
Ordem Bairro Região Demanda - 2019 Status

1ª Nova Piracicaba Centro

Transformar e construir "Avenida Ambiental " ao longo da Av.
Cruzeiro do Sul, trecho compreendido da linha de divisa do
Jardim Botânico do Engenho Central até Rua Ignácio Martins em
toda a entensão da orla do Rio Piracicaba. Assim, desenvolver,
elaborar e implantar projeto para área contendo: (...) 1.2 -
Contenção da erosão da margem direita do Rio Piracicaba ao
longo da Av. Cruzeiro do Sul principalmente os localizados nas
bocas de saída de águas pluviais da Avenida Armando Cesare
Dedini (...) 1.3. Urgente desassoreamento do rio - conter
assoreamento do rio Piracicaba no trecho compreendido da
saída do Ribeirão do Enxofre (margem esquerda), evitando
desvio do leito pra margem direita do rio, o que tem provocado
além do assoreamento do fundo do rio a erosão na margem
direita do rio ao longo da Av. Cruzeiro do Sul, principalmente na
saída do Ribeirão do Enxofre devido banco de pedras e areia
trazidos pela enxurrada das chuvas; e da ilha sendo
assoreamento na margem direita do rio localizada nas
proximidades do número 198 da Av. Cruzeiro do Sul; (...)

O projeto em tela demanda o envolvimento de diversas
Secretarias, dentre as quais: SEDEMA, SEMUTTRAN e
SEMOB. Assim, caberá à SEMGOV a autorização para início
dos estudos; ressaltando que caberá à SEMOB os estudos
inerentes ao itens 1.2 e 1.3 (salvo a recuperação de mata
ciliar e o catálogo e vistoria de ároveres), assim como a
obtenção de licencimento ambiental para às obras junto à
CETESB.

5ª Nova Piracicaba Centro
Cessão de área institucional pública para uso e construção da
Sede da AMA - Associação de Moradores e amigos do Bairro
Nova Piracicaba

Não há área definida e a cessão é ato inerente à SEMGOV.
Assim, aguardaremos autorização do Governo para estudos
de construção nos moldes dos centros sociais.



7ª Vila Rezende Centro

Recapeamento e sinalização da Av. Francisco de Souza,
Domingos Mazonetto, Paschoal d'Abronzo, Pero Vaz de Caminha,
Américo Vespúcio, Athaualpa Vaz de Mello, Adolfo de Carvalho: ,
Osvaldo Cruz, Ana neri, Anita Garibaldi, Inácio Martins, Santa
Cecília, Francisco Faria, Travessa Francisco Faria, Av. Manoel
Conceição com Av. Lídice e com Anita Garibaldi, Av. Dr. João
Teodoro e retirada da valeta com cruzamento da Av. Adolfo de
Carvalho

Em razão do momento de crise financeira que o Município
atravessa, não há previsão de lançamento de nova licitação
para execução de recapeamento asfáltico para o exercício
de 2019. Os estudos deverão ser retomados, com a volta do
crescimento econômico.

8ª Vila Rezende Centro
Iluminação do final da Av. Francisco de Souza até a Rua
Humberto D'Abronzo, acesso a viela do Bairro Algodoal (Rua
Alberto Pinto da Fonseca)

A Av. Francisco de Souza é servida por iluminação pública
viária padrão CPFL por toda sua extensão. Entendemos que a
demanda refere-se a solicitação de implantação de
iluminação pública no canteiro central/área verde da
referida avenida, em complemento ao trecho já
contemplado por iluminação ornamental; logo, sugerimos o
encaminhamento à divisão de engenharia da SEDEMA

9ª Vila Rezende Centro Substituição dos padrões das lâmpadas das ruas na Vila Rezende

As vias públicas do Bairro Vila Rezende são atendidas por
iluminação pública viária padrão CPFL. Dado o atual cenário
econômico, não temos previsão de substituição do atual
padrão de iluminação pública do bairro em referência; visto
que o Município está priorizando o atendimento com
instalação de iluminação pública em logradouros que ainda
não possuem este serviço.

3ª Cecap/Eldorado Leste
Construção de canaletas ou rede de captação de águas pluviais
no entorno do Terminal do Cecap/Eldorado

O referido pedido foi encaminhado ao Departamento de
Drenagem para estudo de viabilidade no exercício de 2020.



4ª Noiva da Colina/Sta Isabel Leste
Revitalização da área de lazer no Noiva da Colina, sendo:
iluminação, calçadas, pista de caminhada e reforma e iluminação
das quadras poliesportivas

A demanda deverá ser encaminhada para SEDEMA/SELAM.
Quanto à iluminação pública: as vias públicas do bairro Noiva
da Colina são servidas por iluminação pública viária padrão
CPFL. Entendemos tratar-se de solicitação de implantação de
iluminação pública em área verde existente no local, nos
padrões de iluminação ornamental, logo, sugerimos o
encaminhamento à divisão de engenharia da SEDEMA.

7ª Noiva da Colina/Sta. Isabel Leste
Implantar iluminação e construir estacionamento em diagonal na
Rua Segisfredo Paulino de Almeirda com a Rua Profº Jair Corrêa
de Arruda

As vias públicas do Bairro Noiva da Colina são servidas por
iluminação pública viária padrão CPFL. Entendemos tratar-se
de solicitação de implantação de iluminação pública em área
verde existente no local, nos padrões de iluminação
ornamental; logo, sugerimos o encaminhamento desta
solicitação à divisão de engenharia da SEDEMA. Quanto à
construção de estacionamento, tal demanda deve ser
analisada pela SEMUTTRAN.

8ª Campo do Conde/Pq. Prezoto Leste Iluminação da área de lazer e parquinho
Todos os serviços referentes à iluminação pública de áreas
de lazer e parques são de responsabilidade da SEDEMA.
Caberá à SEMOB os serviços de manutenção.

1ª Jd. Planalto Oeste
Constução de ponte sobre o Ribeirão do Enxofre na Rua Maria
Isabel da Silva Matos

Caberá à SEMUTTRAN a relização de estudos sobre a
viabilidade da construção de ponte no local indicado, eis que
presentes quesitos de mobilidade urbana.

3ª Jd. Planalto Oeste
Desapropriação de área para futura instalação de equipamentos
comunitários e prolongamento da Rua Nathan Mithelman e
preservação ambiental

O prolongamento da Rua Nathan Mithelman apenas poderá
ser objeto de estudo pela SEMOB, após desapropriação da
área indicada.

5ª Jd. Planalto Oeste
Continuar a urbanização da Favela do Jardim Planalto,
executando duas vielas em locais já determinados e contenção
de barranco

A demanda foi encaminhada para o departamento
responsável da SEMOB para análise e estudos. Após, será
verificada a viabilidade financeira do exercício de 2020.



9ª Jd. Planalto Oeste
Continuar o recapeamento das ruas dos bairros Jardim Planalto e
Loteamento Ipanema

Em razão do momento de crise financeira que o Município
atravessa, não há previsão de lançamento de nova licitação
para execução de recapeamento asfáltico para o exercício
de 2019. Os estudos deverão ser retomados, com a volta do
crescimento econômico.

10ª Jd. Planalto Oeste
Elaborar projeto e executar contenção do barranco de pedra
localizado nos fundos da creche e UBS do Jd. Planalto

No local já existe contenção em forma de muro (gabião)
protegendo a creche e a UBS de possíveis deslizamentos.
Porém, atualmente, o barranco de pedra não oferece riscos
aos usuários das unidades. Ainda, em vistoria realizada ao
local, não há outra forma de executar uma contenção
diversa.

1ª Tupi Rural Asfaltamento da Rua 10 de Novembro
Já há estudos para execução de asfaltamento da Rua 10 de
Novembro; porém estamos estudando a viabilidade
financeira para execução dos sevriços no exercício de 2020.

2ª N. Suiça/Volta Grande Rural

Pavimentação e iluminação pública na estrada José Saul
Chinelato - Volta Grande (iniciando Rodovia SP 147 até a Clínica
(500m) e depois da Seringueira até o Convívio Alpes Suíços (+/-)
2,3 Km)

PAVIMENTAÇÃO: Trata-se de estudo grandioso e de
vultuoso custo. Desta feita, no presente momento, não há
disponibilidade financeira para sua execução. ILUMINAÇÃO: 
A iluminação da Rodovia SP 147 até a "Clínica" já foi
realizada, estando em estudo uma prorrogação com mais 11
pontos. A referida estrada da Seringueira até o Convívio
Alpes Suíços possui vasta extensão, inviabilizando neste
momento o investimento total por parte da Prefeitura com a
adequação da rede elétrica da CPFL e iluminação pública
para toda a extensão. Dano o atual cenário econômico, não
há previsão. 

3ª Almeida Rural Implantação de asfalto no Bairro Almeida
Será necessário que a demanda determine as ruas do
referido bairro, para analisarmos a possibilidade de estudos
e viabilidade financeira.

4ª Almeida Rural Redutor de velocidade (lombada/quebra mola)
Caberá à SEMUTTRAN a relização de estudos sobre a
viabilidade da construção de redutores de velocidade, eis
que presentes quesitos de mobilidade urbana.



8ª Jardim Bartira Rural
Construção de acostamento na Rodovia SP 135 do Jardim Bartira
ao Tupi

A Rodovia SP 135 é de responsabilidade do DER. Assim,
quaisquer pedidos inerentes à ela deveerão ser efetuados
diretamento ao órgão estadual.

9ª Godinhos Rural
Iluminação na estrada Alberto Coral até a altura do cruzamento
com a Usina Raízen

A Estrada Alberto Coral possui vasta extensão, inviabilizando
neste momento o investimento total por parte da Prefeitura
com a adequação da rede elétrica da CPFL e iluminação
pública para toda a extensão da estrada. Dado o atual
cenário econômico, não há previsão.

10ª Godinhos Rural Rede de esgoto no Convívio Andrea Demanda inerente ao SEMAE

2ª Nova América/Jd. Elite Sul 
Ampliação de calçada no centro de lazer do bairro, ampliação de
iluminação e parque infantil na área entre a Rua Jacques de
Andrade com a Av. Prof. Alberto Vollet Sachs

A calçada existente foi executada recentemente e atende as
necessidades do local. Demais demandas são inerentes à
SEDEMA.


