
OBRAS PREVISTAS BIRD-MIGA 

 

Região de Sorocaba  

 

SP-129 - Rodovia Gladys Bernardes Minhoto 

 

Projeto em elaboração: Obras de duplicação da pista e melhorias entre os municípios de Porto 

Feliz, Boituva e Tatuí, do km 0 ao km 29,852, com prazo de execução de 18 meses. Investimento 

orçado em R$149,3 milhões. 

 

Região de Campinas 

 

SP-147 - Rodovia Samuel de Castro Neves 

 

Projeto concluído 1: Recuperação da pista e melhorias, do km 152 ao km 210, entre os 

municípios de Piracicaba e Anhembi, com prazo de execução de 18 meses. Investimento orçado 

em R$ 130,9 milhões. 

 

Projeto concluído 2: Recapeamento da pista e pavimentação dos acostamentos, do km 210 ao 

km 235,8, no município de Anhembi. Incluindo a restauração de subtrechos, com prazo de 

execução de 12 meses. Investimento orçado em R$ 43,5 milhões. 

 

SP-304 - Rodovia Geraldo de Barros 

 

Projeto em elaboração: Recuperação da pista e melhorias, do km 198,14 ao km 258,94, nos 

municípios de São Pedro, Santa Maria da Serra e Torrinha, com prazo de execução de seis 

meses.  Investimento orçado em R$ 48,7 milhões. 

 

Região de Presidente Prudente  

 

SPA 570/294 - Rodovia de acesso Vasco Pigozzi 

 

Projeto a ser atualizado: Recapeamento da pista e pavimentação dos acostamentos, entre os 

municípios de Osvaldo Cruz e Sagres, com prazo de execução de seis meses. Investimento 

orçado em R$ 14 milhões. 

 

SPA 592/294  



 

Projeto a ser atualizado: Recapeamento da pista e pavimentação dos acostamentos, nos 

municípios de Adamantina, Lucélia e Mariápolis, com prazo de execução de seis meses. 

Investimento orçado em R$ 20,8 milhões.  

 

SPA 431/425 - Rodovia de acesso Salim Farah Maluf 

 

Projeto a ser atualizado: Recapeamento da pista e pavimentação dos acostamentos, no município 

de Caiabu, em 15,6 quilômetros, com prazo de execução de oito meses. Investimento orçado em 

R$ 17,2 milhões. 

 

SPA 126/563 

 

Projeto a ser atualizado: Recapeamento da pista, do km 0 ao km 10,78, no município de Dracena, 

com prazo de execução de seis meses. Investimento orçado em R$ 11,9 milhões. 

 

Região de São José do Rio Preto  

 

SPA 395/310 - Rodovia de acesso João Martini Calbo 

 

Projeto a ser atualizado: Regularização do pavimento, implantação de acostamentos e 

dispositivos, entre os municípios de Catiguá e Tabapuã, com prazo de execução de seis meses. 

Investimento orçado em R$ 3,6 milhões.  

 

SPA 423/310 - Rodovia de acesso João Neves 

 

Projeto a ser atualizado: Implantação de terceira faixa em nove quilômetros, pavimentação dos 

acostamentos, dispositivo na altura do km 2, restauração da estrutura do pavimento, 

recapeamento da camada de rolamento, sinalização e colocação de defensas na ponte da 

represa, no município de Potirendaba e Cedral, com prazo de execução de seis meses. 

Investimento orçado em R$ 20,7 milhões. 

 

SPA 473/310 Rodovia de acesso João Pedro de Rezende 

 

Projeto a ser atualizado: Recapeamento do km 0 ao km 19,05, no município de Monte Aprazível e 

Nipoã, com prazo de execução de 12 meses. Investimento orçado em R$ 28,6 milhões.  

 



SP-461 Rodovia Péricles Bellini 

 

Projeto em elaboração: Recapeamento da pista e dos acostamentos, dispositivos e implantação 

de faixas adicionais no trecho entre a divisa com o entroncamento com a SP-310 (km 94,7) e o 

acesso a Cardoso (165,3), entre os municípios de Nhandeara, Votuporanga, Álvares Florence e 

Cardoso, com prazo de execução de 18 meses. Investimento orçado em R$ 105,8 milhões.  


