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MAIRIPORÃ 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 
 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO:  

Programa Melhor Caminho:  

• sendo recuperados 4,00 km de estrada municipal Armando Barbosa de Almeida – 
Bairro Caceia – 3ª Fase – Custo: R$ 292 mil. A obra está 75% executados e previsão 
de termino em 15/08/2011.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 102.870 litros de leite, no período de Jan/2011 – Custo: R$ 135 mil, 
beneficiando 1.300 famílias carentes e 100 idosos, no último mês.  

 

• celebrados 2 convênios com a Prefeitura para atendimento a 50 crianças e 
adolescentes – Custo: R$ 39 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – Está atendendo 268 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 258 
mil repassados R$ 172 mil de Jan a Jul.  

 

• Projeto Ação Jovem – Está atendendo 270 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 252 mil 
repassados R$ 122 mil de Jan a Jun.  

 

• Repasses de recursos para entidade:  
• Clube Reacender da 3ª Idade de Mairiporã – R$ 27 mil repassados em Dez/2010, para 

aquisição de equipamentos.  
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DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO:  

FUMEFI :  

Repasse de recursos da Compensação Financeira: R$ 2.204 mil  

• aquisição de três máquinas motoniveladoras (Programa de Máquinas Municipal) - 
Custo: R$ 1.028 mil. Concluída em 17/01/2011.  

 

• drenagem e pavimentação e serviços complementares em vias públicas - Custo: R$ 
1.176 mil repassados R$ 599 mil de Jun/2010 a Mai/2011. A obra está 75% 
executados e previsão de termino em 30/08/2011.  

 

EDUCAÇÃO:  

 

Total de investimentos em obras: R$ 859 mil  

Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 608 mil  

• EE Pedro Galrão do Nascimento – Custo: R$ 517 mil. Obra concluída em 18/03/2011;  
 

• EE DR Ozilde Albuquerque Passarella – Custo: R$ 91 mil. Obra concluída em 
04/04/2011;  

 

Reformas de escolas em execução: 3 - R$ 251 mil  

• EE/EMEF B. Itaim / Marilha Oliveira Pinto – Custo: R$ 92 mil. A obra está com 48% 
executados e previsão de término em 30/08/2011;  

 

• EE Maria Zeza Gomes de Oliveira – Custo: R$ 55 mil. A obra está com 70% 
executados e previsão de término em 17/08/2011;  

 

• EE Nair HannickelRomaro – Custo previsto: R$ 104 mil. A obra está com 2% 
executados e previsão de término em 12/09/2011.  



3 

 

Reforma de escola contratada, aguardando OIS: 3 – Custo Previsto: R$ 256 mil  

• EE Pietro Petri – Custo previsto: R$ 93 mil.  
 

• EE Prof. Odarico Oliveira Nascimento – Custo previsto: R$ 42 mil.  
 

• EE Prof. Carlos Augusto de Pádua Fleury – Custo previsto: R$ 121 mil.  
 

Repasses para APAE:  

• Em Mar/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 90 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 103 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  

• Em Mar/2011 foram gastos R$ 38 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 5 escolas do município.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

BANCO DO POVO:  

• Em 20/08/2002 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na Rua Ipiranga,130 – Custo: R$ 270 mil para atender o crédito produtivo 
popular. Vigência de 20/08/2002 a 19/08/2012.  

 

 

MEU PRIMEIRO EMPREGO:  

• No Programa Meu Primeiro Emprego, foram atendidas 11 bolsas de estagio para 
jovens de 16 à 21 anos cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio – Custo: R$ 4 mil.  
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LOGISTICA E TRANSPORTES:  

DER: 

 

 

• recapeamento da pista e pavimentação dos acostamentos da SP-023: Rodovia Prefeito 
Luiz Salomão Chamma, entre os Km 37,30 e o Km 56,52 e da interligação do Km 
56,52 a rodovia BR-381 (trecho urbano de Mairiporã) Km 57,92; implantação de 
dispositivos em nível de retorno e acesso nos Km 40,60, Km 43,80, Km 45,00, Km 
48,50 e no Km 49,40; implantação de passeio para pedestres entre os Km 40,70 e 
41,00, lado direito (ETE); recuperação de PTC no Km 48,30; implantação de praça 
para balança móvel no Km 52,50, lado direito; implantação de muro de contenção no 
Km 49,40; implantação de galeria de aço corrugado no Km 48,80 e implantação de 
(safety boxes) e baias para ônibus ao longo da rodovia - Custo: R$ 33.045 mil. A obra 
está com 2% executados e previsão de término em 25/03/2012.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III:  

• recuperação de 5 km da Estrada da Roseira Ligação de Mairiporã com São Paulo - 
Custo: R$ 3.001 mil. A obra foi concluída em 16/04/2011.  

 

• recuperação de 13,40 km da Estrada da Roseira Ligação de Mairiporã - Custo: R$ 
8.044 mil. A obra foi concluída em 16/04/2011.  

 

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

Convênio SEP: R$ 4.700 mil  

• 11.249,28 m² pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, em vias localizadas no 
Município – Custo: R$ 500 mil repassados em Abr/2008 e Abr/2010. Obra concluída 
em 14/03/2011.  
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• 2.120,65 m² de pavimentação e drenagem em via publica – Custo: R$ 150 mil 
repassados em Jun/2010. Obra concluída em Jun/2011.  

 

• 1.862,50m² de pavimentação asfáltica e obras de drenagem na Estrada Santa Branca 
– Custo: R$ 200 mil repassados em Dez/2009. Obra concluída em Abr/2011.  

 

• 39.957,78m² de recapementoasfaltico em diversas ruas do município – Custo: R$ 700 
mil repassados em Mar/2010 e Jun/2011. A obra está com 91% executados e previsão 
de término em 07/08/2011.  

 

• 4.225,46m² de recapeamento asfaltico em diversas ruas do município – Custo: R$ 150 
mil repassados em Jun/2010. A obra está com 80% executados e previsão de término 
em 02/08/2011.  

 

• 58.127,21m² de recapeamento urbano em diversas ruas do município – Custo: R$ 
1.000 mil repassados em Mar/2010 e Mai/2011. A obra está com 49,45% executados e 
previsão de término em 07/08/2011.  

 

• 1.743,95m² de pavimentação e execução de Drenagem, na Rua Ignacio Rodrigues da 
Cunha - Bairro Santa Ines – Custo: R$ 150 mil repassados em Nov/2010. A obra está 
com 65,8% executados e previsão de término em 11/09/2011.  

 

• 2.530,95m² de infraestrutura urbana no Jardim Sol Nascente, Bairro Terra Preta – 
Custo: R$ 200 mil repassados em Nov/2010. Foi emitida ordem de serviços 
em14/03/2011 e previsão de término da obra em 11/09/2011.  

 

• 2.232,27m² de pavimentação e drenagem, em vias do município – Custo: R$ 200 mil 
repassados em Nov/2010. A obra está com 99,85% executados e previsão de término 
em 11/09/2011.  
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• 1.225,35m² de pavimentação e drenagem, na Rua Saturnino Inacio da Silva (parcial) - 
Bairro do Barreiro – Custo: R$ 250 mil repassados em Nov/2010. A obra está com 
74,04% executados e previsão de término em 11/09/2011.  

• 6.772,68m² de pavimentação asfáltica e obras de drenagem em vias públicas do 
Município – Custo: R$ 1.000 mil repassados R$ 600 mil em Nov/2010. A obra está 
com 60% executados e previsão de término em 02/08/2011.  

 

• 627,50m² de pavimentação asfáltica e drenagem da Rua Pedro Paulo da Fonseca – 
Custo: R$ 100 mil repassados em Nov/2010. Foi emitida ordem de serviços em 
14/03/2011 e previsão de término da obra em 11/09/2011  

 

• 1.329,34m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Loteamento Parque Náutico 
da Cantareira, Bairro São Vicente – Custo: R$ 100 mil repassados em Nov/2009. 
Obra concluída em Abr/2011.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS:  

SABESP:  

Em execução:  

• obra da nova estação de tratamento de água de Mairiporã - Custo: R$ 17.485 mil. A 
obra está com 14,30% executados e previsão de término em 31/12/2012.  

 

• obras de urbanização na área de instalação de Booster São Gonçalo - Custo: R$ 36 
mil. A obra está com 58% executados e previsão de término em 31/08/2011.  

 

SAÚDE:  

Repasses em execução para Prefeitura – equipamentos:  

• Prefeitura – R$ 70 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos.  
 

• Prefeitura – R$ 50 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos.  
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SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Entrega de 3 viaturas, para a Polícia Militar – Custo: R$ 126 mil.  
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GESTÃO 2007 - 2010 

 

AGRICULTURA:  

Casa da Agricultura:  

• celebrado 1 convênio, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 59 mil.  
 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 13,00 km de estrada municipal Pirucaia à Papera Grande – 2ª Fase – 
Custo: R$ 991 mil. A obra foi concluída em 20/04/2009.  

 

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$ 12 mil para adequação do projeto. A obra foi concluída em 
29/12/07.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 1.265.624 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 
1.637 mil, beneficiando 1.300 famílias carentes e 100 idosos, no último mês.  

 

• celebrados 13 convênios com a Prefeitura para atendimento a 923 crianças e 
adolescentes, 153 idosos e 2.650 famílias – Custo: R$ 291 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 260 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 187 mil; 
260 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 187 mil; 260 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
187 mil; 274 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 220 mil.  
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• Projeto Ação Jovem – atendeu 130 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 93 mil; 175 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 126 mil; 175 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 
126 mil; 225 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 174 mil.  

 

Repasses de recurso para Prefeitura /Entidade: R$ 125 mil  

• Prefeitura – R$ 45 mil repassados em Jul/2010, para aquisição de equipamentos.  
 

• Prefeitura – R$ 30 mil repassados em Jul/2008, para aquisição de veículo tipo perua 
Kombi.  

 

• APAE – R$ 50 mil repassados em Dez/2009, para aquisição de 01 veículo boxer 330.  
 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênio SEP: R$ 1.122 mil  

• conclusão de pavimentação da Rua João Puga Dias – Terra Preta – Custo: R$ 139 
mil. A obra foi concluída em 20/05/2007;  

 

• 2.005,36m² de pavimentação asfaltica, guias, sarjetas e galerias pluviais em Vias 
urbanas do município – Custo: R$ 130 mil repassados em Nov/2006 e Out/2007. A 
obra foi concluída em 20/04/2007.  

 

• aquisição de veículo para o Fundo Social de Solidariedade – Custo: R$ 30 mil, 
repassados em Fev/2007.  

 

• aquisição de veículo para o Centro de Apoio as Crianças Vitimas de Violência – 
Custo: R$ 40 mil repassados em Fev/2008.  

 

• 29.450,34 m² recapeamento asfáltico, em vias do Município – Custo: R$ 483 mil 
repassados em Out/2008 e Jun/2009. A obra foi concluída em 11/08/2010.  
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• 18.293,53 m² de recapeamento asfáltico, em vias do Município – Custo: R$ 300 mil 
repassados em Jan/2009 e Nov/2009. A obra foi concluída em 11/08/2010  

 

FUMEFI :  

Repasse de recursos da Compensação Financeira: R$ 5.798 mil  

• obras de Infra-Estrutura nas Ruas 5 (Jardim Capri), Constantino F. de Almeida (Vila 
São José), Maria CapeliniSpada (Jardim Odorico Pereira) e Nair HenriquelRomaro 
(Jardim Santana), envolvendo 1.990,31m de extensão e área de 13.506m² de 
Pavimentação flexível: 3.986,00 de guias; 234,65m³ de sarjetas; 17,42m³ de sarjetões; 
706,50m de drenagem de tubulões de concreto de diâmetros variáveis; 1 muro de 
arrimo no volume de 105,24 m³ - Custo: R$ 1.154 mil. A obra foi concluída em 
31/12/2007.  

 

• obras em diversas ruas, perfazendo 1.807m de pavimentação, com área total de 
15.042m², inclusive embocaduras, compreendendo a drenagem profunda com tubos de 
diâmetro variável, entre 0,40 e 0,50m, em extensão de 19,50m. As obras possibilitaram 
melhores condições de acesso a escolas, beneficiando a estrutura viária entre os 
Bairros do Município, e atendendo a cerca de 10.000 pessoas - Custo: R$ 1.009 mil. A 
obra foi concluída em 31/05/2007.  

 

• obras de revitalização na malha viária do Centro Comercial do Município - Custo: R$ 
1.141 mil. A obra foi concluída em 25/04/2009.  

 

• drenagem e pavimentação de vias públicas - Custo: R$ 1.538 mil. A obra foi concluída 
em 25/11/2009.  

 

• obras de pavimentação, drenagem e captação de águas pluviais nos Bairros Capri, 
Parque Náutico e Jardim Neri - Custo: R$ 956 mil. Obra concluída em 31/1/2005.  
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EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 5.253 mil  

Escola concluída: 1 (1.470 novas vagas) – R$ 1.030 mil  

• Terreno Centro / Bairro Terra Preta – 14 salas (1.470 novas vagas) – Custo: R$ 1.030 
mil. A obra foi concluída em 25/10/2007.  

 

Reformas de escolas concluídas: 55 – R$ 3.400 mil  

Coberturas de Quadras de Esportes de escolas concluídas: 4 – R$ 823 mil  

• EE/EMEF DrOzilde Albuquerque Passarella – Custo: R$ 219 mil. A obra foi 
concluída em 30/08/2008.  

 

• EE Maria Zeza Gomes De Oliveira – Custo: R$ 215 mil. A obra foi concluída em 
22/07/2008.  

 

• EE Nair HannickelRomaro – Custo: R$ 195 mil. A obra foi concluída em 01/08/2008.  
 

• EE ProfaNideZaim Cardoso – Custo: R$ 194 mil. A obra foi concluída em 15/07/2008.  
 

Repasses para APAE:  

• De 2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 981 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 448 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  

• De 2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 912 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 5 escolas do município.  

 



12 

Transporte Escolar:  

• Em 19/01/2010 e 30/03/2010 foram entregues 2microônibus para o transporte escolar 
– Custo: R$ 291 mil.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

MEU PRIMEIRO EMPREGO:  

• No Programa Meu Primeiro Emprego, foram atendidas 674 bolsas de estagio para 
jovens de 16 à 21 anos cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio – Custo: R$ 53 mil.  

 

FRENTES DE TRABALHO:  

• No período de Jan/2007 a Mai/2009 foram atendidos 6.731 bolsistas nas Frentes de 
Trabalho – Custo: R$ 1.687 mil.  

 

ESPORTE E LAZER:  

Repasse de recursos:  

• R$ 105 mil repassados em Jan/2008, para implantação do Programa Navega São 
Paulo. Vigência de 21/12/2007 a 20/01/2009.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 1 unidade entregue pelo sistema Carta de Credito – R$ 40 mil  

MEIO AMBIENTE:  

CETESB:  

• repasse de R$ 141 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo e aquisição de 1 veículo para 
coleta de resíduos do serviço de saúde  
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SANEAMENTO E ENERGIA:  

 

PROGRAMA DE MANANCIAIS:  

• A Administração Superior de Saneamento e Energia cedeu equipamentos de limpeza 
urbana à Prefeitura, para implementação de ações de limpeza urbana visando à 
melhoria ambiental, no valor de R$ 866 mil. (01 Retro Escavadeira, 02 Caminhões 
Basculantes, 02 Caminhões Coletores e Compactadores) 

 

SABESP:  

Concluídas: R$ 3.241 mil  

• obras para implantação da EEE Chácara Arantes - Custo: R$ 144 mil. Concluída em 
30/06/2007.  

 

• obras e serviços para adequação e otimização da ETA Mairiporã - Custo: R$ 782 mil. 
A obra foi concluída em 30/09/2008.  

 

• construção da entrada de energia elétrica tipo PPS de 75 KVA e urbanização – Custo: 
R$ 78 mil. A obra foi concluída em 30/12/2008.  

 

• construção da entrada de energia elétrica e urbanização da área do Boostern – Custo: 
R$ 28 mil. A obra foi concluída em 10/09/2008.  

 

• obras de melhoria e ampliação da ETE Mairiporã - Custo: R$ 2.209 mil. A obra foi 
concluída em 30/11/2008;  
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SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2009) – obras e equipamentos:  

Prefeitura – R$ 420 mil, sendo:  

• R$ 120 mil repassados em Jul/2009, para aquisição de equipamentos médicos 
hospitalares.  

 

• R$ 200 mil repassados em Out/2009, para reforma e ampliação da Policlinica e da 
Unidade Assistencial.  

 

• R$ 100 mil repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Entrega de 12 viaturas, sendo: 6 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 475 mil.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

• recuperação da pista, entre os kms 25 e 32 - Rodovia Arão Sahm – SP-008 – 
emergência - Custo: R$ 2.970 mil. Obra concluída em 25/08/2010.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I:  

• recuperação de 11,20 km da vicinal do rio acima, ligação dos municípios de 
Mairiporã e Nazaré Paulista - Custo: R$ 4.452 mil. Obra concluída em 30/06/2009.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II:  

• recuperação de 7,80 km da vicinal que liga Caieiras - Mairiporã - São Paulo - Custo: 
R$ 3.319 mil. Obra concluída em 13/04/2010.  
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
 

R$ 235.800.000,00 
 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 2.465.746 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

1.789 mil, beneficiando 1.300 famílias carentes e 100 idosos, no último mês do 
período. 

 
Programa Alimenta São Paulo: 
 

• distribuídas 51.535 cestas básicas, no período de Ago/2000 a Dez/2005 – Custo R$ 
1.607 mil beneficiando 1.000 famílias carentes no último mês do período. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrados 3 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 104 
mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4,00 km de estrada rural Armando Barbosa de Almeida – 1ª Fase – 
Custo: R$ 75 mil. A obra foi concluída em 04/09/2000. 

 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 54 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
3.485 crianças e adolescentes, 295 idosos, 205 portadores de deficiência, 2.077 
famílias e 122 migrantes – Custo: R$ 2.200 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 130 bolsistas/mês em 2004, 130 

bolsistas/mês em 2005 e 130 bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 93 mil em 2004, R$ 93 
mil em 2005 e R$ 93 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 
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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 – 150 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 257 mil; 

150 famílias/mês em 2004 – R$ 109 mil; 260 famílias em 2005 – R$ 187 mil e 260 
famílias em 2006 – R$ 187 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. 

 
Repasses concluídos: 
 

• Prefeitura – R$ 120 mil repassados em 03/1998, para construção de creche. Concluída 
em 14/11/1998. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
 

• obras de combate a erosão – Rua Amadeu M. da Silva Neto no Jd. Celeste – Custo: R$ 
100 mil. Obra concluída em 11/07/2006. 

 
• reconstrução de escada hidráulica Viela 5 de 80 metros no Jardim Capri – Custo: R$ 

23 mil, sendo R$ 18 mil em recursos do Ministério da Integração Nacional – convênio 
nº 270/01 e R$ 4 mil em recursos do Estado. A obra foi realizada pela Prefeitura e 
concluída em 05/02/2004. 

 
• reconstrução de bueiro de 10 metros de comprimento e 3,5 metros de largura sobre o 

Rio Jundiaizinho – Custo: R$ 35 mil, sendo R$ 28.689,12 em recursos do Ministério 
da Integração Nacional – convênio nº 270/01 e R$ 7 mil em recursos do Estado. A 
obra foi realizada pela Prefeitura e concluída em 17/06/2003. 

 
• construção de galeria de 40 metros no Jardim Mairiporã – Custo: R$ 71 mil, sendo R$ 

6 mil em recursos do Ministério da Integração Nacional – convênio nº 002/00 e R$ 64 
mil em recursos do Estado. A obra foi realizada pela Prefeitura e concluída em 
11/03/2003.  
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• construção de ponte de 12 metros de comprimento e 8 metros de largura sobre o 

Bairro Terra Preta – Custo: R$ 113 mil, sendo R$ 35 mil em recursos do Ministério da 
Integração Nacional – convênio nº 002/00 e R$ 77 mil em recursos do Estado. A obra 
foi realizada pela Prefeitura e concluída em 28/11/2003.  

 
• reconstrução de bueiro de 10 metros de comprimento e 2,5 metros de largura sobre o 

Bairro São Vicente – Concremix – Custo: R$ 13 mil sendo R$ 10 mil em recursos do 
Ministério da Integração Nacional – convênio nº 270/01 e R$ 2 mil em recursos do 
Estado. A obra foi realizada pela Prefeitura e concluída em 14/11/2003. 

 
• reconstrução de bueiro de 10 metros de comprimento e 3,5 metros de largura sobre o 

Bairro Campininha / Terra Preta – Custo: R$ 49 mil, sendo R$ 39 mil em recursos do 
Ministério da Integração Nacional – convênio nº 270/01 e R$ 9.832,71 em recursos do 
Estado. A obra foi realizada pela Prefeitura e concluída em 17/06/2003. 

 
• reconstrução de muro arrimo de 35 metros sobre o Jardim Capri – Custo: R$ 113 mil, 

sendo R$ 90 mil em recursos do Ministério da Integração Nacional – convênio nº 
270/01 e R$ 22 mil em recursos do Estado. A obra foi realizada pela Prefeitura e 
concluída em 14/11/2003. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
CONVENIO – SEP: 
 

• obras de infra-estrutura na Av. Elydia Maria Pedroso, no Distrito de Terra Preta - 
Custo: R$ 148 mil. Obra concluída em 28/11/2004. 

 
• obras de infra-estrutura urbana no Distrito da Terra - Custo: R$ 145 mil. Obra 

concluída em 30/03/1999. 
 
FUMEFI : 
 
Repasse de recursos da Compensação Financeira: R$ 4.524mil 
 

• implantação e pavimentação da avenida paralela à Av. Tabelião Passarela e obras 
complementares do Sistema Viário do Espaço Cultural Mário Covas - Custo: R$ 890 
mil. Obra concluída em 20/09/2003. 
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• pavimentação em bairros do município e no Distrito da Terra Preta - Custo: R$ 813 
mil. Obra concluída em 13/12/2004. 

 
• aquisição de equipamentos e pavimentação de vias urbanas - Custo: R$ 1.932 mil. 

Obra concluída em 31/12/2000. 
 

• pavimentação asfáltica de vias do Parque Moinho, Vila Alexandrina e Terra Preta, 
numa extensão de 8,3 km - Custo: R$ 887 mil pagos na gestão PSDB. A obra foi 
concluída em 31/12/1996. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Escolas construídas:2 (840 novas vagas) – R$ 281 mil 
 

• EMEIF Nicolau Pinto da Silva – 5 salas (525 novas vagas) – Custo: R$ 142 mil. Obra 
concluída em 31/01/1999. 

 
• EMEF Diomar Miranda Boni – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 139 mil. Obra 

concluída em 31/01/1999. 
 

Escolas ampliadas: 8 (2.625 novas vagas) – R$ 680 mil  
 

• EE/EMEF Maria Zeza Gomes de Oliveira – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 186 
mil. Obra concluída em 25/09/2002. 

 
• EE B. Jundiaizinho – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 51 mil. Obra concluída 

em 12/09/2000. 
 

• EE/EMEF DrOzilde Albuquerque Passarella – 1 sala (105 novas vagas) – Custo: R$ 
22 mil. Obra concluída em 09/04/1999. 

 
• EE/EMEF B. Itaim / Marilha Oliveira Pinto – 1 sala (105 novas vagas) – Custo: R$ 22 

mil. Obra concluída em 05/03/1999. 
 

• EMEIF Armando PAVANELI – 7 salas (735 novas vagas) – Custo: R$ 120 mil. Obra 
concluída em 31/01/1999. 

 
• EEPG DrOzilde Albuquerque Passarella – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 118 

mil. Obra concluída em 31/03/1998. 
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• EMEF Mufarrege Salomão Chamma – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 67 mil. 
Obra concluída em 04/08/1997. 

 
• EE Colinas – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 90 mil. Obra concluída em 

04/06/1997. 
 
Reformas em Escolas: 113 – R$ 4.100 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 7 – R$ 306 mil 
 

• EE Arthur Weingrill – Custo: R$ 63 mil. A obra foi concluída em 30/08/2005; 
 
• EE Colinas – Custo: R$ 47 mil. A obra foi concluída em 12/02/2004. 

 
• EE Pietro Petri – Custo: R$ 39 mil. A obra foi concluída em 08/05/2002. 

 
• EE Dr Jose Roberto Melchior – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 24/01/2002. 

 
• EE Pedro Galrao do Nascimento – Custo: R$ 35 mil. A obra foi concluída em 

20/12/2001. 
 

• EE ProfaHermelina de Albuquerque Passarella – Custo: R$ 40 mil. A obra foi 
concluída em 22/11/2001. 

 
• EE/EMEF B. Itaim / Marilha Oliveira Pinto – Custo: R$ 39 mil. A obra foi concluída 

em 30/08/2001. 
 
Repasses para APAE: R$ 378 mil 
 

• De 2004 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 378.mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 345 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 1.288 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 12 escolas do município. 
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EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 20/08/2002 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na Rua Ipiranga,130 – Custo: R$ 270mil para atender o crédito produtivo 
popular. 

 
MEU PRIMEIRO EMPREGO: 
 

• No Programa Meu Primeiro Emprego, foram atendidas 186 bolsas de estagio para 
jovens de 16 à 21 anos cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio – Custo: R$ 137 mil. 

 
FRENTES DE TRABALHO: 
 

• No período de Julho/1999 a 31/12/2006 foram atendidos 16.799 bolsistas nas Frentes 
de Trabalho – Custo: R$ 3.937mil. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• implantação aterro sanitário - custo: R$ 4 mil. 
 
FEHIDRO:  
 

• contrato com a Prefeitura para semana da Cantareira - projeto de difusão de 
informações e tecnologias sobre o uso da água - custo: R$ 83 mil. Concluído em 
08/11/2001. 

 
• contrato com a Congregação das Associações Serra Cantareira para núcleo águas 

claras - educação ambiental - custo: R$ 109 mil. Concluído em 07/06/2000. 
 

• contrato com a Prefeitura para estudo da potencialidade de Turismo e Lazer - custo: 
R$ 47 mil. Concluído em 21/11/2000. 

 
• contrato com a Associação Cultural e Ecológica Acorda para estrada Parque da 

Cantareira - custo: R$ 101 mil. 
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• contrato com a Instituto Sócio-ambiental para diagnóstico sócio-ambiental 
participativo do Cantareira - custo: R$ 97 mil. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• sistema de abastecimento de água,  com estação elevatória de água bruta, adutora de 
água tratada, ETA - flotação e reservatório no Distrito Industrial de Terra Preta Pinto 
– Custo: R$ 2.525 mil. Concluída em 21/05/2004; 

 
• perfuração de poços tubulares – Custo: R$ 233 mil. Concluída em 30/10/2004; 
 
• construção de 1.793m de coletores tronco, 13.158m de rede coletora, 790 ligações 

domiciliares de esgoto, emissário e estação elevatória de esgoto – Custo: R$ 1.557 
mil. Concluída em 28/02/2003; 

 
• execução de 56 km de rede coletora de esgotos e 2.830 ligações domiciliares de 

esgotos – Custo: R$ 535 mil. Concluída em 21/12/2002; 
 
• 1.544,5 m de execução de rede e 129 ligações de esgoto no Jardim Nery – Custo: R$ 

79 mil. Concluída em 17/12/2002; 
 
• execução de poço tubular profundo – Jardim São Gonçalo – Custo: R$ 79 mil. 

Concluída em 30/08/2001; 
 
• construção da casa de química e cerca de proteção da área do poço no Jardim São 

Gonçalo – produção de água – Custo: R$ 13 mil. Concluída em 25/11/2001; 
 
• execução de coletor tronco de 79m – Custo: R$ 29 mil. Concluída em 29/11/2001; 
 
• execução de poço tubular profundo – Jardim América – Terra Preta – Custo: R$ 92 

mil. Concluída em 30/11/2000. 
 
• elaboração dos projetos básicos para abastecimento de água da comunidade de Terra 

Preta – Custo: R$ 143 mil. Concluída em 20/01/1998; 
 
• construção do poço tubular profundo no Jardim Sandra, com previsão de vazão de 8 a 

10 m³/h – Custo: R$ 87.512,11. Concluída em 20/03/1997; 
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• ampliação da estação de tratamento de água, com capacidade de produção de 100 
m³/h – Custo: R$ 132 mil. Concluída em 13/10/1997; 

 
• 2.274,00m de execução de prolongamento de rede coletora e ligações domicílios de 

esgotos– Custo: R$ 115 mil. Concluída em 02/12/1996; 
 

• 2.500,00m de execução de rede coletora e ligações domiciliares de esgoto – Custo: R$ 
137 mil. Concluída em 02/11/1996; 

 
• aquisições de matérias e equipamentos – Custo: R$ 235 mil. 

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

• Prefeitura – R$ 400mil, repassados em 01/2006 para reforma e ampliação da UBS 
Terra Preta e equipamentos hospitalares; 

 
• Prefeitura – R$ 43mil, repassados em 12/1998para aquisição veículos SUCEN; 
 
• Prefeitura – R$ 40mil, repassados em 07/2006 para aquisição de uma ambulância; 
 
• Prefeitura – R$ 45mil, repassados em 06/2004 para aquisição de uma ambulância. 
 

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

• Prefeitura – R$ 142mil para custeio do Programa de Controle de Glicemia. 
 
• Prefeitura – R$ 76mil para custeio da entidade. 
 
• Sociedade Beneficente Nossa Senhora do Desterro– R$ 228mil para custeio da 

entidade. 
 
Entrega de Ambulância: 
 

• Prefeitura – 1 (entregue em 1997) 
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SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 35 viaturas, sendo: 27 para a Polícia Militar e 8 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 927mil. 

 
• Entrega de 2 Bases Comunitárias – Custo: R$ 110mil.  

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• conservação de rotina e especial na SPS-008; 23; 36; 312; 332; 36/36; 15/330; 42/332 
e 85/230, numa extensão de 197,51 km - Custo: R$ 4.145 mil. Obras concluídas em 
19/04/2006. 

 
• pavimentação da Rodovia Arão Sahn no km 30 e 32 na SP-008, numa extensão de 1 

km - Custo: R$ 1.386 mil. Obras concluídas em 30/11/2006. 
 

• sinalização na rede sob jurisdição da DR-10– Custo: R$ 22.561 mil. A obra foi 
concluída em 31/10/2003; 

 
• construção de 3 passarelas na BR-381, kms 57,4; 65,8; 66,6 – 1ª Etapa – 3ª fase – 

Custo: R$ 641 mil. A obra foi suspensa com 33% executados; 
 

• obra de arte BR-381, kms 70,2; 70,9; 72,1; 77,6 – 1ª Etapa – 3ª fase – Custo: R$ 291 
mil. A obra foi suspensa com 22% executados; 

 
• conclusão da duplicação da BR-381 – Lote 8, trecho do km 75,76 ao 79,1, numa 

extensão de 3,36 km – Custo: R$ 5.856 mil. Obra concluída em 30/09/2002; 
 

• duplicação da BR-381 (Rodovia Fernão Dias) – Lote 7 , do km 71 ao 75,76, numa 
extensão de 4,76 km – Custo: R$ 19.362 mil. A obra foi suspensa com 99% 
executados; 

 
• duplicação da BR-381 Rodovia Fernão Dias - Lote 6, trecho do km 53,6 ao Km 71, 

numa extensão de 17,4 km – Custo: R$ 21.472 mil. A obra foi suspensa com 81% 
executados; 

 
• acompanhamento geométrico na BR-381, trecho do km 53,6 ao 71,5, numa extensão de 

17,9 km – Custo: R$ 1.940 mil. Obra concluída em 31/08/2000; 
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• duplicação da BR-381 - Lote 4, trecho do km 79,1 ao 85,2  numa extensão de 6,1 km – 

Custo: R$ 23.299 mil. Obra concluída em 31/07/1998; 
 

• duplicação da BR-381 (SP 10 – Rodovia Fernão Dias) – Lote 3 – 1ª Etapa, do km 71,5 
ao 79,1, numa extensão de 7,6 km – Custo: R$ 49.864 mil. Obra concluída em 
30/06/1998; 

 
• duplicação da BR-381 - Lote 2, do km 53,6 ao 71,5, numa extensão de 17,90 km – 

Custo: R$ 35.367 mil. Obra concluída em 30/06/1998; 
 

• acompanhamento geométrico e topográfico da duplicação da BR-381, trecho do km 
53,6 ao 71,5, numa extensão de 15 km – Custo: R$ 1.239 mil pagos na gestão do 
PSDB. A obra foi concluída em 25/03/1997; 

 
• acompanhamento geométrico e topográfico na BR-381, trecho do km 68 ao 73,5, numa 

extensão de 5,5 km  – Custo: R$ 1.695 mil pagos na gestão do PSDB. A obra foi 
concluída em 25/03/1997; 

 
• duplicação da BR-381, restauração e recapeamento da pista existente, do km 68 ao 

73,5, numa extensão de 5,5 km – Custo: R$ 9 mil pagos na gestão do PSDB. A obra foi 
concluída em 01/05/1996; 

 
• duplicação da BR-381, restauração e recapeamento da pista existente, numa extensão 

de 15 km – Custo: R$ 61 mil pagos na gestão do PSDB. A obra foi concluída em 
01/05/1996. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


