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SUMARÉ 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 
 

CULTURA:  

Pólo do Projeto Guri: 1 (em andamento)  

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

• Pólo Sumaré – Avenida Eugênia Biancalana Duarte nº 501 - Jardim Primavera – em 
andamento 6 cursos (madeiras, metais, percussão, bateria, violino/viola e 
violoncelo/contrabaixo), para 126 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 505 
mil de Jan/2006 a Jul/2011 para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, 
recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 
13/02/2006.  

 

DEFESA CIVIL:  

Obras emergenciais:  

• construção de muro de contenção em gabião e galeria de águas pluviais – Jardim 
Novo Paraná, situado na Praça Bela Vista, s/nº - Custo: R$ 500 mil. Sendo assinado 
nesta data, o Autorizo de repasse de recursos.  

 

• construção de travessia em aduelas pré-moldadas e escada hidráulica, na Rua 
Laurindo Caetano de Andrade, s/nº - Loteamento Altos do Sumaré com Parque 
Vereador Euclides Miranda – Custo: R$ 250 mil. Sendo assinado nesta data, o 
Autorizo de repasse de recursos.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 162.960 litros de leite no período de Jan a Ago/2011 - Custo: R$ 218 mil, 
beneficiando 1.358 famílias carentes, no último mês.  
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• celebrados 5 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 68 
crianças e adolescentes, 10 idosos, 230 famílias e 85 pessoas de outros segmentos da 
população – Custo: R$ 347 mil.  

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 181 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 167 mil, já repassados R$ 138 mil de Jan a Out/2011.  

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 273 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
235 mil, já repassados R$ 213 mil de Jan a Nov/2011.  

 

Repasses concluídos: R$ 80 mil  

• Caminho de Luz – R$ 50 mil, repassados em Mar/2011, para aquisição de 
equipamentos.  

• Associação Pestalozzi – R$ 30 mil, repassados em Jun/2011, para construção de muro 
de arrimo. A obra está com 90% executados e tem término previsto em 31/12/2011.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 536 mil  

Reformas de escolas concluídas: 4 – R$ 144 mil  

• EE Profa. Maria Cheila Alves – Custo: R$ 35 mil. Obra concluída em 10/10/2011.  

• EE Prof. Vito Carmine Cerbasi – Custo: R$ 36 mil. Obra concluída em 25/07/2011.  

• EE Prof. Luis Henrique Marchi - Custo: R$ 36 mil. Obra concluída em 13/07/2011.  

• EE Profa. Alice Antenor de Souza – Custo: R$ 37 mil. Obra concluída em 01/04/2011.  
 

Reformas de escolas em execução: 3 – R$ 392 mil  

• EE Profª. Elysabeth de Mello Rodrigues - Custo: R$ 59 mil. A obra está com 57% 
executados e tem término previsto em 30/11/2011.  

• EE Wadih Jorge Maluf - Custo: R$ 225 mil. A obra está com 59% executados e tem 
término previsto em 30/11/2011.  

• EE Luiz Campo Dal Orto Sobrinho – Custo: R$ 108 mil. A obra está com 7% 
executados e tem término previsto em 30/11/2011.  
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Programa Escola da Família:  

• De Jan a Jun/2011 foram gastos R$ 265 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 13 escolas do município.  

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Mar e Jun/2011, foram concedidas bolsas alfabetização para 54 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 1.890 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 13 escolas do município – Custo: R$ 121 mil.  

 

Repasses para a APAE / Sociedade Pestalozzi:  

• De Mar a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 512 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 194 alunos.  

• De Mar a Set/2011 foram repassados para a Sociedade Pestalozzi, recursos no valor 
de R$ 58 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 22 alunos.  

 

Distribuição de Material Escolar:  

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 70.404 alunos em 2011 - 
Custos: R$ 889 mil.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Banco do Povo Paulista: 

 

• Implantada em 05/11/1999 a unidade do Banco do Povo - Avenida Brasil, nº 1.111, 
com disponibilidade de R$ 450 mil para atender o crédito produtivo popular. 
Vigência: 26/11/2014.  
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ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE:  

• 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 Dez/2010, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos. Vigência: 16/04/2012.  

 

JUSTIÇA:  

Fórum:  

• ampliação e reforma do prédio do Fórum - Custo: R$ 1.560 mil. A obra está 
paralisada 73,62% executados. O contrato será rescindido pela Prefeitura e abrirá 
nova licitação para conclusão da obra.  

 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES:  

DER:  

Obra em execução:  

PROGRAMA PRÓ-VICINAL IV:  

• recuperação de 2,60 km da vicinal Sumaré – Hortolândia (SP-330 – km 110 até a 
fábrica da Honda) – Custo no município: R$ 1.062 mil. A obra está com 85% 
executados e tem término previsto em 02/12/2011 (LVR).  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 1.909 mil  

• 56,05 m² de pavimentação asfáltica, 5.085,02 m² de recapeamento asfáltico, 12,46 m 
de guias e sarjetas, 20,50 m de galerias de águas pluviais e 36,25 m de sarjetão em 
vias do município – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jan/2010. Obra licitada e não 
iniciada.  
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• 2.651,34 m² de pavimentação asfáltica, 408,51 m de guias e sarjetas, 30 m de galerias 
de águas pluviais e 8,70 m³ de sarjetão na Rua 05 e Rua 09, Jardim Dulce – Custo: R$ 
133 mil, repassados em Dez/2009. Obra concluída em Mai/2011.  

• 2.318,00 m² de pavimentação asfáltica, 2.510,31 m² de recapeamento asfáltico, 87 m 
de galerias, 344,48 m de guias e sarjetas e muros de ancoragem em diversas ruas no 
Jardim Mineápolis – Custo: R$ 176 mil, repassados em Dez/2009. Obra concluída em 
Ago/2011.  

• 22.420,45 m² de recapeamento asfáltico em ruas do município – Custo: R$ 650 mil, já 
repassados R$ 350 mil em Nov/2010. Obra concluída em Jun/2011.  

• construção de Praça no Parque Residencial Campo Belo – Custo: R$ 200 mil, 
repassados em Mai/2010. Obra concluída em 13/05/2011.  

• 20.171,00 m² de recapeamento asfáltico no Bairro São Judas Tadeu – Custo: R$ 500 
mil, já repassados R$ 300 mil em Mai/2010. Obra concluída em Dez/2010. Obra 
concluída em Ago/2011.  

• reforma da Praça no Parque Residencial Campo Belo – Custo: R$ 150 mil, repassados 
em Jan/2010. Obra concluída em Jun/2010 e vistoriada em 17/06/2011.  

 

SAÚDE:  

Repasses em andamento para organizações sociais (2011-2014) – custeio / investimentos 
(Total: R$ 85.885 mil):  

• Hospital Estadual de Sumaré (UNICAMP) – R$ 85.885 mil, já repassados R$ 78.728 
mil de Jan a Nov/2011 para custeio.  

 

Repasses concluídos para entidades hospitalares – custeio:  

• APAE – R$ 20 mil, repassados em Ago/2011.  
 

Repasses programados para organizações sociais – custeio / investimentos:  

• Hospital Estadual de Sumaré – R$ 1.000 mil, para aquisição de equipamento médico 
hospitalar.  
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SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 10 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 391 mil.  
 

 

 

CONCESSIONÁRIA AUTOBAN: R$ 222.251 mil  

Obras concluídas: R$ 88.350 mil  

1. implantação de vias marginais do km 110 ao km 112,90 na SP-330 – Custo: R$ 5.601 mil. 
Obra concluída em 30/04/2011.  

2. remodelação do trevo da Honda - km 110 na SP-330 – Custo: R$ 51.296 mil. Obra 
concluída em 30/04/2011.  

3. implantação de posto geral de fiscalização no km 112 da SP-330 – Custo: R$ 25.749 mil. 
Obra concluída em 30/04/2011.  

4. melhoria da complementação do trevo Honda no km 110 da SP-330 – Custo: R$ 5.704 mil. 
Obra concluída em 30/04/2011.  

 

Obras em andamento: R$ 133.901 mil  

1. 47,5 km de recapeamento da SP-330 (km 111,000 ao km 158,500), trecho Sumaré - 
Cordeirópolis – Custo: R$ 54.664 mil. A obra está com 37,28% executados e tem término 
previsto em 31/12/2011. Mencionada também no município de Cordeirópolis.  

2. 99,64 km de recapeamento da SP-330 (km 11,360 ao km 111,000), trecho São Paulo - 
Sumaré – Custo: R$ 79.237 mil. A obra está com 4,9% executados e previsão de término em 
30/04/2012 e mencionada também em São Paulo.  
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Obras programadas:  

 

1. implantação de vias marginais do km 103,50 ao km 110,00 na SP-330 – subtrecho restante 
Campinas/Sumaré – Custo: R$ 32.515 mil. Inicio previsto em 01/05/2012 e mencionada 
também em Campinas.  

2. implantação de vias marginais na SP-330 – subtrecho restante entre o km 110 e km 120 – 
Sumaré/Americana – Custo: R$ 29.447 mil. Inicio previsto em 01/05/2012 e mencionada 
também em Campinas.  
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 957.390 litros de leite no período Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 1.200 
mil, beneficiando 1.358 famílias carentes, no último mês.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 4,10 km das estradas rurais SMR-278 e SMR-148 (2ª fase) - Custo: R$ 
364 mil. Obra concluída em 19/09/2010.  

 

CATI - Programa de Microbacias:  

• recuperados 3,72 km de estradas rurais da Microbacia do Córrego Taquara Branca – 
Custo: R$ 196 mil. Obra concluída em 25/11/2007.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 15 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 52 
crianças e adolescentes, 40 idosos, 600 famílias, 340 migrantes e 100 pessoas de 
outros segmentos da população – Custo: R$ 859 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 140 famílias/mês 2007 – Custo: R$ 100 mil; 139 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 100 mil; 139 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 100 
mil; e 139 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 114 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 107 bolsistas/mês em 2007– Custo: R$ 77 mil; 107 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 77 mil; 107 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 77 
mil; e 107 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 77 mil.  

 

Repasses concluídos: R$ 149 mil  

• Associação Pestalozzi – repasse de R$ 30 mil pagos em Jan/2009, para aquisição de 
veículo.  
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• Instituto de Promoção do Menor – repasse de R$ 40 mil pagos em Nov/2008, para 
aquisição de equipamentos.  

• APAE - repasse R$ 49 mil pagos em Ago/2008, para aquisição de equipamentos.  

• Associação Pestalozzi – repasse de R$ 30 mil pagos de Dez/2006 a Mai/2007, para 
custeio.  

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados de Jul/2010 a Abr/2011 para realização de 1 curso 
(corte/costura), beneficiando 120 pessoas, através do Programa Complementando 
Renda Cidadã.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 719 mil  

• 2.702,16 m² de pavimentação asfáltica, 375,52 m de guias e sarjetas e 118,00 m de 
galerias de águas pluviais na Vila Diva – Custo: R$ 144 mil repassados em Dez/2009. 
Obra concluída em 23/12/2010.  

• 6.914,22 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 100 mil 
repassados em Jan/2010. Obra concluída em 23/12/2010.  

• 6.025 m² de recapeamento asfáltico e canalização na Rua Ângelo Ongaro e Rua 
Américo Menuzzo – Custo: R$ 100 mil repassados em Jan/2010. Obra concluída em 
23/12/2010.  

• 735 m² de pavimentação asfáltica, 175,00 m de guias e sarjetas e 30,50 m de galerias 
de águas pluviais na Estrada Municipal Ângelo Furian – Custo: R$ 50 mil repassados 
em Dez/2009. Obra concluída em 23/12/2010.  

• 4.000 m² de recapeamento asfáltico e 66,90 m de sarjetão na Rua Ângelo Ongaro – 
Custo: R$ 100 mil repassados em Jan/2010. Obra concluída em 23/10/2010.  

• 1.507,88 m² de pavimento asfáltico, 354,23 m de guias, sarjetas e 616 m de galerias na 
Rua Ednei Aparecido Sgobin – Custo: R$ 225 mil repassados em Dez/2009. Obra 
concluída em 15/09/2010.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 6.600 mil  

Reformas de escolas concluídas: 68 – R$ 3.200 mil  

Coberturas de quadras de esportes de escolas concluídas: 14 – R$ 3.400 mil  
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Transporte Escolar:  

• Foi entregue em 12/12/2009 um veículo micro ônibus para o transporte de estudantes, 
no valor de R$ 145 mil.  

 

Repasses para a APAE / Sociedade Pestalozzi:  

• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
1.703 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 776 alunos com deficiências que impossibilitam 
frequentar classes regulares de ensino fundamental.  

• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a Sociedade Pestalozzi, recursos no 
valor de R$ 169 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de 
Educação Especial, para atendimento a 88 alunos com deficiências que impossibilitam 
frequentar classes regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Set/2010 foram gastos R$ 2.117 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 14 escolas do município.  

 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

 

 

• De Mar/2009 a Set/2010, foram concedidas bolsas alfabetização para 25 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 1.573 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 13 escolas do município – Custo: R$ 153 mil.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Frentes de Trabalho:  

• No período de Ago/2008 a Mai/2009 foram atendidos 177 bolsistas - Custo: R$ 46 mil.  
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ESPORTE E LAZER:  

Repasse de recursos:  

• construção de pista de skate – Custo: R$ 150 mil repassados em Jul/2008. Obra 
concluída em 04/08/2010.  

• 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 Jan/2008, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos. Vigência: 16/04/2012.  

 

GESTÃO PÚBLICA:  

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1Infocentro Municipal na Rua Geraldo de 
Souza, nº 221 (Jardim Carlos Basso) - Custo: R$ 63 mil. A Prefeitura cedeu salas e 
monitores e o Estado instalou 10 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito 
à Internet.  

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1Infocentro Municipal na Rua Felomena 
de Oliveira Dantas, nº 330 - Custo: R$ 63 mil. A Prefeitura cedeu salas e monitores e 
o Estado instalou 9 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 1 unidade habitacional concluída pelo sistema de carta de crédito – R$ 7 mil:  

CDHU: 393 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – R$ 13.343 mil  

• conjunto habitacional Sumaré C - 393 unidades habitacionais, beneficiando 1.965 
pessoas, construídas pelo Programa Reassentamento Habitacional na Rua Papa São 
Fábio, nº 230 – Custo: R$ 13.343 mil. Unidades comercializadas em 15/05/2007.  

 

Programa Melhorias Habitacionais e Urbanas:  

• 33.558,07 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em diversas ruas do conjunto 
habitacional Ângelo Tomazin – Custo: R$ 875 mil, repassados de Mai/2008 a 
Fev/2010. Obra concluída em 11/03/2009.  
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JUSTIÇA:  

Fundação Casa:  

• convênio com o Instituto de Assistência Pio XII para atendimento a 120 adolescentes 
em regime de liberdade assistida - Custo: R$ 387 mil de Ago/2006 a Jun/2008.  

 

• convênio com o Instituto de Assistência Pio XII para atendimento a 90 adolescentes 
em regime de liberdade assistida - Custo: R$ 232 mil, repassados de Out/2008 a 
Dez/2009.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SANEBASE:  

• reforma da estação de tratamento de água 1 – Custo: R$ 100 mil, repassados de 
Abr/2007 a Out/2008. Obra concluída em 13/08/2008.  

 

DAEE:  

• ampliação e modernização da sala de gás-cloro da estação de tratamento de água, 
implantação de dosadores e automatização – Custo: R$ 90 mil, repassados em 
Dez/2008. Obra concluída em 31/12/2008.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para organizações sociais (2007-2010) – custeio / investimentos 
(Total: R$ 273.092 mil):  

• Hospital Estadual de Sumaré (UNICAMP) – R$ 271.265 mil, repassados de Jan/2007 
a Dez/2010 para custeio.  

• Hospital Estadual de Sumaré (UNICAMP) – R$ 480 mil repassados em Jun/2010 
para aquisição de equipamentos para o AME Santa Bárbara D’Oeste.  

• Hospital Estadual de Sumaré (UNICAMP) – R$ 212 mil repassados em Jul/2009, 
para ampliação de 2 leitos de UTI Neonatal (concluída em 30/08/2009).  
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• Hospital Estadual de Sumaré (UNICAMP) - Custo: R$ 1.135 mil repassados em 
Nov/2008, para ampliação do ambulatório cirúrgico (concluída em 03/12/2008).  

 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – custeio (Total: 
R$ 65 mil):  

• APAE - R$ 60 mil.  

• Prefeitura – R$ 5 mil.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2009) – equipamentos (Total: R$ 150 mil):  

Prefeitura – R$ 150 mil, sendo:  

R$ 100 mil repassados em Jan/2008, para aquisição de aparelho de raio-x (entregue em 
07/06/2008).  

R$ 50 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de veículo (entregue em 30/05/2009).  

Programa Dose Certa:  

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados R$ 4.760 mil para aquisição de 
medicamentos.  

 

Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 694 mil, repassados de 2007 a 2010.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 18 viaturas, sendo: 11 para a Polícia Militar e 7 para a Polícia Civil 
– Custo: R$ 821 mil.  
 

 

Reforma:  

• reforma no prédio do 1º distrito policial – Custo: R$ 60 mil. Reforma concluída em 
23/08/2008.  
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TRANSPORTES:  

DER:  

Obras concluídas:  

• construção das pistas de aceleração e desaceleração para seis abrigos de paradas de 
ônibus da SP-115/330 – Custo: R$ 1.030 mil. Obra concluída em 15/08/2009.  

• recuperação das SPA-115/330, SPA-127/304 e SPA-031, numa extensão de 8,25 km – 
Custo: R$ 6.699 mil. Obra concluída em 23/03/2010, sendo:  

1. SPA 115/330 - Sumaré - recapeamento de pista e acostamento.  

2. SPA 127/304 - Nova Odessa – Sumaré - recuperação de pista sem acostamento.  

3. SPA 031/107- Holambra - recapeamento e pavimentação de acostamento.  

 

CONCESSIONÁRIA AUTOBAN: R$ 90.141 mil  

Obras concluídas: R$ 90.141 mil  

1. implantação de dispositivo no km 109,2 da SP-330 – Custo: R$ 12.541 mil. Obra 
concluída em 30/09/2010.  

2. remodelação do trevo do km 112,90 na SP-330 – Custo: R$ 6.455 mil. Obra concluída em 
30/09/2010.  

3. implantação de vias marginais na SP-330 – Custo: R$ 17.464 mil. Obras concluídas em 
30/04/2008, 28/02/2009 e 30/09/2010.  

4. implantação de marginal do km 121,10 ao km 123 na SP-330 – Custo: R$ 6.215 mil. Obra 
concluída em 30/04/2010.  

5. implantação de passarela na SP-330 (interligação com Jardim Manchester) – Custo: R$ 
1.726 mil. Obra concluída em 30/04/2009.  

6. remodelação do trevo do km 113,6 da SP-330 – Custo: R$ 3.599 mil. Obras concluída em 
30/04/2009.  

7. 99,64 km de recapeamento da SP-330, trecho São Paulo-Sumaré – Custo: R$ 38.671 mil. 
Obra concluída em 30/04/2008 e mencionada também em São Paulo.  
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8. 47,5 km de recapeamento da SP-330, trecho Sumaré-Cordeirópolis – Custo: R$ 3.470 mil. 
Obra concluída em 02/07/2007 e mencionada também ao município de Cordeirópolis.  
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 380.900.000,00 

 
 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA: 

• construção do Centro de Ressocialização, com 210 novas vagas - Custo: R$ 2.809 mil. 
A obra foi concluída em 20/08/2001. 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos1.856.924 litros de leite, no período de Jul/1995 à Dez/2006 - Custo: R$, 
1.420 mil beneficiando 2.036 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados4,9 km da estrada rural Ângelo Furlan - SMR-050 - Custo: R$ 77 mil. A 
obra foi concluída em 05/11/2001. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 61 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
2.803 crianças e adolescentes, 1.87 idosos, 604 portadores de deficiências, 1.388 
famílias, 575 migrantes e 50 pessoas de outros segmentos da população – R$ 3.104 
mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 107 bolsistas/mês em 2005 e 107 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 122 mil em 2005 e R$ 77 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 – 120 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 206 mil; 
120 famílias/mês em 2004 – R$ 87 mil; 120 famílias em 2005 – R$ 86 mil e 140 
famílias em 2006 – R$ 100 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 
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família, mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá ser 
desvinculada ou permanecer no Programa. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 12.797 mil 
 
Escolas construídas: 11 (12.495 novas vagas) - R$ 8.824 mil 

• EE Marinalva Gimenes Colossal da Cunha – 14 salas (1.470 novas vagas) - Custo: R$ 
799 mil. Concluída em 29/06/2001; 

• EE Profª Ivani Aparecida Queiroz Perez - 8 salas (840 novas vagas) - Custo: R$ 710 
mil, concluída em 06/07/2001; 

• EE Profª Sônia Maria Maschio Baptista - 14 salas (1.470 novas vagas) – Custo: R$ 
697 mil, concluída em 03/12/2001; 

• EE Parque Santo Antônio I - 15 salas (1.575 novas vagas) - Custo: R$ 1.867 mil, 
concluída em 30/08/2005; 

• EE Parque Santo Antônio - 10 salas (1.050 novas vagas) – Custo: R$ 1.568 mil, 
concluída em 30/09/2005; 

• EMEF Profª Neusa de Souza Campos - 10 salas (1.050 novas vagas) – Custo: R$ 646 
mil, concluída em 26/08/1998; 

• EMEF Antonieta Cia Viel - 6 salas (630 novas vagas) - Custo: R$ 592 mil, concluída 
em 26/08/1998; 

• EMEF Profª Nilza Thomazini - 12 salas (1.260 novas vagas) - Custo: R$ 952 mil, 
concluída em 26/08/1998; 

• EMEF Profª Anália de Oliveira Nascimento - 10 salas (1.050 novas vagas) - Custo: R$ 
330 mil, concluída em 17/03/2000; 

• EMEF Profª Flora Ferreira Gomes - 10 salas (1.050 novas vagas) - Custo: R$ 333 mil, 
concluída em 21/03/2000; 

• EMEF Profª Eliana NinchinVanghan - 10 salas (1.050 novas vagas) - Custo: R$ 330 
mil, concluída em 21/03/2000. 

 
Ampliações de Escolas concluídas: 21 (7.980novas vagas) - R$ 1.600 mil 
 
Reformas de escolas concluídas: 86 - R$ 1.861 mil 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 11 – R$ 512 mil 
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Repasses para a APAE: 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 1.821 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 1.475 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 3.500 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 35 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 

• Em 05/11/1999 foi implantado o Banco do Povo Paulista na avenida Brasil, nº 1.111 - 
Custo: R$ 450 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
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 Jul/2006, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos.  

 
Repasse de recursos: 

• cobertura da quadra de esportes da APAE – Custo: R$ 70 mil, repassados em 
Dez/2004. Obra concluída em 24/04/2005. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1Infocentro Municipal na avenida Brasil, 
nº 1.111 - Custo: R$ 30 mil. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 6 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet. 
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HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 500 unidades habitacionais / 1 conjunto – R$ 5.282 mil 

• conjunto habitacional Sumaré Leste B – 500 unidades, beneficiando 2.500 pessoas, 
construídas pelo sistema Empreitada Global na rua 1 - Jardim Maria Antônia – Custo: 
R$ 5.282 mil. A obra foi concluída em 31/12/1997. 

 
CDHU: Urbanização de Favelas 

• Área Sumaré C, pelo Sistema de Urbanização Integrada, em parceria com a 
Prefeitura, foram realizados serviços de recuperação de moradias, projetos, 
consultoria, pavimentação e paisagismo, beneficiando 498 famílias moradoras do 
local - Custo: R$ 2.956 mil. A obra foi concluída em 21/12/2006. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• aquisição de 2 retroescavadeiras com recursos do FECOP (Fundo Estadual de 
Controle da Poluição – Custo: R$ 208 mil em Out/2003 e Jul/2004. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
Adm. Superior de Saneamento e Energia: 

• elaboração de projetos na área de tratamento de esgotos sanitários - Custo: R$ 149 
mil, concluída em 31/12/2001. 

 
CTEEP: 

• instalação de banco de reatores para ampliação da Subestação de Energia - Custo: R$ 
13.686 mil. Concluída em 14/04/2006, a empresa foi privatizada em 28/06/2006. 

 
SANEBASE: 

• reforma da ETA II no Parque Itália para implantação do sistema de recuperação de 
água de lavagem - Custo: R$ 100 mil. A obra foi concluída em 30/06/2006. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
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• Hospital Estadual de Sumaré Dr. Leandro Franceschini – R$ 18.999 mil em 
Jul/2000, para construção; 

• Hospital Estadual de Sumaré Dr. Leandro Franceschini - R$ 11.802 mil em Jul/2000, 
para aquisição de equipamentos; 

• Hospital Estadual de Sumaré Dr. Leandro Franceschini - R$ 1.500 mil para 
aquisição de equipamento para digitação do serviço de imagem; 

• Prefeitura – R$ 125 mil em Dez/ 2006, para aquisição de um mamógrafo; 

• Prefeitura - R$ 100 mil em Nov/2006, para reforma da Unidade Básica de Saúde do 
Jardim Picerno; 

• Prefeitura – R$ 14 mil em Jan/2002, para reforma e recuperação da cobertura do 
Posto de Saúde Municipal; 

• Prefeitura – R$ 33 mil em Abr/2006, para aquisição de veículo para transporte de 
pacientes. 

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

• Santa Casa – R$ 82 mil 

• Hospital Estadual de Sumaré – R$ 193 mil 

• Prefeitura – R$ 1.201 mil. 
 
Entrega de Ambulâncias: 3 

• Hospital Estadual de Sumaré Dr. Leandro Franceschini - 1 (entregue em 2000); 

• Prefeitura – 2 (1 entregue em 2000 e 1 repasse de recursos em dez/2006). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 59 viaturas, sendo: 51 para a Polícia Militar e 8 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 1.500 mil.  

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• serviços de melhoramentos e pavimentação da vicinal SMR-340 - Estrada do Picerno, 
numa extensão de 2,5 km – Custo: R$ 208 mil. A obra foi concluída em 02/09/1998. 
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CONCESSIONÁRIA AUTOBAN: 

1. implantação de praça de pedágio no km 118 da SP-330 – Custo: R$ 9.684 mil. A obra 
foi concluída em 31/12/1998; 

2. 47,5 km de recapeamento da SP-330, trecho Sumaré-Cordeirópolis – Custo: R$ 
50.681 mil. A obra foi concluída em 30/09/1999; 

3. implantação de passarela no km 109,6 da SP-330 – Custo: R$ 1.160 mil. A obra foi 
concluída em 30/10/1999; 

4. recuperação de ponte no km 110,7 da SP-330 – Custo: R$ 328 mil. A obra foi 
concluída em 31/12/1999; 

5. implantação de passarela no km 114,3 da SP-330 – Custo: R$ 1.160 mil. A obra foi 
concluída em 25/02/2000; 

6. implantação de vias marginais no km 114 da SP-330 – Custo: R$ 1.311 mil. A obra foi 
concluída em 31/07/2003; 

7. ampliação e reforma do trevo do km 114 da SP-330 – Custo: R$ 1.088 mil. A obra foi 
concluída em 31/07/2003; 

8. implantação de vias marginais na SP-330 – Custo: R$ 3.398 mil. A obra foi concluída 
em 23/12/2003; 

9. implantação de dispositivo no km 107 da SP-330 – Custo: R$ 16.854 mil. A obra foi 
concluída em 05/04/2004; 

10. implantação de vias marginais junto ao trevo do km 107 da SP-330 – Custo: R$ 
10.495 mil. A obra foi concluída em 30/04/2004. 

 
 
 


