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SUZANO 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 
 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CIÊNCIA E TECNOLOGIA : 

CEETPS:  

Obra concluída:  

• reforma e adaptações nas instalações físicas da ETEC – Custo R$ 1.443 mil. A obra 
foi concluída em 09/02/2011.  

• construção da cobertura da quadra poliesportiva na ETEC – Custo R$ 618 mil, A obra 
foi concluída em 28/11/2011.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

• Programa Renda Cidadã – atendidas 1.578 famílias/mês em 2011 – R$ 1.593 mil; 
sendo atendidas 1.578 famílias/mês em 2012 – R$ 1.514 mil, repassados R$ 379 mil 
em Jan a Mar.  

• Projeto Ação Jovem – atendidas 186 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 169 mil; 
sendo atendidas 186 famílias/mês em 2012 – R$ 178 mil, repassados R$ 45 mil em Jan 
a Mar.  

 

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 741.285 litros de leite, no período de Jan a Nov/2011 – Custo: R$ 1.028 
mil, beneficiando 5.710 famílias carentes e 100 idosos, no último mês do período.  

 

Repasses:  

• foram repassados para o Instituto Amar Holiness – Custo: R$ 30 mil em Out/2010, 
para aquisição de equipamentos em Fev/2011.  
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EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 4.481 mil  

Reformas de escolas concluídas: 9 – R$ 1.649 mil  

• EE/CEL ProfºAntonio José Campos de Menezes - Custo: R$ 5 mil. A obra foi 
concluída em 29/07/2011.  

• EE ProfºMasaitiSekine - Custo: R$ 57 mil. A obra foi concluída em 08/11/2011.  

• EE CTE Jacques Yves Cousteau - Custo: R$ 14 mil. A obra foi concluída em 
09/09/2011.  

• EE Oswaldo de Oliveira Lima - Custo: R$ 69 mil. A obra foi concluída em 10/06/2011.  

• EE Antonio Rodrigues de Almeida - Custo: R$ 77 mil. A obra foi concluída em 
12/09/2011.  

• EE Euclides Igesca - Custo: R$ 608 mil. A obra foi concluída em 25/02/2011.  

• EE Ver. Antonio Valdemar Galo – Custo: R$ 114 mil. A obra foi concluída em 
20/10/2011.  

• EE Euclides Igesca - Custo: R$ 608 mil. A obra foi concluída em 25/02/2011.  

• EE ProfªJandyra Coutinho - Custo: R$ 97 mil. A obra foi concluída em 18/03/2011.  
 

Reformas de escolas em execução: 5 – R$ 2.325 mil  

• EE Roberto Bianchi - Custo: R$ 446 mil. A obra está com 88% executados e tem 
término previsto em 31/03/2012.  

• EE Drº Anis Fadul - Custo: R$ 299 mil. A obra está com 79% executados e tem 
término previsto em 30/03/2012.  

• EE Cel. ProfºAntonio José Campos de Menezes - Custo: R$ 199 mil. A obra está com 
62% executados e tem término previsto em 30/03/2012.  

• EE Anderson da Silva Soares - Custo: R$ 317 mil. A obra está com 18% executados e 
tem término previsto em 04/07/2012.  

• EE ChojiroSegawa - Custo: R$ 1.064 mil. A obra está com 25% executados e tem 
término previsto em 04/07/2012.  

 

Reformas de escolas contratadas, aguardando OIS::2 - Empresa HE Engenharia Comércio 
e Representações.  

• EE Profº Dr. Giovanni Batista Raffo - Custo: R$ 182 mil  
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• EE Profº José Benedito Leite Bartholomei - Custo: R$ 345 mil  
 

Reformas de escolas em licitação: 3 

• EE Anderson da Silva Soares - Custo: R$ 317 mil  

• EE ChojiroSegawa - Custo: R$ 1.100 mil  

• DER Suzano - Custo: R$ 644 mil  
 

Cobertura de quadra de esportes concluída: 1 - R$ 234 mil  

• EE José Camilo de Andrade – Custo: R$ 234 mil. A obra foi concluída em 13/04/2011.  
 

Cobertura de quadra de esportes em execução: 1 - R$ 273 mil  

• EE Oswaldo de Oliveira Lima – Custo: R$ 273 mil. A obra está com 88% executados e 
tem término previsto em 30/03/2012.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar a Set/2011 foram gastos R$ 359 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 12 escolas do município.  

 

EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO:  

Banco do Povo:  

• Em 24/03/2001 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua General Francisco 
Glicério nº 1.334 – Custo: R$ 459 mil para atender o crédito produtivo popular. 
Vigência até 24/08/2016.  

 

Programa Meu Primeiro Emprego:  

• No período de Jan a Dez/2012, foram concedidas 29 bolsas de estágio para jovens de 
16 a 21 anos cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio – Custo: R$ 30 mil. Vigência 
até 31/12/2014.  
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GESTÃO PÚBLICA:  

POUPATEMPO:  

• Posto será instalado na Rua Sete de Setembro, 555 - Jardim Iraí - Suzano/SP. A 
próxima etapa, após a definição do local, será a elaboração dos custos, considerando 
os Projetos Executivos e a Contratação do Serviço Gestão, entrega prevista para 2º 
semestre de 2012. (fase de elaboração dos projetos executivos).  

 

JUSTIÇA:  

Fórum:  

• ampliação e reforma do fórum – Custo: R$ 679 mil. A obra está com 85% executados. 
O contrato foi rescindido com a empresa Chaia. Obra retomada em 04/04/2011 com a 
empresa PS Engenharia, Construções e Comercio Ltda, a obra tem término previsto 
em Mai/2012.  

 

Fundação CASA:  

• convênio com a Comunidade Kolpin do Jardim Revista, para atendimento a 56 
adolescentes em liberdade assistida - Custo: R$ 2.052 mil, repassados R$ 958 mil de 
Jun a Nov/2011. Vigente até Jun/2012.  

 

LOGISTICA E TRANSPORTES:  

DER:  

Obras concluídas:  

• recuperação e melhoramentos da SP-031 (Rodovia Índio Tibiriçá), compreendendo: 
recapeamento da pista e acostamentos existentes no trecho entre os km 33,1 e km 73, 
segregação da pista com canteiro central nos trechos urbanos, implantação de 
terceiras faixas, dispositivos nos km 37,75, km 40,8, km 62,5 e km 68,13, baias de 
paradas de ônibus e alteração do acesso à estrada municipal do Koyama em Suzano, 
com remoção de passarela no km 58,90 – Custo: R$ 96.773 mil. A obra realizada em 3 
lotes: O lote 1 (São Bernardo do Campo - trecho entre os km 33,1 e km 45,50) – 
concluído em 12/08/2011; o lote 2 (Ribeirão Pires - trecho entre os km 45,50 e km 
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57,90) – concluído em 12/08/2011 e o lote 3 (Suzano - trecho entre os km 57,90 e km 
70,30 – R$ 32.633 mil) – concluído em 30/06/2010.  

• Em execução a recuperação do km 0,0 ao km 6,60 c/ elevação do greide em trechos 
localizados no município – Custo: R$ 11.196 mil, a obra tem término previsto em 
05/10/2012.  

• Em início de licitação a supervisão das obras de recuperação com elevação de greide 
em trechos localizados do km 0,0 ao km 6,60 – Custo: R$ 1.785 mil.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV:  

• recuperados 16,70 km da vicinal Estrada do Koyama - KeidaHarada, com início na 
SP-031 contorna o Distrito de Palmerias e termina na SP-031 – Custo: R$ 7.163 mil. 
A obra foi concluída em 30/11/2011. (ITQ).  

• recuperados 2,60 km da vicinal Estrada do Kidani, liga a Estrada do Koyama a 
Estrada KeidaHarada – Custo: R$ 1.115 mil. A obra foi concluída em 30/11/2011 
(ITQ).  

• recuperados 2,70 km da vicinal Estrada das Varinhas, liga a Estrada KeidaHarada a 
Represa – Custo: R$ 1.158 mil. A obra foi concluída em 30/11/2011 (ITQ).  

• recuperados 1,90 km da vicinal Estrada do Pavoeiro, liga a SP-43 ao Vale do Sol – 
Custo: R$ 815 mil. A obra foi concluída em 30/11/2011 (ITQ).  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 333 mil  

• construção de área de lazer no Bairro Vila Maluf – Custo: R$ 140 mil, repassados em 
Nov/2010. Obra concluída em Jun/2011.  

• 940 m² de pavimentação, guias e sarjetas – Custo: R$ 93 mil, repassados em Jul/2010. 
Obra concluída, aguardando prestação de contas. (não informou a data de conclusão)  

• construção de oficina profissionalizante na Estrada Furuyama, 2974, Rio Abaixo – 
Custo: R$ 100 mil, obra concluída, processo arquivado em Out/2011.  
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SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS:  

SABESP:  

Obra em licitação:  

• execução das estações elevatórias de esgotos (4ª Divisão e Tanque Caio), linhas de 
recalque, complementação do fornecimento e montagem das elevatórias de esgotos 
Planalto e Ikeda – Custo: R$ 8.376 mil. (preparando documentação para iniciar 
licitação, sem previsão).  

 

FEHIDRO :  

• contrato com a Prefeitura para centro de triagem na Bacia do Taiassupeba, 
reciclando materiais para um ambiente sustentável – Custo: R$ 659 mil, concluído em 
28/01/2011.  

 

SAÚDE:  

Repasse em andamento para entidade hospitalar – investimento:  

• Santa Casa - R$ 550 mil em Out e Nov/2011, para reforma da UTI Neonatal, obra tem 
término previsto em 28/02/2012, quando será solicitada a vistoria da vigilância 
Municipal e Estadual.  

• Santa Casa - R$ 900 mil em 13/01/2012, para aquisição de equipamentos e mobiliário 
para UTI Neo Natal, sendo: 4 incubadoras neonatal, 5 monitores multiparamétrico, 1 
berço aquecido, 1 monitor com capinografia, 6 ventiladores pulmonar, 1 foco 
cirúrgico portátil, 1 eletrocardiógrafo, 1 carro de emergência e 1 incubadora de 
transporte. Esses equipamentos encontram-se em fase de entrega tendo como previsão 
de encerramento das entregas em 28/02/2012.  

• Santa Casa - R$ 150 mil em 13/01/2012, para reforma da Ala de Clínica Médica, 
iniciada em 13/02/2012 e tem término previsto em 15/06/2012.  

 

Repasses para entidade hospitalar – custeio:  

• Santa Casa - R$ 1.050 mil de Mar a Ago/2011 (Programa Pró-Santas Casas).  
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• Santa Casa - R$ 1.050 mil, repassados de Set/2011 a Jan/2012 (Programa Pró-Santas 
Casas).  

• Santa Casa - R$ 200 mil em Out/2011.  
 

• TA - 009/2011 - Santa Casa - R$ 100 mil em Set/2011, para prestação de serviços e 
aquisição de material de consumo e não aquisição de equipamentos.  

 

Repasse programado para entidade hospitalar – custeio:  

• Santa Casa - R$ 1.140 mil.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 14 viaturas: 7 em 2011 e 7 em 2012 para a Polícia Militar – Custo: 
R$ 612 mil.  

 

TRANSPORTES METROPOLITANOS:  

CPTM:  

• Projeto executivo e implantação de obras: revitalização, via permanente e rede aérea, 
Trecho Ferraz de Vasconcelos / Estudantes - Linha 11 Coral – R$ 118.365 mil, tem 
término previsto em 17/04/2013.  

• Modernização da estação de Suzano – Custo: R$ 36.934 mil. Obra com 14% 
executados tem término previsto em 12/02/2013. Já realizado o canteiro e sendo 
construída a estação provisória.  
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GESTÃO 2007-2010 

 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA:  

• cobertura metálica para visitas, abrigo de revestimento no setor de saúde e pintura da 
torre de vigia do Centro de Detenção Provisória – Custo: R$ 245 mil. Obra concluída 
em 25/01/2009.  

• reforma de emergência para reparo aos danos causados pela rebelião ocorrida em 
13/05/2006 no Centro de Detenção Provisória – Custo: R$ 513 mil. Obra concluída 
em 06/05/2007.  

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 3.022.997 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 
3.846 mil, beneficiando 5.710 famílias carentes e 100 idosos, no último mês do 
período.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 5 convênios com a Prefeitura para atendimento a 120 crianças e 
adolescentes, 47 migrantes e 271 pessoas de outros segmentos da população – R$ 612 
mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 1.466 famílias em 2007 – R$ 1.055 mil, 1.466 
famílias/mês em 2008 – R$ 1.055 mil; 1.466 famílias/mês em 2009 – R$ 1.055 mil; e 
1.586 famílias/mês em 2010 – R$ 1.264 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 130 bolsistas/mês em 2007 - R$ 93 mil; 130 
bolsistas/mês em 2008 – R$ 93 mil; 130 bolsistas/mês em 2009 – R$ 93 mil; e 130 
bolsistas/mês em 2010 – R$ 109 mil.  

 

Repasses concluídos: R$ 150 mil  

• Instituição Assistencial e Educacional Espírita Sal da Terra – repasse de R$ 50 mil, 
pagos em Abr/2009 para aquisição de equipamentos.  
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• Casa São Vicente de Paula – repasse de R$ 50 mil, pagos em Jan/2008 para aquisição 
de equipamentos.  

• Guarda Mirim – repasse de R$ 50 mil, pagos em Jan/2008 para aquisição de 
equipamentos.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

CEETPS:  

ETEC de Suzano:  

• convênio entre o CEETPS e a Prefeitura para implantação da ETEC no município. 
Coube ao município a reforma do prédio (já entregue) e ao Estado a aquisição de 
equipamentos e mobiliários – Custo: R$ 857 mil. As aulas foram iniciadas em 
Ago/2008 e a unidade oferece os cursos de Gestão Ambiental e Química. (Decreto de 
criação nº 53.451 de 18/09/2008).  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 22.554 mil  

Escolas novas construídas: 5 (5.775 novas vagas) – R$ 3.445 mil 7  

 

• EE Profº Gilberto de Carvalho - 15 salas (1.575 novas vagas) – Custo: R$ 970 mil. 
Obra concluída em 30/11/2007.  

• EMEF Profº Damásio Ferreira dos Santos – 10 salas (1.050 novas vagas)- Custo: R$ 
595 mil. Obra concluída em 30/08/2007.  

• EMEF Victor Salviano – 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: R$ 789 mil. Obra 
concluída em 30/08/2007.  

• EMEF Sergio Simão - 12 salas (1.260 novas vagas) - Custo: R$ 704 mil. Obra 
concluída em 30/08/2007.  

• EMEF ProfªNizilda Alves de Godoy – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 387 mil. 
Obra concluída em 23/04/2007.  
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Ampliações de escolas concluídas: 5 (2.310 novas vagas) – R$ 6.472 mil  

• EE Anderson da Silva Soares – 5 salas (525 vagas) – Custo: R$ 1.707 mil. Obra 
concluída em 06/08/2010.  

• EE Helena Zerrener - 1 sala (105 vagas) - Custo: R$ 1.462 mil. Obra concluída em 
24/09/2008.  

• EE José Camilo de Andrade - 4 salas (420 vagas) - Custo: R$ 1.047 mil. Obra 
concluída em 24/09/2008.  

• EE Profª Benedita de Campos Marcolongo - 5 salas (525 vagas) - Custo: R$ 1.212 mil. 
Obra concluída em 15/04/2008.  

• EE Profª Leda Fernandes Lopes - 7 salas (735 vagas) - Custo: R$ 1.044 mil. Obra 
concluída em 20/11/2007.  

 

Reformas de escolas concluídas: 182 – R$ 9.800 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 10 – R$ 2.837 mil  

• EE Drº Morato de Oliveira – Custo: R$ 392 mil. Obra concluída em 27/07/2010.  

• EE Profº Jose Papaiz – Custo: R$ 322 mil. Obra concluída em 10/05/2010.  

• EE Anderson da Silva Soares – Custo: R$ 321 mil. Obra concluída em 30/06/2009.  

• EE TokuzoTerazaki – Custo: R$ 307 mil. Obra concluída em 30/06/2009.  

• EE Bairro Miguel Badra V – Custo: R$ 263 mil. Obra concluída em 28/04/2009.  

• EE Profº Gilberto de Carvalho – Custo: R$ 255 mil. Obra concluída em 28/04/2009.  

• EE Profª Leda Fernandes Lopes – Custo: R$ 264 mil. Obra concluída em 09/03/2009.  

• EE Roberto Bianchi – Custo: R$ 294 mil. Obra concluída em 02/03/2009.  

• EE ProfºDrº Giovanni Batista Raffo – Custo: R$ 247 mil. Obra concluída em 
30/10/2008.  

• EE Manoel dos Santos Paiva – Custo: R$ 172 mil. Obra concluída em 24/09/2007.  
 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Set/2010 foram gastos R$ 1.907 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 15 escolas do município.  
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Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Mar/2008 a Set/2010 foram concedidas bolsas alfabetização para 18 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 944 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 12 escolas da região – Custo: R$ 370 mil.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Frentes de Trabalho:  

• No período de Jan/2007 a Mai/2009 foram atendidos 6.933 bolsistas - Custo: R$ 2.030 
mil.  

 

Programa Meu Primeiro Emprego:  

• No período de Jan/2007 a Dez/2010 foram concedidas 2.097 bolsas de estágio para 
jovens de 16 a 21 anos cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio – Custo: R$ 128 mil.  

 

ESPORTE E LAZER:  

Repasse de recursos:  

• realização da V Copa da Juventude Estudantil do Alto Tietê – Custo: R$ 22 mil 
repassados em Jan/2008. Evento realizado de 22/12/2007 a 08/01/2008.  

• realização do Campeonato Paulista de Culturismo e Fitness – Custo: R$ 50 mil 
repassados em Jul/2008. Evento realizado entre os dias 27 e 29/06/2008.  

• realização do 34º Campeonato Sul-Americano de Culturismo e Fitness 2008 – Custo: 
R$ 70 mil repassados em Out/2008. Evento realizado entre os dias 11 e 14/09/2008.  

• realização do Campeonato de Futebol Amador – Custo: R$ 100 mil repassados em 
Out/2008. Evento realizado entre os dias 20/09/2008 e 20/12/2008.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 1.080 unidades habitacionais concluídas / 8 conjuntos – R$ 42.758 mil  
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• conjunto habitacional Suzano B (RMSUZ-2) - com 160 unidades, beneficiando 800 
pessoas, construídas pelo Programa Produção Direta na estrada de Santa Mônica nº 
1.510 - Jardim Suzanápolis - Custo: 5.555 mil. Unidades entregues em 25/09/2010.  

• conjunto habitacional Suzano C (RMSUZ-1) – 160 unidades, beneficiando 800 
pessoas, construída pelo Programa Produção Direta na estrada de Santa Mônica nº 
1.510 - Jardim Suzanópolis - Custo: R$ 5.695 mil. Unidades entregues em 30/10/2010.  

• Conjunto habitacional Suzano A3 – 120 unidades, beneficiando 600 pessoas, em 
construção pelo Programa Parceria com Associações e Cooperativas na Avenida 
Washington Luiz s/nº - Bairro Varam - Custo: R$ 4.768 mil. Unidades entregues em 
07/06/2010.  

• conjunto habitacional Suzano A6 - com 180 unidades, beneficiando 900 pessoas, 
construídas pelo Programa de Reassentamento Habitacional na Avenida Washington 
Luiz, s/nº - Bairro Varam – Custo: R$ 8.220 mil. Foram entregues 60 unidades em 
Out/2009; 40 unidades em Dez/2009 e 80 unidades em Jan/2010.  

• conjunto habitacional Suzano A2 - com 160 unidades, beneficiando 800 pessoas, 
construídas pelo Programa de Reassentamento Habitacional na Avenida Washington 
Luiz s/nº - Bairro Varam - Custo: R$ 7.060 mil. Obra concluída em 31/12/2009.  

• conjunto habitacional Suzano A1 - com 120 unidades, beneficiando 600 pessoas, 
construídas pelo Programa de Reassentamento Habitacional na Avenida Washington 
Luiz s/nº - Bairro Varam – Custo: R$ 4.753 mil. Unidades entregues em 15/09/2008.  

• conjunto habitacional Suzano A4 - com 60 unidades, beneficiando 300 pessoas, 
construídas pelo Programa Parceria com Associações e Coperativas na Avenida 
Washington Luiz s/nº - Bairro Varam - Custo: R$ 2.138 mil. Unidades entregues em 
15/09/2008.  

• conjunto habitacional Suzano A5 - com 120 unidades, beneficiando 600 pessoas, 
construídas pelo Programa Reassentamento Habitacional na Avenida Washington Luiz 
s/nº - Bairro Varam - Custo: R$ 4.569 mil. Unidades entregues em 15/09/2008.  

 

JUSTIÇA:  

Fundação CASA:  

• convênio com a Comunidade Kolpin do Jardim Revista para atendimento a 100 
adolescentes em liberdade assistida - Custo: R$ 180 mil, repassados de Jun/2006 a 
Mai/2007.  
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• convênio com a Prefeitura para atendimento a 80 adolescentes em liberdade assistida 
- Custo: R$ 96 mil, repassados de Jul/2008 a Jun/2009.  

 

MEIO AMBIENTE  

CETESB:  

• obras de canalização do Rio Una – Custo: R$ 2.752 mil. Obra concluída em 
29/09/2007.  

 

FEHIDRO :  

• contrato com a Prefeitura para execução do Programa Reviver o Verde – Custo: R$ 
24 mil. Obra concluída em 26/07/2007.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

Contrato registrado no município de Mogi das Cruzes:  

• execução do fechamento da barragem Taiçupeba; ampliação e adequação da 
interligação do rio Tietê com o reservatório Biritiba – Custo: R$ 93.000 mil. Obra 
concluída em Out/2009. Atende os municípios Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim e 
Suzano.  

 

SABESP: R$ 7.357 mil  

Obras concluídas: R$ 7.357 mil  

• 2.950,50 m de rede coletora de esgotos, 4.310 ligações domiciliares de esgotos e 
133,80 m de coletores troncos para atender o Programa de Crescimento Vegetativo – 
Custo: R$ 2.583 mil. Obra concluída em 29/11/2010.  

• obras civis da baia dos tanques de produtos químicos e da rede coletora para destino 
final do clarificado do lodo da estação de tratamento de água Taiaçupeba – Custo: R$ 
1.175 mil. Obra concluída em 20/01/2010.  

• 10.690,10 m de rede coletora de esgotos e 1.038 ligações domiciliares de esgotos para 
atender o Programa de Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 1.490 mil. Obra concluída 
em 10/11/2009.  
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• 2.200 m de reforço da rede de distribuição de água – Custo: R$ 1.771 mil. Obra 
concluída em 31/07/2009.  

• obra de infra estrutura civil para estação de tratamento de água de reuso da estação 
de tratamento de esgotos Parque Novo Mundo – Custo: R$ 282 mil. Obra concluída 
em 30/06/2008.  

• montagem eletromecânica das estações elevatórias de esgotos 1 e 2 – Custo: R$ 28 
mil. Obra concluída em 11/01/2008.  

• obra de interligação por método não destrutivo da chegada dos esgotos na estação 
elevatória de esgotos-2 – Custo: R$ 28 mil. Obra concluída em 28/09/2007.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007-2010) – custeio (Total: R$ 9.550 
mil):  

• Santa Casa - R$ 9.550 mil (sendo R$ 4.775 mil do Programa Pró-Santas Casas).  
 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2009) – obras e 
equipamentos (Total: R$ 1.100 mil):  

• Santa Casa – R$ 500 mil, repassados em Ago/2007 para aquisição de equipamentos 
(entregue em 10/08/2008).  

• Prefeitura - R$ 600 mil, repassados em Fev/2007 para construção do Centro de 
Especialidades (concluída em 21/12/2009).  

 

Programa Dose Certa:  

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 2.014 mil em 
medicamentos.  

 

Programa Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 921 mil, repassados de 2007 a 2010.  
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SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 26 viaturas, sendo: 21 para a Polícia Militar e 5 para a Polícia Civil 
– Custo: R$ 1.100 mil.  

 

 

Polícia Militar - Corpo de Bombeiros:  

• Entregue em 30/05/2008 - 1 unidade de resgate e 1 auto bomba de salvamento – 
Custo: R$ 234 mil.  

 

Policia Militar – Obra concluída:  

• ampliação do pavimento superior da 32º Batalhão da Policia Militar – Custo: R$ 97 
mil. Obra concluída em 03/12/2010.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

Obras concluídas:  

• implantação do Ramo Poá-Suzano, ligação rodoviária dos municípios de Poá, Suzano 
e Itaquaquecetuba à Rodovia Ayrton Senna, numa extensão de 3,05 km – Custo: R$ 
38.563 mil. A obra foi realizada em 2 lotes. O lote 1 em Itaquaquecetuba foi concluído 
em 30/12/2009 e o lote 2 em Suzano em 24/03/2010.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I:  

• recuperação de 8,85 km da vicinal Sete Cruzes, ligação do município de Ribeirão 
Pires e Suzano – Custo: R$ 3.382 mil. Obra concluída em 30/04/2009.  

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II:  

• recuperação de 8,5 km da vicinal Pinheirinho, que liga a SP-56 ao bairro Pinheirinho 
- Custo: R$ 4.873 mil. Obra concluída em 30/10/2009. (MGC)  
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TRANSPORTES METROPOLITANOS:  

EMTU:  

Programa de Revitalização dos Pólos de Articulação Metropolitana  

• construção de abrigo de ônibus, urbanização do entorno e adequação do pavimento da 
pista de rolamento – Custo: R$ 1.066 mil. Concluído em 01/04/2007.  
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 234.400.000,00 

 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA: 

• construção do Centro de detenção Provisória, com 768 novas vagas - Custo: R$ 8.246 
mil . A obra foi concluída em 21/12/2002; 

• serviços complementares para conclusão do Centro de Detenção Provisória - Custo: 
R$ 667 mil. A obra foi concluída em 30/04/2005. 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos13.477.693 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R$ 9.900 
mil, beneficiando 5.710 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Alimenta São Paulo: 

• No período de Nov/2002 a Dez/2005 foram distribuídas 37.528 cestas básicas – Custo: 
R$ 1.500 mil. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 

• implantadas 4 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 44 metros 
lineares – Custo: R$ 281 mil: 

� sobre o Ribeirão Taiçupeba Mirim (lado 1) - vão de 10 metros. Instalada em 
24/11/2000; 

� sobre o Ribeirão Taiçupeba Mirim (lado 2) - vão de 10 metros. Instalada em 
24/11/2000; 

� sobre o Ribeirão Taiçupeba Mirim (ponte 1) - Distrito Palmeiras - vão de 12 
metros. Instalada em 21/09/2004; 

� sobre o Ribeirão Taiçupeba Mirim (ponte 2) – Distrito Palmeiras - vão de 12 
metros. Instalada em 21/09/2004. 

 
CATI - Programa de Microbacias: 

• adequados3,6 km de estradas rurais da Microbacia Rio Guaio – Custo: R$ 229 mil. A 
obra foi concluída em 10/03/2006. 
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ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados  49 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.850 crianças e adolescentes, 838 idosos, 170 portadores de deficiências, 679 
famílias e 54 migrantes – R$ 2.100 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 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 sociais mais 
vulneráveis, que não puderam frequentar a escola na idade apropriada. Consiste em 
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 – atendeu 240 famílias/mês de set/2001 a Dez/2003 – R$ 411 
mil, 240 famílias em 2004 – R$ 175 mil, 1.466 famílias em 2005 – R$ 1.055 mil e 1.466 
famílias em 2006 – R$ 1.055 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, mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá 
ser desvinculada ou permanecer no Programa. 

 
Repasse de recursos: 

• repassados R$ 150 mil em Set/2004, para construção de creche no Jardim Maitê. 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
FUMEFI : 

• construção da via marginal do rio Una (trecho I), numa extensão de 1,3 km - Custo: 
R$ 3.301 mil. Concluída em 31/08/2001; 

• construção da via marginal do rio Una (trecho II), numa extensão de 4,4 km, que 
interliga as rodovias SP-031 e SP-066 - Custo: R$ 3.639 mil. Concluída em 
31/12/1998; 

• implantação de ponte sobre o rio Tietê na rua João Batista Fittipaldi, que interliga 
Suzano, via Dutra e Rodovia dos Trabalhadores – Custo: R$ 245 mil. Concluída em 
30/11/1996. 
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Convênios SEP: 

• 84.896 m² de obras de infraestrutura em vias do município - Custo: R$ 2.000 mil 
repassados em Mar/1998. Obra concluída em 17/12/1998; 

• 133.872 m² de pavimentação asfáltica nos bairros Cidade Miguel Badra Alta e Cidade 
Boa Vista - Zona Planalto - Custo: R$ 2.000 mil repassados em Mar e Abr/2000. Obra 
concluída em 22/08/2000; 

• 21.516 m de guias e sarjetas em diversas ruas - Custo: R$ 300 mil repassados em Mar 
e Jul/2000. Obra concluída em 30/10/2000; 

• 46.400 m² de pavimentação asfáltica no bairro Novo Colorado - Custo: R$ 800 mil 
repassados em Jul e Dez/2000. Obra concluída em 31/12/2001; 

• 14.286,00 m² de guias e sarjetas no bairro Colorado - Custo: R$ 200 mil repassados 
em Jul e Dez/2000. Obra concluída em 20/06/2001; 

• implantação de abrigos de ônibus em diversos bairros do município - Custo: R$ 100 
mil repassados em Nov/2004. Obras concluídas em 15/03/2005. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 26.994 mil 
 
 
Escolas construídas: 17 (16.905 novas vagas) – R$ 15.000 mil 
 
 
Escolas ampliadas: 26 (9.345 novas vagas) – R$ 3.600 mil 
 
 
Reformas em escolas: 220 – R$ 7.400 mil 
 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 20 - R$ 994 mil 
 
 
Repasses para a APAE: R$ 59 mil 

• De 1995 a 1997 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 59 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 163 alunos portadores de deficiências que impossibilitam 
frequentar classes regulares de ensino fundamental. 
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Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 4.525 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 44 escolas do município. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasses de recursos: 

• campanha antidoping para juventude do Estado de São Paulo – Custo: R$ 58 mil 
repassados em Abr/2006; 

• realização do Campeonato Paulista de Musculação e Fitness – Custo: R$ 40 mil 
repassados em Out/2004; 

• realização da Copa Sul Sudeste de Musculação e Fitness – Custo: R$ 6 mil repassados 
em Mai/2002; 

• 1º curso de Fute- Tênis para professores de educação física e campeonato paulista de 
Fute- Tênis – Custo: R$ 8 mil repassados em Mai e Out/2004; 

• realização da III Copa da Juventude Estudantil Região Alto Tietê – Custo: R$ 15 mil 
repassados em Jan/2006; 

• projeto campanha educativa doping/antidoping e seminário itinerante 2003 – Custo: 
R$ 60 mil repassados em Abr/2004. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO 
 
Banco do Povo: 

• Em 24/03/2001 foi implantado o Banco do Povo Paulista na rua General Francisco 
Glicério nº 1.334 – Custo: R$ 459 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
Frentes de Trabalho: 

• No período de Jun/1999 a Dez/2006 foram atendidos 3.028 bolsistas – Custo: R$ 
13.715 mil. 

 
Programa Meu Primeiro Emprego: 

• Foram concedidas 1.732 bolsas de estágio para jovens de 16 à 21 anos cursando o 2º 
ou 3º ano do ensino médio – Custo: R$ 487 mil. 
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HABITAÇÃO: 
 
Fundo Estadual da Habitação: 

• 27.808 m² de pavimentação com paralelepípedos no bairro Cidade Miguel Brada – 
Custo: R$ 750 mil repassados em Fev e Ago/2003 e Jun/2004. A obra foi concluída em 
25/12/2004; 

• 2.080 m² de pavimentação com paralelepípedo na avenida "4" no bairro Cidade 
Miguel Brada – Custo: R$ 50 mil repassados em Jun/2004. A obra foi concluída em 
11/07/2004. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• ampliação da Estação de Tratamento de Água Taiaçupeba – Custo: R$ 71.326 mil. 
Obra concluída em 29/11/2001; 

• 58.601 m de rede de distribuição de água e 500 ligações domiciliares – Custo: R$ 
5.125 mil, dos quais R$ 2.100 mil pagos na gestão PSDB, a obra foi iniciada em 
27/08/1992 na gestão Fleury onde foram investidos R$ 2.504 mil, concluída em 
01/12/1997; 

• execução de obras de prolongamento de redes distribuidora de água e ligações 
domiciliares na área da Divisão Regional de Suzano, Ferraz de Vasconcelos e 
Salesópolis - UN Leste - Vice Presidência Metropolitana de Distribuição. – Custo: R$ 
786 mil. Obra concluída em 15/03/1998; 

• execução das obras no Sistema de Abastecimento de Água, com implantação da linha 
primária principal no bairro Palmeiras, na Área da Divisão Regional Suzano - UN 
Leste - Custo: 3.667 mil. Obra concluída em 29/08/1998; 

• 39.312 m de implantação da rede primária da zona Alta 3, booster São José e ligações 
de água - Custo: R$ 2.147 mil. Obra concluída em 28/05/2000; 

• remanejamento de 100 m de rede de distribuição na ponte sobre o rio Tietê - Custo: 
R$ 29 mil. Obra concluída em 28/11/2000; 

• 1.060,71 m de assentamento de rede coletora - Custo: R$ 29 mil. Obra concluída em 
03/07/1999; 

• 1.198,1 m de rede coletora no Jardim Margaret - Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 
30/11/2000; 

• 4.800,6 m de obras civis do coletor tronco Jundiapeba e 322 ligações domiciliares de 
esgotos - Custo: 1.850 mil; 
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• 1.790 m de ligações domiciliares de esgotos avulsas - lote 13 - Custo: R$ 261 mil; 

• 1.653 m de rede coletora de esgotos do Jardim Maitê - Custo: R$ 144 mil. Obra 
concluída em 28/10/1998; 

• 2.220 m de rede coletora e ligações domiciliares de esgotos na Vila São José - Custo: 
R$ 93 mil. Obra concluída em 05/12/2000; 

• aquisição de tubo de polietileno para a execução do emissário de recalque do Parque 
Maria Helena - Custo: R$ 63 mil. Obra concluída em 04/11/2000; 

• execução de 218 ligações prediais avulsas de esgoto na área da Divisão Regional de 
Suzano - UN Leste - Custo: R$ 24 mil. Obra concluída em 04/07/2000; 

• 4.404 ligações domiciliares de esgotos (lote 10) - Custo: R$ 122 mil, concluída em 
27/02/1997; 

• implantação de 37 m de travessia de 600 mm, sob a via férrea da CPTM na avenida 
Brasil - Custo: R$ 213 mil, concluída em 21/01/1999; 

• aquisição de materiais para execução de ligações de água e de esgotos - Custo: R$ 
319 mil; 

• 1.469 ligações ligações domiciliares de água e esgotos no Distrito de Palmeiras - 
Custo:R$ 107 mil. Obra concluída em 02/04/2001; 

• prestação de serviços de engenharia na execução de redes de distribuição de água, 
interligações referentes ao projeto de perdas da UN Leste – Custo: R$ 29 mil. Obra 
concluída em 17/03/2002; 

• remanejamento de rede de distribuição de água na travessia da avenida Washington 
Luís - Custo: R$ 2 mil. Obra concluída em 31/12/2002; 

• 620 m de rede e 50 ligações de água do bairro SESC – Custo: R$ 70 mil. Obra 
concluída em 30/12/2003; 

• 8.149 m de redes coletoras de esgotos e ligações domiciliares de esgotos no Jardim 
Leblon - Custo: R$ 260 mil. Obra concluída em 31/07/2001; 

• 185 ligações domiciliares de esgotos na área do escritório regional da SABESP - 
Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 25/12/2002; 

• execução de 150 m de rede coletora de esgoto e 17 ligações domiciliares de esgoto 
para o bairro do Jardim Caxangá, área do Pólo de Manutenção  Suzano - UN Leste - 
Custo: R$ 20 mil. Obra concluída em 19/12/2002; 

• 165 unidades de ligações avulsas de esgoto – Custo: R$ 30 mil, obra concluída em 
25/12/2002; 

• prestação de serviço de engenharia para construção de poços de inspeção nas ruas do 
Jardim São José - Custo: R$ 29 mil, concluído em 05/12/2001; 



23 

• prestação de serviços de engenharia para execução de prolongamento de rede 
coletora de esgotos da rua Fernão Dias Magalhães – Custo: R$ 29 mil, concluído em 
05/12/2001; 

• 46 m de rede coletora por método não destrutivo para travessia da avenida Major 
Pinheiro Fróes - Custo: 18 mil, concluída em 10/08/2002; 

• execução de 150 m de rede coletora de esgoto e 17 ligações domiciliares de esgoto 
para o bairro do Jardim Caxangá, área do Pólo de Manutenção Suzano - UN Leste - 
Custo: R$ 20 mil, concluída em 19/12/2002; 

• Implantação de 44,4 km de redes coletoras, incluindo 2.882 ligações domiciliares nas 
bacias TL-33 e TL 22 - Custo: R$ 3.520 mil, obra concluída em 09/10/2002; 

• execução das obras de adequação hidráulica e recuperação da linha de recalque da 
EEE Guaió - ETE Suzano, integrante do sistema de esgoto sanitário da RMSP - Custo: 
R$ 1.010 mil, concluída em 14/04/2006. 

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

• Prefeitura – R$ 339 mil; 

• Santa Casa – R$ 1.743 mil. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares – obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 100 mil repassados em Jan/2006, para reforma da Unidade Básica de 
Saúde; 

• Prefeitura – R$ 100 mil repassados em Jan/2006, para reforma e ampliação da 
Unidade Básica de Saúde Boa Vista; 

• Prefeitura – R$ 30 mil repassados em Jul/1998, para aquisição de veículo para 
combate à dengue; 

• Santa Casa – R$ 141 mil repassados em Jul/2002, para investimentos. 
 
Entrega de ambulância: 1 – R$ 32 mil 

• Prefeitura – entregue em 2000.  
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SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entregues 93 viaturas, sendo: 71 para a Polícia Militar e 22 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 2.300 mil. 

• Entrega de 1 Base Comunitária – Custo: R$ 62 mil.  
 
Corpo de Bombeiros: 

• Entregues 2 rádios portáteis – Custo: R$ 3.515,40. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• serviços de melhoramentos e pavimentação da vicinal estrada do viaduto, numa 
extensão 4,2 km – Custo: R$ 582 mil. Obra concluída em 10/06/2001; 

• obras de implantação e pavimentação da SP-70 – Rodovia Ayrton Senna - trecho Poá-
Suzano-Itaquaquecetuba, incluindo a interligação do centro de Itaququaquecetuba à 
rodovia, numa extensão de 10 km - Custo: R$ 12.830 mil. Obra concluída em 
20/12/2001; 

• serviços de contenção de talude na SP-31no km 64,3 - Custo: R$ 135 mil. Obra 
concluída em 31/05/2002; 

• serviços de contenção de talude na SP-31 no km 64,6 - Custo: R$ 162 mil. Obra 
concluída em 30/04/2002. 

 
 


