adquirido 

em Out/2010.  

• 10.344,85 m² de recapeamento em vias urbanas do município – Custo: R$ 180 mil, 

repassados em Fev/2010. Obra concluída em 22/09/2010. 

• aquisição de mini-ônibus, para transporte escolar dos alunos da APAE – Custo: R$ 65 

mil, repassados em Out/2006. Entregue em 07/02/2007. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras: R$ 185 mil 

Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 185 mil  

• EE Antônio Alves Cavalheiro – Custo: R$ 185 mil. Obras concluídas em 13/05/2010, 

04/12/2009 e 19/11/2009. 
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Repasses para a APAE:  

• De Mar/2007 a Out/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 509 

mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 

para atendimento a 58 alunos/ano. 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos 

finais de semana na EE Antônio Alves Cavalheiro. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 

caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 1.276 alunos em 2007, 1.240 

alunos em 2008, 2.712 alunos em 2009 e 2.676 alunos em 2010 - Custo: R$ 122 mil. 

Transporte Escolar: R$ 291 mil  

• Foram entregues em 05/02/2010 e 30/03/2010 dois microônibus para o transporte 

escolar – Custo: R$ 291 mil. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2009) – obras e equipamentos (Total: R$ 125 

mil):   

• Prefeitura - R$ 75 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de ambulância e 

equipamentos.  

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Out/2009, para reforma e ampliação do pronto 

atendimento e PSF. 

Projeto Água Limpa:  

• Prefeitura – construção de interceptor, emissário e estação de tratamento de esgotos – 

Custo: R$ 2.198 mil, repassados de Abr/2006 a Dez/2007. A obra foi concluída em 
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novembro de 2007. Foi autorizado aditivo de R$ 451 mil, repassados em Dez/2008 e 

Jul/2009, para realização de serviços complementares, concluídos em Mar/2010. 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010 foram repassados para o município R$ 236 mil em medicamentos. 

Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura – R$ 27 mil foram repassados de 2007 a 2010 para custeio. 

CONCESSIONÁRIA INTERVIAS: R$ 5.193 mil 

Obras concluídas: 

1. duplicação da SP-147, do km 62+450 ao 64+800, trecho Mogi Mirim - Engenheiro 

Coelho, numa extensão de 2,35 km – Custo: R$ 4.571 mil. Obra concluída em 30/09/2008 e 

mencionada também no município de Mogi-Mirim. 

2. recapeamento km 85+700 ao km 86+220 e km 88+220 ao km 88+700 da SP-147, 

incluindo 2,50 km de marginais - Engenheiro Coelho – Custo: R$ 622 mil. Obra concluída 

em 30/10/2009. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 5.671.300,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 174.245 litros de leite, no período de Jul/1995 à Dez/2006 - Custo: R$ 122 
mil, beneficiando 80 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 4,5 km da estrada municipal Engenheiro Coelho a Araras (1ª fase) - 
Custo: R$ 75 mil. Obra concluída em 13/10/1999. 

 
CATI: 
 
Programa de Microbacias: 

• recuperados 4,74 km de estradas rurais na Microbacia Córrego do Guaiquica – Custo 
R$ 357 mil. Obra concluída em 28/02/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 16 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.123 crianças e adolescentes e 231 famílias – R$ 339 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2005 e 30 bolsistas/mês em 2006 – 
Custo: R$ 21 mil em 2005 e R$ 21 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$ 21 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, 
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mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá ser desvinculada ou 
permanecer no Programa. 

 
 
Repasses de recursos: 

• repassados R$ 20 mil em Dez/1997, para ampliação da creche. Obra concluída em 
14/12/1998; 

• repassados R$ 25 mil em Set/1998, para construção do Centro de Convivência do 
Idoso. Obra concluída em 31/12/1998. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasses de recursos): R$ 232 mil 

• aquisição de um caminhão para coleta de lixo – Custo: R$ 37 mil repassados em 
Out/1998. Entregue em 31/10/1998; 

• 2.196 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 35 
mil repassados em Out/1999. Obra concluída em 31/10/1999; 

• construção do velório – Custo: R$ 30 mil repassados em Mar/2000. Obra concluída 
em 31/01/2000; 

• 12.010,52 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas – Custo: R$ 130 mil 
repassados em Abr e Jul/2000 e Ago e Out/2001. Obras concluídas em 10/09/2001 e 
20/05/2002. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 525 mil 
 
Escola Construída: 1 (630 novas vagas) – R$ 147 mil 

• EEPG/EMEF Jardim Brasil – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 147 mil. Obra 
concluída em 10/03/1995. 

 
Ampliações de escolas: 3 (1.050 novas vagas) - R$ 296 mil 

• EE Antônio Alves Cavalheiro (2) – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 216 mil. 
Obras concluídas em 21/07/2000 e 29/10/2003; 
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• EMEF Jardim Brasil – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 80 mil. Obra concluída 
em 30/05/2001. 

 
 
Reforma em Escola: 1 – R$ 42 mil 

• EE Antônio Alves Cavalheiro – Custo: R$ 42 mil. Obra concluída em 31/05/1996. 
 
 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 – R$ 40 mil 

• EE Antônio Alves Cavalheiro – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 17/07/2001. 
 
 
Repasses para a APAE: R$ 425 mil 

• De 2002 a 2006 foram repassados para o Centro de Promoção Social, recursos no 
valor de R$ 425 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de 
Educação Especial, para atendimento a 264 alunos com deficiências que 
impossibilitam frequentar classes regulares de ensino fundamental. 

 
 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana na EE Antônio Alves Cavalheiro. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 

• Em 29/06/2006 foi implantado o Banco do Povo Paulista na rua Euzébio Botistelo, nº 
2.000, com recursos de R$ 27 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

• construção do ginásio poliesportivo coberto – Custo: R$ 250 mil repassados em Mar, 
Jul e Nov/2000 e Jan e Jun/2001. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a 
quem coube mais R$ 25 mil e concluída em 01/09/2002. 
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MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

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

 
 
FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para termo de referência para projeto de emissário e 
estação de tratamento de esgotos - Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 10/05/2005. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 

• perfuração de poço tubular profundo – Custo: R$ 59 mil. Obra concluída em 
30/12/1999; 

• recuperação de encostas nos bairros Jardim Brasil, Jordina Olivério e Amália – 
Custo: R$ 80 mil. Obra concluída em 13/03/2003. 

 
 
SANEBASE: 

• reforma geral da estação de tratamento de água – Custo: R$ 40 mil repassados em 
Fev e Abr/2000 e Dez/2002. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem 
coube mais R$ 16 mil e concluída em 29/12/2003; 

• construção de uma estação de tratamento de água (Fazenda Pinhalzinho), estação 
elevatória de água tratada e adutora de água tratada – Custo: R$ 120 mil repassados 
de Fev a Dez/2000. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube 
mais R$ 36 mil e concluída em 21/09/2004; 

• complementação da adutora de água tratada junto a estação de tratamento de água 
Pinhalzinho – Custo: R$ 120 mil repassados em Mar e Out/2004 e Jan/2005. A obra 
foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 31 mil e concluída 
em 15/12/2004. 

 
 
 
 



 

13 
 
 

SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura (1995 a 2006) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 2 mil. 
 
 
Repasses para Prefeitura (1995-2006) - obras e equipamentos: 

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

• Prefeitura – R$ 32 mil repassados em Dez/1998, para reforma e ampliação do Pronto 
Socorro; 

• Prefeitura – R$ 75.000,00 repassados em Dez/1998, para reforma do Pronto Socorro; 

• Prefeitura – R$ 30 mil repassados em Dez/2001, para aquisição de ultra-som para o 
Posto de Saúde. 

 
Entrega de Ambulâncias: 2 – R$ 58 mil 

• Prefeitura – 2 (entregues em 1998 e 2002). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 6 viaturas: 1 para a Polícia Civil e 5 para a Polícia Militar – Custo: 
R$ 137 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• construção do terminal rodoviário de passageiros – Custo: R$ 70 mil. Obra concluída 
em 30/05/2004; 

• melhoramentos e pavimentação da vicinal de ligação SP-332 (km 160) a SP-147 (km 
82,5), numa extensão de 7 km – Custo: R$ 364 mil. Obra concluída em 21/01/1999. 

 

 
CONCESSIONÁRIA INTERVIAS: OBRAS CONCLUÍDAS 
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1. 17,1 km de pavimentação de acostamento, do km 89,22 ao km 106,32, trecho 
Engenheiro Coelho – Limeira na SP-147 (rodovia Engenheiro João Toseloo) – Custo: 
R$ 4.300 mil. Obra concluída em 04/09/2001; 

 
2. implantação do sistema de atendimento ao usuário no km 89 – pista oeste da SP-147 

(rodovia Engenheiro João Toseloo) – Custo: R$ 634 mil. Obra concluída em 
16/02/2002; 

 
3. implantação de uma ponte de concreto no km 86,47 (antigo km 88,2) da SP-147 

(rodovia Engenheiro João Toseloo) – Custo: R$ 454 mil. Obra concluída em 
31/05/2005; 

 
4. 2 km de duplicação, do km 86,22 ao km 88,22 na SP-147 (rodovia Engenheiro João 

Toseloo) – Custo: R$ 4.600 mil. Obra concluída em 31/05/2005; 
 
5. 0,52 km de duplicação, do km 85,7 ao km 86,22 na SP-147 (rodovia Engenheiro João 

Toseloo) – Custo: R$ 1.200 mil. Obra concluída em 31/05/2005; 
 

6. implantação de dispositivo no km 86,8 (antigo PSI - km 87) da SP-147 (rodovia 
Engenheiro João Toseloo) – Custo: R$ 2.600 mil. Obra concluída em 31/05/2005; 

 
7. 0,48 km de duplicação, do km 88,22 ao km 88,7 na SP-147 (rodovia Engenheiro João 

Toseloo) – Custo: R$ 1.100 mil. Obra concluída em 31/05/2005; 
 

8. 0,5 km de implantação de vias marginais, do km 86,5 ao km 87 – lado direito da SP-
147 (rodovia Engenheiro João Toseloo) – Custo: R$ 2.500 mil. Obra concluída em 
31/05/2005; 

 
9. melhoramento de ponte de concreto no km 86,47 (antigo km 88,2) da SP-147 (rodovia 

Engenheiro João Toseloo) – Custo: R$ 64 mil. Obra concluída em 31/05/2005; 
 

10. melhoramento do dispositivo de entroncamento no km 85,72 (SP-147 x SP-332 no km 
166,22) da SP-147 (rodovia Engenheiro João Toseloo) – Custo: R$ 874 mil. Obra 
concluída em 31/05/2005; 

 
11. 1,46 km de implantação da terceira faixa, do km 80,26 ao km 81,72 – pista oeste da 

SP-147 (rodovia Engenheiro João Toseloo) – Custo: R$ 1.100 mil. Obra concluída em 
09/12/2005; 


