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CAMPINAS 
 

OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 
 

 

 

CULTURA:  

Pólos do Projeto Guri: 3 (em andamento)  

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

• Pólo de Campinas – Av. Andrade Neves, 1.189 - em andamento 6 cursos (canto 
coral, madeiras, metais, percussão/bateria, violino/viola e violoncelo/contrabaixo), 
para 219 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 457 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 09/05/2006.  

• Pólo Fundação Casa Jequitibá – Rua José Perina, nº 30 - Jardim São Vicente – em 
andamento 2 cursos (violão e cavaco) para 16 adolescentes. Estão sendo gastos R$ 
152 mil de Jul/2004 a Jul/2011. O Pólo iniciou suas atividades em Junho/2004;  

• Pólo Fundação Casa – Av. Comendador Aladino Selmi, s/nº - em andamento 1 
curso (viola), para 12 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 4 mil de 
Set/2010 a Jul/2011 para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos 
humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo reiniciou as atividades em 02/12/2010.  

 

DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO:  

CEETPS:  

Obra em execução:  

• obras de reformas diversas e adequações para combate a incêndio da ETEC Bento 
Quirino, na Av. Orozimbo Maia, 2600 - Vila Estanislau (Cambuí) – Custo: R$ 
1.230 mil. A obra está com 25,40% executados e tem término previsto em 
23/06/2012.  
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Obra em licitação:  

• obras de construção do bloco via rápida da ETEC Conselheiro Antônio Prado, na 
Av. Cônego Antônio Roccato, s/nº - Km 3,5 - Jardim Santa Mônica – Custo: R$ 
1.876 mil. Aguardando assinatura do contrato.  

 

PARQUE TECNOLÓGICO:  

Projeto concluído:  

• projeto de ciência, tecnologia e inovação do Pólo de Pesquisa e Inovação da 
Unicamp e do Parque Cientifico – Custo: R$ 643 mil. Projeto concluído em 
16/05/2011.  

 

Obra em andamento:  

• elaboração do projeto executivo e construção do prédio da incubadora de empresas 
do Pólo da Inovação da Unicamp – Custo: R$ 5.218 mil. Projeto concluído. A obra 
está com 30% executados e tem término previsto em 16/06/2012.  

 

UNICAMP: R$ 16.152 mil 2 

 

Obra concluída: R$ 189 mil  

• construção do ginásio de atividades da Faculdade de Educação Física - Custo: R$ 
189 mil. Obra concluída em 22/03/2011.  

 

Obras em execução: R$ 15.963 mil  

• construção de prédio para o Instituto de Geociências - Custo: R$ 1.886 mil. A obra 
está com 78% executados e tem término previsto em 10/01/2012.  

• construção do prédio para o Laboratório de Ensino e Pesquisa - Custo: R$ 870 mil. 
A obra está com 97% executados e tem término previsto em 30/11/2011.  

• urbanização do entorno do ginásio da Faculdade de Educação Física - Custo: R$ 
467 mil. A obra está com 95% executados e tem término previsto em 30/11/2011.  

• implantação do novo refeitório - Custo: R$ 2.992 mil. A obra está com 90% 
executados e tem término previsto em 30/11/2011.  
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• construção do Centro de Convivência da Comunidade I e II – Custo: R$ 2.000 mil. 
A obra está com 86% executados e tem término previsto em 30/11/2011.  

• ampliação da área do Laboratório Didático II, Bloco “M” Graduação - FEM – 
Custo: R$ 2.000 mil. A obra está com 61% executados e tem término previsto em 
11/01/2012.  

• ampliação da área física para atender o ensino e pesquisa – CORE FACILITY 
(PRP) - Custo: R$ 1.566 mil. A obra está com 25% executados e tem término 
previsto em 30/01/2012.  

• ampliação da área física para atender o ensino e pesquisa – Laboratório de 
Computação Científica (IMECC) - Custo: R$ 1.636 mil. A obra está com 47,71% 
executados e tem término previsto em 13/12/2011.  

• ampliação da área física para atender o ensino e pesquisa – Prédio IC-4 Instituto 
de Computação - Custo: R$ 1.606 mil. A obra está com 42% executados e tem 
término previsto em 30/08/2012.  

• ampliação da área física para atender o ensino e pesquisa – Laboratório Científico 
e Ampliação da Área Administrativa Hemocentro - Custo: R$ 940 mil. A obra está 
com 15% executados e tem término previsto em 30/12/2011.  

 

DESEVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de leite:  

• distribuídos 538.320 litros de leite de Jan/2011 a Ago/2011 – Custo: R$ 721 mil, 
beneficiando 4.486 famílias carentes, no último mês do período.  

• celebrados 39 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
4.301 crianças e adolescentes, 150 idosos, 4.306 famílias e 345 portadores de 
deficiência – R$ 1.726 mil.  

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 1.363 famílias/mês em 2011 – 
Custo: R$ 1.350 mil, já repassados R$ 1.132 mil de Jan a Out.  

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 2.266 bolsistas/mês em 2011 – Custo: 
R$ 2.344 mil, já repassados R$ 2.163 mil de Jan a Nov.  

 

Repasses concluídos: R$ 590 mil  

• Associação Projeto Anhumas – R$ 50 mil, repassados em Abr/2011, para 
aquisição de equipamentos.  

• Sociedade de Assistência a Fibrose Cística – R$ 40 mil, repassados em Jan/2011, 
para aquisição de equipamentos.  
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• Lar dos Velhinhos de Campinas – R$ 40 mil, repassados em Fev/2011, para 
aquisição de 1 veículo.  

• Associação de Equoterapia– R$ 32 mil, repassados em Fev/2011, para aquisição 
de equipamentos diversos.  

• Serviço Social Nova Jerusalém – R$ 29 mil, repassados em Dez/2010, para 
aquisição de veículo GM/Montana 1.4L.  

• Seara Espírita Joanna de Angelis – R$ 30 mil, repassados em Dez/2010, para 
aquisição de equipamentos.  

• Cruzada das Senhoras Católicas – R$ 50 mil, repassados em Nov/2010, para 
aquisição de equipamentos.  

• Obra Social São João Bosco – R$ 200 mil, repassados em Mai/2011, para 
aquisição de automóveis e equipamentos de informática.  

• Associação de Beneficente São Jerônimo – R$ 50 mil, repassados em Mai/2011, 
para aquisição de equipamentos.  

• Associação Beneficente Campineira – R$ 40 mil, repassados em Jun/2011, para 
aquisição de equipamentos.  

• Centro Comunitário da Criança do Parque Itajaí e Região – R$ 29 mil, 
repassados em Jul/2011, para aquisição de equipamentos.  

 

Repasse programado: R$ 34 mil  

• Fundação Irmã Ruth de Maria Camargo Sampaio – R$ 34 mil, para aquisição de 
veículo, coifas, projetor e impressora.  

 

Restaurante Bom Prato: 1 (em andamento)  

• Está em funcionamento 1 unidade do Restaurante Bom Prato em Campinas na 
Avenida Dr. Moraes Sales, 384 – Centro, fornecendo diariamente 1.500 refeições a 
R$ 1,00. O restaurante foi inaugurado em 27/06/02 em parceria com a Associação 
Beneficente Lar da Criança Feliz e funciona de 2ª a sábado, no período de 11:00 às 
14:30 horas, crianças até 6 anos são isentas de pagamento. Até Set/2011 o Estado 
repassou R$ 8.778 mil para a entidade.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 22.960 mil  

Escola nova construída: 1 (1.260 novas vagas) - R$ 5.148 mil  
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• EE Jardim Rossin – 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: R$ 5.148 mil. Obra 
concluída em 12/01/2011.  

 

Ampliações de escolas concluídas: 2 (1.155 novas vagas) – R$ 4.682 mil  

• EE Francisco de Assis – 7 salas (735 novas vagas) e substituição de 5 salas – 
Custo: R$ 4.136 mil. Obra concluída em 04/01/2011.  

• EE Prof Luiz Gonzaga Horta Lisboa – 4 salas (420 novas vagas) - Custo: R$ 546 
mil. Obra concluída em 22/02/2011.  

 

Ampliações de escolas em execução: 2 (1.155 novas vagas) – R$ 6.317 mil  

• EE ProfºDrº Paul Eugene Charbonneau – 7 salas (735 novas vagas) e substituição 
de 7 salas – Custo: R$ 5.555 mil. A obra está com 69,96% executados e tem término 
previsto em 30/12/2011.  

• EE Profª Celeste Palandi de Mello – 4 salas (420 novas vagas) e substituição de 3 
salas – Custo: R$ 762 mil. A obra está com 90,04% executados e tem término 
previsto em 15/11/2011.  

 

 

 

Reformas de escolas concluídas: 44 – R$ 4.096 mil 4 

 

Reformas de escolas em execução: 12 – R$ 2.454 mil  

Reformas de escolas contratadas, aguardando OIS: 17 – R$ 1.572 mil 

Coberturas de quadra de esporte em escola concluída: 1 - R$ 263 mil  

• EE José Pedro de Oliveira – Custo: R$ 263 mil. Obra concluída em 10/02/2011.  
 

Cobertura de quadra de esportes contratada, aguardando OIS: 1 – R$ 326 mil 

• EE Profº André Fort – Custo R$ 326 mil. Não iniciada.  
 

Repasses para a APAE / entidades sociais:  
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• De Mar/2011 a Set/2011 foram repassados para a APAE, Associação Pestalozzi de 
Campinas, Centro de Educação Especial Síndrome de Down, Centro Educacional e 
Integração Padre SantiCapriotti e Instituto Educacional Profª Maria do Carmo 
Toledo, recursos no valor de R$ 882 mil, destinados a pagamento de professores 
que atuam na área de Educação Especial, para atendimento a 334 alunos.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2011 a Jun/2011 foram gastos R$ 846 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 44 escolas do município.  

 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Mar/2011 a Set/2011 foram concedidas bolsas alfabetização para 67 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 1.855 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 42 escolas da região – Custo: R$ 261 mil.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 193 unidades habitacionais programadas / 1 conjunto - Custo: R$ 9.760 mil  

• Conjunto habitacional Campinas C4 com 193 unidades, beneficiando 965 pessoas, 
a ser construída pelo Programa de Parceria com Municípios, na esquina da Rua 
Antonio Nunes com a Rua Santos Futebol Clube – Custo: R$ 9.760 mil. OIS de 
projeto emitida em 03/11/2009. Previsão de OIS para obras em 12/06/2012.  

 

CDHU: 320 unidades habitacionais programadas / 2 conjuntos - Custos: R$ 6.307 mil  

• Conjunto habitacional Campinas Q com 120 unidades, beneficiando 600 pessoas, a 
ser construída pelo Programa Parceria com Associações e Cooperativas na Rua 
Antonio Rocha Batista com a Rua Mario Trevensoli – Custo: R$ 2.365 mil. Sem 
previsão de OIS para obras.  

• Conjunto habitacional Campinas R com 200 unidades, beneficiando 1.000 pessoas, 
a ser construída pelo Programa Parceria com Associações e Cooperativas na Rua 
Engenheiro Marcio Duarte – Custo: R$ 3.942 mil. Sem previsão de OIS para obras.  

 

CDHU: 819 unidades habitacionais em licitação / 1 conjunto - Custos: R$ 69.068 mil  
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• Conjunto habitacional Campinas E-19 com 819 unidades, beneficiando 4.095 
pessoas, a ser construída pelo Sistema Produção Direta – Custo: R$ 69.068 mil. 
Previsão de OIS de obras em 02/04/2012.  

 

JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA:  

Fundação CASA:  

Obra concluída:  

• reforma no Internato Jequitibá – Campinas – Custo: R$ 365 mil. Obra concluída 
em 10/04/2011.  

 

Convênios:  

• convênio com o Centro de Educação e Assessoria Popular para atendimento a 640 
adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 4.866 mil, já repassados 
R$ 3.002 mil de Ago/2008 a Out/2011.  

 

• Cidade Judiciária de Campinas – Quarta Fase - implantação de dois salões do 
júri, suas dependências complementares, iluminação externa e passarela de 
interligação entre os Blocos C e D – Custo: R$ 3.274 mil, empresa vencedora: 
Projeção Engenharia Paulista de Obra Ltda. OIS emitida em 10/11/2011 e término 
previsto Jun/2012. 

 

 

LOGÍSITICA E TRANSPORTES:  

DAESP:  

Obra concluída:  

• construção da USE (Unidade de Serviços e Equipamentos) e guarita, R. Sylvia da 
Silva Braga, 415 – Custo: R$ 278 mil. Obra concluída em 29/05/2011.  

 

DER:  

Obra concluída:  
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PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV:  

• recuperação de 3,50 km da vicinal Guará – Colônia Tozan – Custo: R$ 1.429 mil. 
Obra concluída em Set/2011 (LVR).  

 

Obras em execução:  

• duplicação da avenida Comendador AladineSelmi (estrada dos Amarais), numa 
extensão de 3,26 km – Custo: R$ 5.250 mil. A obra está com 35% executados e tem 
término previsto em 30/12/2012.  

• recuperação de talude no km 72,700, incluindo reconstrução da pista na SP-332 – 
Custo: R$ 438 mil. A obra está com 16% executados e tem término previsto em 
30/12/2012.  

 

Obras em licitação:  

• recapeamento da pista e dos acostamentos, implantação de faixas adicionais, 
dispositivo em nível e outras melhorias em diversos trechos da SP-354, trecho do 
km 38,20 ao 49,80 (lote 1), do km 49,80 ao 56,70 e do km 57,16 ao 68,20 (lote 2) e 
do km 68,20 ao 79,60 (lote 3), numa extensão total de 40,94 km – Custo: R$ 72.111 
mil. A obra será realizada em 3 Lotes, sendo os vencedores:  

 

Lote 01 – CompecGalasso – R$ 14.703 mil;  

Lote 02 – Araguaia – R$ 27.479 mil e  

Lote 03 – Araguaia – R$ 29.929 mil. 6  

 

O resultado da analise será divulgado no DOE de 18.11.2011.  

Por tratar-se de decisão passível de recurso, estimamos que o contrato possa vir a ser 
assinado até o dia 12.12.2011 

• sinalização na rede sob jurisdição da DR.1 – Custo: R$ 5.044 mil.  

• obras e serviços de implantação de ciclovias, calçadas, baias de ônibus, baias de 
escape, lombo faixas e adequação de rotatórias na SP-332, trecho Vinhedo - 
Campinas, incluindo elaboração de levantamentos de cadastro geral e individual 
para desapropriações e projeto executivo conjuntamente com a obra – Custo: R$ 
6.695 mil. Licitação em 10/11/2011.  
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PLANEJAMENTO E DES.REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 1.287 mil  

• 12.455,74 m² de pavimentação, guias e sarjetas no Parque Santa Bárbara – Custo: 
R$ 450 mil, já repassados R$ 150 mil em Nov/2010. Em licitação, previsão de início 
em Dez/2011.  

• revitalização do prédio da Estação Ambiental – Custo: R$ 87 mil, repassados em 
Fev/2010. Em licitação, previsão de início em Dez/2011.  

• construção de ponte na Rua Hermantino Coelho no Bairro Mansões Santo Antonio 
– Custo: R$ 250 mil, repassados em Jan/2010 e Jul/2011. Obra concluída em 
Jul/2011.  

• 1.575 m² de pavimentação asfáltica, 482 m de guias e sarjetas, 271 m de galerias de 
águas pluviais e dispositivos de drenagem necessários na RuaHermantino Coelho – 
Custo: R$ 500 mil, já repassados R$ 360 mil em Jan/2010. Obra concluída em 
Jul/2011.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS:  

FEHIDRO : R$ 8.046 mil  

Concluídas: R$ 385 mil  

• contrato com a Fundação de Apoio a Pesquisa Agrícola, para desenvolvimento e 
aplicação de um sistema web para monitoramento, manejo da irrigação e suporte - 
Custo: R$ 149 mil. Serviços concluídos em 09/02/2011.  

• contrato com a Fundação de Apoio a Pesquisa Agrícola, para continuidade projeto 
Bacia Hidrográfica: um instrumento na educação - Custo: R$ 128 mil. Concluída 
em 28/07/2011.  

• contrato com a Fundação de Apoio a Pesquisa Agrícola, para gestão integrada de 
recursos hídricos e monitoramento agro ambiental da bacia hidrográfica do Rio 
Ribeira - Custo: R$ 108 mil. Concluída em 02/09/2011.  

 

Em andamento: R$ 7.661 mil  

• contrato com a UNICAMP, para programa de educação ambiental - Custo: R$ 379 
mil. Término previsto em 20/06/2012.  
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• contrato com a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento, para 
implantação de monitoramento de vazão com substituição de redes e ramais no 
Jardim Proença - Custo: R$ 2.377 mil. Término previsto em 02/06/2012.  

• contrato com a Fundação de Apoio a Pesquisa Agrícola, para curso de capacitação 
em preservação e recuperação de nascentes - Custo: R$ 46 mil. Término previsto 
em 14/04/2012.  

• contrato com a Fundação de Apoio a Pesquisa Agrícola, para levantamento do 
grau de utilização e de alteração físico-ecológica das várzeas da bacia do PCJ 
estação de tratamento de água - Custo: R$ 128 mil. Término previsto em 
29/05/2012.  

• contrato com a Fundação de Apoio a Pesquisa Agrícola, para gestão integrada dos 
recursos hídricos e monitoramento hidrometereológico da bacia hidrográfica - 
Custo: R$ 192 mil. Término previsto em 05/02/2012.  

• contrato com a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento, para estação 
de tratamento de esgotos Bosque das Palmeiras - Custo: R$ 1.181 mil. A obra está 
com 43,62% executados e término previsto em 01/01/2012.  

• contrato com a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento, para 
desenvolvimento e implantação de um sistema de informações geográficas para 
subsidiar a gestão de água - Custo: R$ 550 mil. Término previsto em 29/09/2012.  

• contrato com a Prefeitura, para situação dos recursos hídricos na bacia do 
Ribeirão das Cabras (1ª Etapa) - Custo: R$ 48 mil. Os estudos estão com 35% 
executados e término previsto em 13/02/2012.  

• contrato com a Fundação de Apoio a Pesquisa Agrícola, para gestão qualititativa 
das bacias hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - Custo: R$ 2.329 
mil. Término previsto em 08/08/2012.  

• contrato com a Fundação de Apoio a Pesquisa Agrícola, para sistema web para 
monitoramento hidrometeorológico junto ao CBH-lN e mitigação de adversidades 
ambientais - Custo: R$ 158 mil. Término previsto em 04/05/2012.  

• contrato com a Fundação de Apoio a Pesquisa Agrícola, para abordagem 
hidroquímica de poluição orgânica - Custo: R$ 183 mil. Os estudos estão com 84% 
executados e tem término previsto em 26/11/2011.  

• contrato com a Fundação de Apoio a Pesquisa Agrícola, para modernização da 
rede de monitoramento hidrológico na bacia hidrográfica do Rio Ribeira do Iguape 
- Custo: R$ 90 mil. Término previsto em 13/04/2012.  

 

SAÚDE  

Repasses concluídos para entidades hospitalares – custeio (Total: R$ 10.341 mil):  
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• Centro Infantil de Investigação Hematológico Drº Domingos A Boldrini– R$ 
5.457 mil, repassados de Abr/10 a Ago/2011, para o Programa Pró Santas Casas.  

• Centro Infantil de Investigação Hematológico Drº Domingos A Boldrini– R$ 
1.932 mil, repassados de Out/2010 a Mar/2011, para o Centro de Referência em 
Medicina de Reabilitação – LUCY MONTORO.  

• Maternidade de Campinas - R$ 1.890 mil, repassados de Jul/2010 a Nov/2011, 
para o Programa Pró Santas Casas.  

• UNICAMP – R$ 857 mil, repassados de Mar a Nov/2011.  

• SOBRAPAR (Sociedade Brasileira de Pesquisas Assistenciais e Reabilitação de 
Crânio Facial) – R$ 31 mil, repassados em Ago/2011.  

• Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira – R$ 57 mil, repassados em Ago/2011.  

• Real Sociedade Portuguesa de Beneficência – R$ 54 mil, repassados em Ago/2011.  

• APAE – R$ 43 mil, repassados em Ago/2011.  

• Fundação Síndrome de Down – R$ 20 mil, repassados em Ago/2011.  
 

Repasses em andamento para entidades hospitalares – custeio (Total: R$ 12.063 mil):  

• Real Sociedade Portuguesa de Beneficência – R$ 6.357 mil, já repassados R$ 
4.284 mil de Mar/2010 a Mai/2011.  

• Real Sociedade Portuguesa de Beneficência – R$ 1.890 mil, já repassados R$ 601 
mil em Fev/2011.  

• ADACAMP (Associação de Desenvolvimento dos Autistas de Campinas) – R$ 720 
mil, já repassados R$ 600 mil em Dez/2010 a Out/2011.  

• Maternidade de Campinas - R$ 1.200 mil, já repassados R$ 248 mil em Mai e 
Jul/2011, para custeio, para Leitos de UTI NEONATAL.  

• Centro Infantil de Investigação Hematológico Drº Domingos A Boldrini– R$ 
1.896 mil, já repassados R$ 948 mil de Set a Nov/2011, para o Programa Pró 
Santas Casas.  

 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2011-2014) – obras e 
equipamentos (Total: R$ 150 mil):  

• SOBRAPAR (Sociedade Brasileira de Pesquisas Assistenciais e Reabilitação de 
Crânio Facial) – R$ 150 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de 
equipamentos.  
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Repasses em andamento para Prefeitura / entidades hospitalares (2011-2014) – obras e 
equipamentos:  

UNICAMP – R$ 600 mil, sendo:  

R$ 600 mil repassados em Maio/2008, para construção do laboratório biopatógeno do 
Instituto de Biologia. A 1ª etapa da obra que visou à construção parcial (fundação, 
superestrutura, cobertura e fechamento) foi concluída em 05/08/2010. A 2ª etapa (térreo e 
subsolo) está concluída e aguardando a instalação elétrica. E a parte superior também 
falta toda instalação e acabamento para a conclusão da obra prevista para 30/07//2012.  

Repasses programados para entidades hospitalares – custeio, obras e equipamentos:  

• UNICAMP - R$ 2.500 mil, para aquisição de equipamentos para o Projeto 
Atualização Tecnológica do CAISM (Centro de Atenção Integral à Saúde da 
Mulher).  

• Santa Casa – R$ 33 mil, para custeio.  

• UNICAMP – R$ 100 mil, para aquisição de materiais e equipamentos – CEPAE – 
FOP.  

• UNICAMP – R$ 538 mil, para custeio – medicamento de alto custo - CEDMAC.  

• Sociedade Campineira de Educação e Instrução (Hospital e Maternidade Celso 
Pierro) – R$ 500 mil, para aquisição de equipamentos.  

• ADACAMP (Associação de Desenvolvimento dos Autistas de Campinas) – R$ 100 
mil, para custeio.  

 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 50 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 2.099 mil.  
 

Corpo de Bombeiros:  

• Em 09/05/2011 foram entregues para o Corpo de Bombeiros do município 5 
veículos, sendo: 1 Unidade de Resgate (UR), 1 Veículo Gol, 1 Caminhão, 1 Moto e 
1 Furgão – Custo: R$ 122 mil.  

 

Polícia Militar :  

Obra concluída:  

• reforma da cobertura do hangar da Base Radio Patrulhamento Aéreo de Campinas 
– Custo: R$ 164 mil. Obra concluída em 17/03/2011.  
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Obra em execução:  

 

• construção, reforma e ampliação do COPOM do CPI-2 (Comando de Policiamento 
do Interior) – Custo: R$ 6.606 mil. A obra está com 68% executados e com término 
previsto em 18/03/2012.  

 

CONCESSIONÁRIA AUTOBAN: R$ 166.861 mil  

Obra concluída: R$ 4.006 mil  

1. implantação de vias marginais na SP-330 (Pista Norte e Sul), do km 86 ao km 92 – 
Custo: R$ 4.006 mil. Obra concluída em 30/04/2011, mencionada também no município 
de Valinhos.  

 

 

 

Obras em andamento: R$ 162.855 mil  

1. 89,08 km de recapeamento da SP-348 (3ª intervenção), do km 13,36 ao km 102,44, 
trecho São Paulo-Campinas – Custo: R$ 84.593 mil. A obra está com 79,87% executados 
e tem término previsto em 30/04/2012. Mencionada também em São Paulo.  

2. 77 km de recapeamento da SP-348, do km 95 ao km 172, trecho Campinas-
Cordeirópolis – Custo: R$ 78.262 mil. A obra está com 22% executados e tem término 
previsto em 30/04/2012 e mencionada também no município de Cordeirópolis.  

 

Obra programada:  

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 Sumaré.  

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 Sumaré.  
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3. Implantação de vias marginais na SP-330 do km 86+000 ao km 89+000 Pista Norte – 
Custo Previsto: R$ 8.586 mil. Previsão de início em 01/05/2012, mencionada também no 
município de Valinhos.  

 

CONCESSIONÁRIA RENOVIAS: R$ 58.572 mil  

Obras em andamento:  

1. implantação da terceira faixa na SP-340, trecho Campinas-Mogi Guaçu – Custo: R$ 
43.781 mil. A obra está com 70,33% executados e tem término previsto em 13/04/2013, 
mencionada também no município de Mogi-Guaçú.  

2. 87,3 km de recapeamento da SP-340 (3ª Intervenção), do km 114,1 ao km 201,4, trecho 
Campinas-Aguaí – Custo: R$ 14.791 mil. A obra está com 7,16% executados e tem 
término previsto em 13/04/2014, mencionada também no município de Aguaí.  

 

CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS: R$ 2.627 mil  

Obra concluída: R$ 2.627 mil  

1. implantação de Alça de Acesso ao Distrito de Souzas, no km 125,8 da SP-065 (Rodovia 
Dom Pedro I) – Custo: R$ 2.627 mil. Obra inaugurada em 19/04/2011.  

 

 

Obras programadas: R$ 14.806 mil  

1. construção de posto de pesagem móvel na SP-065 (Rodovia Dom Pedro I) no km 
130,440 pista norte - Campinas – Custo: R$ 2.144 mil. Início previsto em 15/04/2012.  

2. construção de posto de pesagem fixa, no km 56,160 na SP-065 (Rodovia Dom Pedro I) - 
Campinas – Custo: R$ 7.608 mil. Início previsto em 01/04/2012.  

3. construção de posto para Polícia Militar Rodoviário no km 56,160 da SP-065 (Rodovia 
Dom Pedro I) - Campinas – Custo: R$ 773 mil. Início previsto em 01/04/2012.  

4. construção de posto de pesagem móvel na SP-083 (José Roberto Magalhães Teixeira) - 
Campinas – Custo: R$ 4.281 mil. Início previsto em 01/12/2012  
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GESTÃO 2007-2010 

 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA:  

 

• obras e serviços de moto mecanização para implantação e recuperação do sistema 
de esgotos do Complexo Penitenciário Campinas-Hortolândia – Custo: R$ 3.798 
mil. Obra concluída em 30/11/2009.  

• Obras e serviços de reforma de muros e alambrados no Centro de Progressão 
Penitenciária Profº Ataliba Nogueira – Custo: R$ 206 mil. Obra concluída em 
15/08/2009.  

• obras e serviços de moto mecanização de terraplanagem no Complexo 
Penitenciário Campinas-Hortolândia – Custo: R$ 1.356 mil. Obra concluída em 
14/12/2008.  

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de leite:  

• distribuídos 3.162.630 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: 
R$ 4.100 mil, beneficiando 4.486 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 5 km das estradas municipais CAM-158, CAM-476 e CAM-370 (2ª 
Fase) – Custo: R$ 424 mil. Obra concluída em 20/08/2010.  

 

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 126 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
11.767 crianças e adolescentes, 252 idosos, 126 famílias, 21 migrantes e 1.680 
pessoas de outros segmentos da população – R$ 3.700 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 1.000 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 720 
mil; 1.000 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 720 mil; 1.300 famílias/mês em 2009 
– Custo: R$ 936 mil e 1.300 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 1.066 mil.  
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• Projeto Ação Jovem – atendeu 3.025 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 2.178 mil; 
3.025 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 2.178 mil; 3.325 bolsistas/mês em 2009 – 
Custo: R$ 2.394 mil e 3.325 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 2.793 mil.  

 

Repasses concluídos: R$ 2.749 mil  

• Diversas entidades - repassados R$ 2.634 mil, para aquisição de equipamentos e 
veículos.  

• Casa dos Menores de Campinas - repassados R$ 50 mil, pagos de Dez/2006 a 
Mar/2007, para custeio da entidade.  

• Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores – repassados R$ 15 mil em 
Fev/2007, para custeio da entidade.  

• APAE de Campinas – repassados R$ 50 mil de Dez/2006 a Jun/2007, para custeio 
da entidade.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

CEETPS:  

Obras concluídas e equipamentos:  

• reformas na ETEC Conselheiro Antônio Prado – Custo: R$ 1.450 mil. Obra 
concluída em 09/05/2008.  

• aquisição de equipamentos para a ETEC Conselheiro Antônio Prado – Custo: R$ 
256 mil.  

• aquisição de equipamentos para a ETEC Bento Quirino – Custo: R$ 527 mil. 
Entregues em Dez/2009.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 60 mil  

• aquisição de dois veículos para a Casa da Criança Paralítica e Lar da Criança 
Feliz – Custo: R$ 60 mil, repassados em Dez/2006. Entregues em Fev/2007.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 78.138 mil  

Escolas novas construídas: 4 (5.145 novas vagas) - R$ 17.476 mil  
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• EE Dr. Enéas Cezar Ferreira – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 671 mil. 
Obra concluída em 19/05/2009.  

• EE Conjunto Residencial São Bento – 15 salas (1.575 novas vagas) – Custo: R$ 
5.881 mil. Obra concluída em 20/08/2009.  

• EE Jardim Icaraí – 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: R$ 5.340 mil. Obra 
concluída em 30/06/2009.  

• EE Jardim San Diego – 14 salas (1.470 novas vagas) – Custo: R$ 5.584 mil. Obra 
concluída em 31/03/2010.  

 

Ampliações de escolas concluídas: 3 (1.995 novas vagas) – R$ 3.245 mil  

• EE Profª Glória Aparecida Rosa Viana – 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: R$ 
2.236 mil. Obra concluída em 27/07/2010.  

• EE Dona Veneranda Martins Siqueira – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 364 
mil. Obra concluída em 26/03/2010.  

• EE Fazenda Boa Vista – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 645 mil. Obra 
concluída em 30/09/2009.  

 

Reformas de escolas concluídas: 336 – R$ 39.744 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 66 - R$ 17.673 mil  

Repasses para a APAE / entidades sociais: 12  

 

• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, Associação Instituto Vida 
Cem por Cento, Associação Pestalozzi de Campinas, Centro de Educação Especial 
Síndrome de Down, Centro Educacional e Integração Padre SantiCapriotti, 
Instituto Educacional Profª Maria do Carmo Toledo, recursos no valor de R$ 2.929 
mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 1.614 alunos.  

 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Mar/2009 a Set/2010 foram concedidas bolsas alfabetização para 67 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 2.381 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 33 escolas da região – Custo: R$ 307 mil.  
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Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 7.013 mil em atividades desenvolvidas 
aos finais de semana em 47 escolas do município.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Frentes de Trabalho:  

• No período de Jul/2008 a Abr/2009 foram atendidos 194 bolsistas - Custo: R$ 50 
mil.  

 

ENSINO SUPERIOR:  

UNICAMP: R$ 3.470 mil  

Obras concluídas: R$ 3.470 mil  

• ampliação de área física para melhor atender manutenção de equipamentos - 
Custo: R$ 172 mil. Obra concluída em 22/12/2010.  

• expansão da área física do Observatório Pierre Auger - Custo: R$ 678 mil. Obra 
concluída em 03/11/2010.  

• ampliação da área física do Bloco B da FEEC (ala esquerda) - Custo: R$ 655 mil. 
Obra concluída em 10/09/2010.  

• ampliação da biblioteca do Instituto de Biologia - Custo: R$ 500 mil. Obra 
concluída em 31/03/2010.  

• expansão da área física de arquivos Edgard Leuenroth (AEL) - Custo: R$ 50 mil. 
Obra concluída em 10/11/2009.  

• ampliação do laboratório para pesquisa de petróleo do NIPE CEPETRO 
UNICAMP - Custo: R$ 465 mil. Obra concluída em 10/11/2009.  

• expansão da área física do Instituto de Computação - Custo: R$ 295 mil. Obra 
concluída em 07/05/2009.  

• ampliação do laboratório de habilidades e salas de aulas da Faculdade de Ciências 
Médicas - Custo: R$ 655 mil. Obra concluída em 20/06/2008.  

 

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 
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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.  

• 8º Congresso Paulista de Clubes – Custo: R$ 50 mil repassados em Nov/2007. 
Evento realizado entre 31/10 e 04/11/2007.  

• 9º Congresso Paulista de Clubes – Custo: R$ 50 mil repassados em Nov/2008. 
Evento realizado entre 13 e 15/11/2008.  

• Campeonato de Seleções de Hóquei in Line/2008 – Custo: R$ 50 mil repassados em 
Ago/2008. Evento realizado entre 14 e 17 agosto de 2008.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 28 unidades habitacionais concluídas pelo sistema de carta de crédito – R$ 380 
mil  

CDHU: 165 unidades habitacionais concluídas / 2 conjuntos - Custos: R$ 4.172 mil  

• Conjunto habitacional Campinas J (Jardim Campineiro) com 100 unidades, 
beneficiando 500 pessoas, em construção pelo Programa Parceria com Associações 
e Cooperativas na Rua Antônio da Cunha Leme, s/nº – Custo: R$ 3.922 mil. Obra 
concluída em 05/11/2010.  

• Conjunto habitacional Campinas (Residencial Novo Mundo) com 65 unidades, 
beneficiando 325 pessoas, comercializadas pela caixa econômica federal no 
Programa Parceria com Associações e Cooperativas – Custo: R$ 250 mil. 
Unidades comercializadas em 30/10/2008.  

 

JUSTIÇA:  

• Cidade Judiciária de Campinas - Terceira fase das obras de reforma e adaptação 
dos prédios da antiga sede do D.E.R. (conclusão da instalação de cartórios) para a 
implantação da Cidade Judiciária Campinas. A Cidade Judiciária, na Rodovia 
Campinas-Mogi Mirim, no Jardim Santana, vai concentrar toda a estrutura da 
Justiça em Campinas – Custo: R$ 5.287 mil. O Bloco D “Galeria de Cartórios 
Criminais” foi inaugurado em 07/03/2008, já o Bloco E “Varas da Fazenda” foi 
concluído em novembro de 2008. A 1ª fase das obras para instalação das varas 
cíveis – especial foi concluída em 30/09/2003 e a 2ª fase para instalação de 
cartórios foi concluída em 30/10/2003. Foram gastos R$ 5.240 mil na execução das 
1ª e 2ª fases.  
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• instalação de drywall nos cartórios do bloco E – Custo: R$ 110 mil. Instalação 
concluída em 24/04/2010.  

 

Fundação CASA:  

Obra concluída:  

• obras de segurança nas Unidades de Internação – Casa Anhanguera I e II – Custo: 
R$ 769 mil. Obra concluída em 14/12/2010.  

 

 

 

Convênios:  

• convênio com a Obra Social São João Bosco para atendimento a 165 adolescentes 
em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 910 mil repassados de Out/2006 a 
Jan/2010.  

• convênio com o Centro de Orientação ao Adolescente – COMEC para atendimento 
a 160 adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 949 mil, 
repassados de Ago/2006 a Dez/2009.  

• convênio com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social - IBRADES para 
atendimento a 80 adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 998 
mil, repassados de Dez/2006 a Mai/2007.  

• convênio com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social - IBRADES para 
atendimento a 112 adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 1.840 
mil, repassados de Abr/2006 a Mar/2007.  

 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO : 14  

 

• contrato com a SANASA, para substituição de ligações de ferro galvanizado - 
Custo: R$ 377 mil. Obra concluída em 05/01/2009.  

• contrato com a SANASA – Sociedade de Abastecimento de Água, para 
monitoramento de cianotoxinas em mananciais para consumo humano - Custo: R$ 
345 mil. O monitoramento foi concluído em 17/09/2007.  
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• contrato com o DAEE, para implantação de equipamento para preparo e dosagem 
automática de polímero, bomba dosadora automática - Custo: R$ 270 mil. 
Concluída em 06/07/2010.  

 

SAÚDE  

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – custeio 
(Total: R$ 36.447 mil):  

• Centro Infantil de Investigação Hematológico Drº Domingos A. Boldrini – R$ 
16.072 mil (sendo R$ 5.899 mil do Programa Pró-Santas Casas).  

• ADACAMP (Associação de Desenvolvimento dos Autistas de Campinas) – R$ 
2.350 mil.  

• APAE – R$ 68 mil.  

• Fundação Síndrome de Down – R$ 1.655 mil.  

• Santa Casa – R$ 48 mil.  

• Maternidade de Campinas – R$ 4.697 mil (sendo R$ 3.570 mil do Programa Pró-
Santas Casas).  

• Real Sociedade Portuguesa de Beneficência – R$ 2.143 mil.  

• Serviço de Saúde Drº Cândido Ferreira – R$ 92 mil.  

• SOBRAPAR (Sociedade Brasileira de Pesquisas Assistenciais e Reabilitação de 
Crânio Facial) – R$ 69 mil.  

• Sociedade Campineira de Educação e Instrução (Hospital e Maternidade Celso 
Pierro) – R$ 1.118 mil.  

• UNICAMP – R$ 7.493 mil.  

• Prefeitura - R$ 642 mil.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – obras e 
equipamentos (Total: R$ 29.044 mil):  

Centro Infantil de Investigação Hematológico Drº Domingos A Boldrini– R$ 16.986 mil, 
sendo:  

R$ 165 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos.  

R$ 8.915 mil, repassados de Jun/2008 a Mar/2010 para construção do Centro de 
Referência em Medicina de Reabilitação – LUCY MONTORO. A obra foi inaugurada em 
22/03/2010.  
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R$ 6.000 mil, repassados em Jan/2009 para aquisição de equipamentos para o Centro de 
Referência em Medicina de Reabilitação – LUCY MONTORO (já adquiridos em Jul/2009 
e a fonte de radiação com licença do CNEN para importação, adquiridos em Jul/2010).  

R$ 1.906 mil repassados de Jan/2008 a Ago/2010, para aquisição de equipamentos (já 
adquiridos e entregues).  

UNICAMP – R$ 6.090 mil, sendo:  

R$ 200 mil repassados de Jun/2010, para aquisição de equipamentos para o CAISM 
(Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher).  

R$ 1.500 mil, repassados em Jan/2009, para aquisição de tomógrafo computadorizado e 
demais equipamentos para o CAISM (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher). O 
Tomógrafo foi adquirido em Fev/2010 e o restante dos equipamentos adquiridos em 
Dez/2010. 15  

 

R$ 50 mil repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos para o CEPAE 
Odontologia.  

R$ 1.930 mil repassados em Jul/2009, para aquisição de equipamentos (adquiridos de 
Ago/2009 a Jan/2010).  

R$ 1.550 mil repassados de Jan/2007 a Jan/2009, para aquisição de equipamentos.  

R$ 800 mil repassados de Jan/2008 a Jan/2009, para aquisição de equipamentos para o 
CAISM (já adquiridos).  

R$ 60 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos para o laboratório 
de metabolismo e diabetes (já adquiridos e entregues).  

Prefeitura – R$ 1.500 mil, sendo:  

R$ 350 mil repassados em Jan/2008, para aquisição de equipamentos para a Unidade 
Básica de Saúde.  

R$ 320 mil repassados em Jan/2008, para aquisição de microscópio cirúrgico (já 
adquirido).  

R$ 150 mil repassados em Jan/2008, para aquisição de equipamentos para o Hospital 
Ouro Verde.  

R$ 100 mil repassados em Jan/2008, para aquisição de equipamentos para a Unidade 
Básica de Saúde do Jardim Campo Grande.  
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R$ 400 mil repassados em Ago/2006, para construção do Pronto Socorro do bairro 
Campo Grande (concluída em junho de 2008).  

R$ 180 mil repassados em Dez/2006, para obras nas instalações e aquisição de 
equipamentos (já adquiridos).  

Sociedade Campineira de Educação e Instrução (Hospital e Maternidade Celso Pierro) 
– R$ 2.964 mil, sendo:  

R$ 384 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos.  

R$ 2.580 mil repassados de Jan/2009 a Out/2009, para aquisição de equipamentos.  

ADACAMP (Associação de Desenvolvimento dos Autistas de Campinas) – R$ 120 mil 
repassados em Jun/2010 para reforma e ampliação.  

Santa Casa – R$ 200 mil repassados em Jun/2008 e Out/2009, para aquisição de 
equipamentos.  

Real Sociedade Portuguesa de Beneficência – Custo: R$ 200 mil repassados em 
Jun/2008 e Out/2009, para aquisição de equipamentos.  

Maternidade de Campinas – R$ 984 mil, repassados em Jul/2009 para aquisição de 
equipamentos para UTI Neonatal.  

Programa Dose Certa:  

� De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 5.779 mil para 
aquisição de medicamentos.  

 

Programa de Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 2.880 mil, repassados de 2007 a 2010.  
 

 

 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 216 viaturas: 161 para a Polícia Militar, 51 para a Polícia Civil e 
4 para a Polícia Técnica – Custo: R$ 8.200 mil.  
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Polícia Civil:  

 

Obras concluídas:  

• reforma e ampliação de prédio da Delegacia de Investigações Gerais – Custo: R$ 
1.646 mil. Obra concluída em 01/08/2009.  

• reforma do prédio que abriga a Delegacia Antisequestro – Custo: R$ 288 mil. Obra 
concluída em 30/07/2010.  

 

Polícia Militar :  

Obra concluída:  

• adaptação e reparação da sede do 8º BPM – Custo: R$ 127 mil. Obra concluída em 
15/08/2008.  

 

Polícia Militar - Corpo de Bombeiros:  

• Foram adquiridos equipamentos diversos e veículos para o Corpo de Bombeiros do 
município – Custos: R$ 1.101 mil.  

 

TRANSPORTES:  

DAESP:  

• pavimentação da pista de rolamento e acessos e implantação de anexos 
operacionais no Aeroporto Estadual Campo do Amarais – Custo: R$ 831 mil. Obra 
concluída em 14/03/2010.  

• iluminação do pátio e complementação do sistema elétrico, infraestrutura para 
hangares e instalação de uma estação prestadora de serviços de telecomunicações 
e trafego aéreo (EPTA) no Aeroporto Estadual Campo do Amarais – Custo: R$ 221 
mil. Obra concluída em Mai/2010.  

 

 

 

DER:  

Obras concluídas – R$ 49.927 mil:  



25 

• serviços de sinalização na rede sob jurisdição da DR.01 – Custo: R$ 6.048 mil. 
Serviços concluídos em 22/10/2010.  

• serviços de sinalização na rede sob jurisdição da DR.01 – Custo: R$ 4.215 mil. 
Serviços concluídos em 19/11/2010.  

• implantação de barreiras rígidas de concreto e de cinco passarelas de concreto 
para pedestres na SP-101, trecho Campinas-Hortolândia – Custo: R$ 9.810 mil. 
Obra concluída em 30/08/2010.  

• implantação de uma ponte no Km 4,50 da SP-73 – Custo: R$ 1.188 mil. Obra 
concluída em 28/04/2010 e abrange também o município de Indaiatuba.  

• supervisão das obras de recuperação de acessos – Custo: R$ 1.321 mil. Serviços 
concluídos em 30/01/2010.  

• supervisão melhorias e recuperação de rodovias estaduais - etapa I – Custo: R$ 
2.015 mil. Serviços concluídos em 30/06/2010.  

• supervisão melhorias e recuperação de rodovias estaduais - etapa I – Custo: R$ 
3.400 mil. Serviços concluídos em 30/07/2010.  

• serviços de sinalização na rede sob jurisdição da DR.01 – Custo: R$ 20.861 mil. 
Serviços concluídos em 16/12/2008.  

• Pavimentação de vicinal (estrada Saltinho) ligação vicinal Reforma Agrária até a 
SP-73 – Custo: R$ 920 mil. Obra concluída em 11/10/2008.  

• SP-332, km 118 e 135, reparos de pesagem móvel – Custo: R$ 149 mil. Obra 
concluída em 30/03/2008.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II:  

• vicinal de ligação entre o Parque Universitário (Viracopos) e o bairro Friburgo, 
com 5,5 km de extensão – R$ 1.821 mil. Obra concluída em 30/04/2009.  

• vicinal de ligação entre a SP-340 (km 121) e os bairros Furnas e Recanto dos 
Dourados, numa extensão de 5 km – R$ 1.655 mil. Obra concluída em 30/04/2009.  

 

Restauração e recuperação da SP-332 (Rodovia Tancredo de Almeida Neves), com 
52,81 km, sendo 11,7 km no trecho Vinhedo-Valinhos-Campinas:  

• 11,7 km (do km 89,7 ao 101,4) no trecho Vinhedo-Valinhos-Campinas (lote 3) - 
Custo: R$ 19.665 mil. Obra concluída em 25/09/2010.  

 

Obs.: A obra também foi realizada nos municípios de São Paulo, Caieiras, Franco da 
Rocha, Jundiaí e Louveira, perfazendo um total de 52,81 km e investimento de R$ 130.213 
mil.  
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DERSA:  

Obras concluídas – R$ 6.507 mil:  

• serviços de conservação do revestimento vegetal com proteção ao meio ambiente na 
rodovia José Roberto Magalhães Teixeira (SP-083) – Custo: R$ 826 mil. Os 
serviços foram concluídos em 20/04/2009.  

• sinalização viária horizontal nas SP-65 e SP-83, numa extensão de 83,8 km – Custo 
R$ 1.344 mil. Serviços concluídos em 09/04/2009.  

• sinalização viária vertical suspensa nas SP-65 e SP-83, numa extensão de 83,8 km 
– Custo R$ 524 mil. Serviços concluídos em 04/04/2009.  

• conservação de rotina e especial nas rodovias Dom Pedro I (SP-65) e Magalhães 
Teixeira (SP-83), numa extensão de 83,8 km – Custo: R$ 3.813 mil. Serviços 
concluídos em 12/03/2009.  

 

TRANSPORTES METROPOLITANOS:  

EMTU:  

• Corredor Metropolitano Noroeste - obras de implantação e construção do 
Corredor Metropolitano Noroeste, compreendendo: construção de pista, troca de 
pavimento, alargamento de via, ciclovia, calçadão, paisagismo, iluminação, 
incluindo 9,2 km de faixa exclusiva para ônibus. O Corredor tem como objetivo 
priorizar o transporte coletivo na Região Metropolitana de Campinas, 
estabelecendo a ligação viária entre os municípios de Campinas, Hortolândia, 
Sumaré, Nova Odessa e Americana, além da integração operacional com Monte 
Mor e Santa Bárbara D’Oeste. A obra foi realizada em trechos: Lote 1 – Trecho A 
– com 4 km de extensão, inicia na avenida Lix da Cunha, no pátio da Rede 
Ferroviária Federal, onde foi construído o Terminal Metropolitano de Campinas e 
segue até o trevo da BOSCH, no entroncamento da Rodovia Anhanguera com a 
Rodovia SP-101; Lote 1 – Trecho B – com 15,8 km de extensão, inicia no km 0 da 
SP-101 complementar, no Trevo da BOSCH até o Trevo de Hortolândia, seguindo 
pela Av. da Emancipação, Av. Olívio Franceschini e Rua Santana até o Jardim 
Amanda em Hortolândia e trecho complementar de Hortolândia a Monte Mor com 
a recuperação de 40 estações de embarque; Lote 2 – com 7,5 km de extensão, inicia 
na Rua Santana – Futuro Terminal Metropolitano de Hortolândia, seguindo até o 
Terminal Rodoviário de Sumaré – Custo: R$ 172.399 mil. O lote 1 – trecho B foi 
concluído em agosto de 2008 e os Lote 1 – trecho A e Lote 2 foram concluídos em 
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09/02/2010 (parte do lote 2 que envolve o corredor Sumaré – Campinas foi 
inaugurado em 2 de outubro de 2009).  

 

• Execução de obras e serviços de implantação de 2 estações de embarque e rampa 
de acesso – Custo: R$ 143 mil, obra concluída em Jan/2009.  

 

 

CONCESSIONÁRIA AUTOBAN: R$ 199.702 mil  

Obras concluídas: R$ 199.702 mil  

1. implantação de retorno operacional no km 96,3 da SP-330 – Custo: R$ 8.464 mil. Obra 
concluída em 30/09/2010.  

2. implantação de vias marginais na SP-330 (via Anhanguera), do km 92 ao km 98 – 
Custo: R$ 55.711 mil. Obra concluída em 30/04/2010.  

3. ampliação de viaduto no km 95,84 da SP-330, Pista Principal Sul – Avenida J. B. 
Dunlop – Custo: R$ 2.419 mil. Obra concluída em 30/04/2010.  

4. ampliação de viaduto no km 95,84 da SP-330, Pista Principal Norte – Avenida J. B. 
Dunlop – Custo: R$ 2.348 mil. Obra concluída em 30/04/2010.  

5. ampliação de viaduto no km 93,466 da SP-330, Pista Principal Norte – Avenida das 
Amoreiras – Custo: R$ 2.136 mil. Obra concluída em 30/04/2010.  

6. ampliação de viaduto no km 93,453 da SP-330, Pista Principal Sul – Avenida das 
Amoreiras – Custo: R$ 2.609 mil. Obra concluída em 30/04/2010.  

7. implantação de retorno operacional no km 95 da SP-330 – Custo: R$ 4.355 mil. Obra 
concluída em 09/04/2010.  

8. implantação de viaduto no km 97,10 da SP-330 (Pista Norte/Sul) – Pistas expressas 
sobre a Avenida Gaspar Bertoni – Custo: R$ 4.635 mil. Obra concluída em 30/09/2009.  

9. ampliação de viaduto no km 95,032 da Pista Principal Norte – Eixo VLT – Custo: R$ 
2.239 mil. Obra concluída em 30/09/2009.  

10. ampliação de viaduto no km 95,032 da Pista Sul – Eixo VLT – Custo: R$ 2.213 mil. 
Obra concluída em 30/09/2009.  

11. implantação de vias marginais na SP-330 (via Anhanguera), do km 103,5 ao km 
104,25 – Custo: R$ 6.672 mil. Obra concluída em 31/07/2008.  
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12. ampliação e reforma do dispositivo no km 103,6 da SP-330 (via Anhanguera) – Custo: 
R$ 53.095 mil. Obra concluída em 31/07/2008.  

13. implantação de vias marginais na SP-330 (via Anhanguera), do km 98 ao km 103,5 – 
Custo: R$ 52.806 mil. Obra concluída em 30/09/2007.  

 

CONCESSIONÁRIA RENOVIAS: R$ 20.593 mil  

Obra concluída:  

1. 87,3 km de recapeamento da SP-340 (2ª Intervenção), do km 114,1 ao km 201,4, trecho 
Campinas-Aguaí – Custo: R$ 20.593 mil. Obra concluída em 13/10/2008 e mencionada 
também no município de Aguaí.  

 

CONCESSIONÁRIA RODOVIA DAS COLINAS: R$ 4.629 mil  

Obra concluída:  

1. 62,6 km de recapeamento da SP-075, trecho Itu-Campinas – Custo: R$ 4.629 mil. Obra 
concluída em 22/09/2008 e mencionada também no município de Itu.  
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 766.300.000,00 

 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA: 

• construção do Centro de Detenção Provisória na rodovia Campinas-Monte Mor, 
km 4,5 - bairro Nova Boa Vista, com capacidade para abrigar 768 presos - Custo: 
R$ 5.806 mil. A obra foi inaugurada em 15/06/2000; 

• realizadas reformas dos sistemas elétrico e hidráulico, perfuração de poço e 
adequação dos sistema de água e esgotos na Cadeia Pública São Bernardo – 
Custo: R$ 347 mil. As obras foram concluídas em 1997 e 1998; 

• fornecimento e instalação de equipamentos de detecção de metais por Raio-X no 
Centro de Detenção Provisória – Custos: R$ 80 mil. Equipamento entregue em 
19/05/2005; 

• reforma de emergência para reparação de danos causados pela rebelião ocorrida 
em 13 e 15/05/2006 no Centro de Detenção Provisória – Custo: R$ 2.858 mil -. A 
obra foi concluída em 25/12/2006. 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos8.432.158 litros de leite, no período de Jul/1995 à Dez/2006 – Custo: 
R$ 5.917 mil, beneficiando 4.486 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados24,8 km das estradas CAM-050/268/040/281/300 - Custo: R$ 555 mil. 
As obras foram concluídas em 22/12/2004. 

 
 
Programa de Pontes Metálicas: 

• implantadas 11 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 96 
metros lineares – Custo: R$ 614 mil: 

� sobre o Ribeirão Quilombo – ponte 2, na estrada do Pari – Distrito de Nova 
Aparecida – vão de 8 metros. Instalada em 03/07/2003; 

� sobre o Ribeirão Friburgo, na estrada do Foqueteiro – Bairro Friburgo – vão de 
8 metros. Instalada em 03/07/2004; 

� sobre o rio Atibaia – trecho 1B, na estrada de Furnas – Jardim Monte Belo – 
vão de 10 metros. Instalada em 03/07/2003; 
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� sobre o rio Atibaia – trecho 1C (seqüência 1), na estrada de Furnas – Jardim 
Monte Belo – vão de 8 metros. Instalada em 03/07/2003; 

� sobre o rio Atibaia – trecho 2C (seqüência 2), na estrada de Furnas – Jardim 
Monte Belo – vão de 6 metros. Instalada em 03/07/2003; 

� sobre o rio Atibaia – trecho 3C (seqüência 3), na estrada de Furnas – Jardim 
Monte Belo – vão de 8 metros. Instalada em 03/07/2003; 

� sobre o Ribeirão das Cabras – lado 2, no Distrito Joaquim Egídio – Rua 
Hemógenes Augusto – vão de 8 metros. Instalada em 03/07/2003; 

� sobre o Ribeirão das Cabras – Distrito de Sousas – Rua Jacinto Martinele – vão 
de 12 metros. Instalada em 03/07/2003; 

� sobre o Ribeirão das Cabras – lado 1 – Distrito de Joaquim Egídio – vão de 8 
metros. Instalada em 26/12/2003; 

� sobre o rio Atibaia – trecho 1A, na estrada de Furnas – Jardim Monte Belo – 
vão de 10 metros. Instalada em 27/12/2003; 

� sobre o rio Atibaia – trecho 2A, na estrada de Furnas – Jardim Monte Belo – 
vão de 10 metros. Instalada em 27/12/2003. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 291 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
14.921 crianças e adolescentes, 684 idosos, 1.589 portadores de deficiências, 1.811 
famílias, 482 migrantes e 100 pessoas de outros segmentos da população – R$ 
9.200 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 2.300 bolsistas/mês em 2005 e 2.500 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 1.656 mil em 2005 e R$ 1.800 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 – 90 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2001 – R$ 22 mil; 90 
famílias/mês de Jan/2002 a Dez/2003 – R$ 154 mil; 90 famílias/mês de Jan/2004 a 
Dez/2004 – R$ 65 mil; 450 famílias/mês de Jan/2005 a Dez/2005 – R$ 324 mil e 
1.000 famílias em 2006 de Jan/2006 a Dez/2006 – R$ 720 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. 
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DEFESA CIVIL: 
 
Repasses de recursos: 

• construção de ponte de 12 metros de comprimento e 06 metros de largura na 
Estrada Sousas/Pedreira, sobre o rio Atibaia – Usina Macaco Branco – Custo: R$ 
96 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura, com início em 11/12/2003 e término em 
13/12/2005; 

• construção de ponte de 12 metros de comprimento e 6 metros de largura na estrada 
Sousas/Pedreira, sobre o rio Atibaia – Três Pontes II – Custo: R$ 118 mil. A obra 
foi realizada pela Prefeitura, com início em 11/12/2003 e término em 06/01/2006; 

• construção de ponte de 36 metros de comprimento e 6 metros de largura na estrada 
Sousas/Pedreira, sobre o rio Atibaia – Três Pontes I – Custo: R$ 295 mil. A obra 
foi realizada pela Prefeitura, com início em 11/12/2003 e término em 06/01/2006; 

• construção de ponte de 36 metros de comprimento e 8 metros de largura na estrada 
dos Massucci, sobre o rio Capivari – Massucci – Custo: R$ 270 mil. A obra foi 
realizada pela Prefeitura, com início em 11/12/2003 e término em 27/03/2006; 

• construção de ponte de 36 metros de comprimento e 6 metros de largura, sobre o 
rio Capivari – Jardins Florence e São José – Custo: R$ 267 mil. A obra foi 
realizada pela Prefeitura, com início em 11/12/2003 e término em 27/03/2006; 

• construção de ponte de 12 metros de comprimento e 6 metros de largura na rua 
Apiaba, sobre o Córrego Pium – Jardim Cristina – Custo: R$ 105 mil. A obra foi 
realizada pela Prefeitura, com início em 11/12/2003 e término em 13/12/2005; 

• construção de ponte de 36 metros de comprimento e 6 metros de largura na estrada 
dos Gonçalves, sobre o rio Capivari – Custo: R$ 272 mil. A obra foi realizada pela 
Prefeitura, com início em 11/12/2003 e término em 27/03/2006; 

• reconstrução de ponte de 12 metros de comprimento e 6,5 metros de largura na 
Estrada Lídia Abdalla – sobre o Ribeirão dos Bragas – Custo: R$ 27 mil. A obra foi 
realizada pela Prefeitura, com início em 11/12/2003 e término em 21/09/2006; 

• reconstrução de ponte de 10 metros de comprimento e 8 metros de largura na 
Estrada Bonfim – Observatório das Cabras – sobre o Rio das Cabras – Custo: R$ 
27 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura, com início em 11/12/2003 e término em 
09/08/2006; 

• reconstrução de ponte de 08 metros de comprimento e 8 metros de largura na 
Fazenda São Quirino – sobre o rio Anhumas – Custo: R$ 15 mil. A obra foi 
realizada pela Prefeitura, com início em 11/12/2003 e término em 03/01/2006; 

• reconstrução de ponte de 08 metros de comprimento e 8 metros de largura no 
Jardim São Pedro – sobre o Córrego Samambaia – Custo: R$ 52 mil. A obra foi 
realizada pela Prefeitura, com início em 11/12/2003 e término em 11/10/2006; 
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• reconstrução de ponte de 24 metros de comprimento e 6 metros de largura na 
Estradas Sousas-Pedreira – sobre o rio Atibaia – Três Pontes III – Custo: R$ 164 
mil. A obra foi realizada pela Prefeitura, com início em 11/12/2003 e término em 
06/01/2006; 

• reconstrução de ponte de 12 metros de comprimento e 6 metros de largura na 
estrada Lidia Abdalla – sobre o rio Morada as Nascentes – Custo: R$ 27 mil. A 
obra foi realizada pela Prefeitura, com início em 11/12/2003 e término em 
16/11/2006. 

 
DESENVOLVIMENTO: 
CEETPS: 

• reforma geral da ETEC Bento Quirino, beneficiando 1.268 pessoas, entre alunos, 
professores e funcionários – Custo: R$ 1.403 mil. As obras foram concluídas em 
16/04/2003. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• construção de padaria-escola para a Fundação Gerações – Custo: R$ 70 mil 
repassados em Mar/2000. A obra foi concluída em 23/05/2000; 

• aquisição de 1 veículo para a Casa da Criança Paralítica – Custo: R$ 15 mil 
repassados em Out/2003; 

• aquisição de 1 ônibus para a Associação Beneficente dos 13 Pais – Custo: R$ 99 
mil repassados em Nov/2005; 

• aquisição de 1 veículo tipo kombi para a creche Mãe Cristina – Custo: R$ 30 mil 
repassados em Out/2006; 

• aquisição de 1 veículo tipo van para a Casa da Criança de Souzas – Custo: R$ 50 
mil repassados em Out/2006. 

 
 
EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 63.518 mil 

Escolas concluídas: 31 (31.605 novas vagas) – Custo: R$ 34.400 mil 
 

Escolas ampliadas: 36 (11.130 novas vagas) – Custo: R$ 4.100 mil 
 

Reformas em Escolas: 394 – Custo: R$ 23.000 mil 
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Coberturas de quadras de esportes em escolas: 37 - Custo: R$ 2.018 mil 
 
 
Repasses para a APAE: R$ 1.349 mil 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 1.349 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 933 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar 
classes regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 15.500 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 148 escolas do município. 

 
 
Convênios FDE – Repasses para APM´s: 

• De 1995 a 2006 foram repassados para as APM´s das escolas do município, 
recursos no valor de R$ 52.300 mil para pequenos reparos em prédios escolares, 
aquisição de materiais e equipamentos de consumo permanente. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• repassados R$ 497 mil, para eventos esportivos. 
 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 
Programa Acessa São Paulo: 

• implantado 1 POPAI – Posto Público de Acesso à Internet – avenida Francisco 
Glicério, 935 – Custo: R$ 24 mil. O Estado instalou 10 microcomputadores, 
proporcionando acesso gratuito à Internet para aproximadamente 15.000 pessoas; 

• implantado 1 POPAI – Posto Público de Acesso à Internet no Posto do Poupatempo 
Campinas Shopping – rua Jacy Teixeira de Camargo, 940 – Jardim do Lago – 
Custo: R$ 40 mil. O Estado instalou 13 microcomputadores e 1 servidor, 
proporcionando acesso gratuito à Internet para aproximadamente 15.000 pessoas; 

• POUPATEMPO de Campinas, na avenida Francisco Glicério, 935, para 
atendimento centralizado de serviços, onde estão à disposição do cidadão 80 
serviços prestados por 12 órgãos públicos e empresas – Custo: R$ 2.336 mil para 
instalação e funcionamento do posto. A obra foi concluída em 10/08/1998; 

• POUPATEMPOCampinas Shopping, implantado em parceria com o Shopping, 
responsável pela adequação da área, na ruaJacy Teixeira de Camargo, 940, onde 
estão à disposição do cidadão, 307 serviços prestados por 10 órgãos públicos – 
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Custo: R$ 991 mil para obras civis, mobiliários, informática, telefonia, uniformes, 
gerenciamento de filas, seleção, treinamento de pessoal e divulgação. A obra foi 
concluída em 16/09/2004. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 4.928 unidades habitacionais / 15 conjuntos - R$ 114.559 mil 

• conjunto habitacional Campinas C1/C2 – (Unicamp) – 233 unidades, beneficiando 
1.165 pessoas, construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional, em 
parceria com a Prefeitura na rua Projetada 9, nº 435 – Jardim São Pedro – Custo: 
R$ 5.368 mil. Unidades comercializadas em 19/12/1997; 

• conjunto habitacional Campinas H – 620 unidades, beneficiando 3.100 pessoas, 
construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional, em parceria com a 
Prefeitura, na rua John BoybdDunlop, altura do nº 13.000 – bairro Campo Grande 
– Custo: R$ 14.926 mil. Unidades Comercializadas em 29/12/1998; 

• conjunto habitacional Campinas C3 – (Unicamp) – 96 unidades, beneficiando 480 
pessoas, construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional, em parceria 
com a Prefeitura na rua Projetada 9, s/nº – Jardim São Pedro, próximo ao Distrito 
DIC J – Custo: R$ 2.429 mil. Unidades Comercializadas em 08/07/2000; 

• conjunto habitacional Campinas I (Recanto Fortuna) – 160 unidades, 
beneficiando 800 pessoas, construídas pelo sistema Mutirão, em parceria com a 
Prefeitura na rua Fernando Baron, s/nº – Custo: R$ 2.549 mil. Unidades 
comercializadas em 12/11/2001; 

• conjunto habitacional Campinas E13 (Sul A) - Amarais – 400 unidades, 
beneficiando 2.000 pessoas, construídas pelo sistema Pró-Lar Núcleo Habitacional 
por Empreitada, em parceria com a Prefeitura na estrada dos Amarais, s/nº – 
Custo: R$ 8.169 mil. Unidades comercializadas em 01/05/2003; 

• conjunto habitacional Campinas E14 (Sul A) - Amarais – 400 unidades, 
beneficiando 2.000 pessoas, construídas pelo sistema Pró-Lar Núcleo Habitacional 
por Empreitada, em parceria com a Prefeitura na estrada dos Amarais, s/nº – 
Custo: R$ 7.635 mil. Unidades comercializadas em 01/05/2003; 

• conjunto habitacional Campinas E15 (Sul A) - Amarais – 380 unidades, 
beneficiando 1.900 pessoas, construídas pelo sistema Pró-Lar Núcleo Habitacional 
por Empreitada, em parceria com a Prefeitura na estrada dos Amarais, s/nº – 
Custo: R$ 7.144 mil. Unidades comercializadas em 01/05/2003; 

• conjunto habitacional Campinas E16 (Sul B) - Amarais – 400 unidades, 
beneficiando 2.000 pessoas, construídas pelo sistema Pró-Lar Núcleo Habitacional 
por Empreitada, em parceria com a Prefeitura na estrada dos Amarais, s/nº – 
Custo: R$ 8.533 mil. Unidades comercializadas em 01/05/2003; 
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• conjunto habitacional Campinas E17 (Sul B) - Amarais – 380 unidades, 
beneficiando 1.900 pessoas, construídas pelo sistema Pró-Lar Núcleo Habitacional 
por Empreitada, em parceria com a Prefeitura na estrada dos Amarais, s/nº – 
Custo: R$ 7.427 mil. Unidades comercializadas em 01/05/2003; 

• conjunto habitacional Campinas E18 (Sul B) - Amarais – 380 unidades, 
beneficiando 1.900 pessoas, construídas pelo sistema Pró-Lar Núcleo Habitacional 
por Empreitada, em parceria com a Prefeitura na estrada dos Amarais, s/nº – 
Custo: R$ 7.271 mil. Unidades comercializadas em 01/05/2003; 

• conjunto habitacional Campinas L (SPI-CAM16H) - 159 unidades, beneficiando 
795 pessoas, construídas pelo sistema Pró-Lar Núcleo Habitacional por 
Empreitada, em parceria com a Prefeitura na Fazenda São Bento – Área B – bairro 
Campo Grande – Custo: R$ 5.630 mil. Unidades comercializadas em 24/03/2006; 

• conjunto habitacional Campinas M (SPI-CAM17H) - 160 unidades, beneficiando 
800 pessoas, construídas pelo sistema Pró-Lar Núcleo Habitacional por 
Empreitada, em parceria com a Prefeitura na Fazenda São Bento – Área B – bairro 
Campo Grande – Custo: R$ 5.659 mil. Unidades comercializadas em 24/03/2006; 

• conjunto habitacional Campinas F1 (NOVOTEL) - 360 unidades, beneficiando 
1.800 pessoas, construídas pelo sistema Pró-Lar Núcleo Habitacional por 
Empreitada, em parceria com a Prefeitura na rua José Mendonça, s/nº - Jardim 
Nova Aparecida – Custo: R$ 9.472 mil. Unidades comercializadas em 23/12/2005; 

• conjunto habitacional Campinas F2 (NOVOTEL) - 400 unidades, beneficiando 
2.000 pessoas, construídas pelo sistema Pró-Lar Núcleo Habitacional por 
Empreitada, em parceria com a Prefeitura na rua José Mendonça, s/nº - Jardim 
Nova Aparecida – Custo: R$ 11.655 mil. Unidades comercializadas em 23/12/2005; 

• conjunto habitacional Campinas F3 (NOVOTEL) - 400 unidades, beneficiando 
2.000 pessoas, construídas pelo sistema Pró-Lar Núcleo Habitacional por 
Empreitada, em parceria com a Prefeitura na rua José Mendonça, s/nº - Jardim 
Nova Aparecida – Custo: R$ 10.688 mil. Unidades comercializadas em 23/12/2005. 

 
 
Fundo Estadual da Habitação: 

• 36.000 m² de canalização do córrego e pavimentação asfáltica nos bairros Vila 
Industrial, São Bernardo e Parque Industrial – Custo: R$ 500 mil. Obras 
concluídas em 14/05/2004. 

 
 
JUSTIÇA: 
 
Prédio do Fórum: 

• 2.750 m² de construção do fórum – Custo: R$ 1.338 mil. A obra foi concluída em 
27/10/1999; 
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• Cidade Judiciária de Campinas - 1ª fase das obras para instalação das varas cíveis 
– especial foi concluída em 30/09/2003 e a 2ª fase para instalação de cartórios foi 
concluída em 30/10/2003. Foram gastos R$ 5.240.643,61 na execução das 1ª e 2ª 
fases. 

• construção e implantação do Posto do CIC – Centro de Integração da Cidadania 
em Campinas na rua Odete Theresinha Santucci Octaviano, 92 – bairro Vida Nova 
Campinas – Custo: R$ 2.185 mil. O Posto, com área construída de 
aproximadamente 6.000 m² em terreno doado pela Prefeitura, atenderá a 
população de 17 bairros afastados do centro, cerca de 50.000 pessoas, com 
diversos serviços públicos essenciais à garantia dos direitos básicos, cidadania e 
acesso à Justiça. Entre eles, educação para o consumo; respeito aos direitos 
humanos e ambientais; acompanhamento jurídico; mediação de conflitos de 
pequenas causas; atendimento policial para casos de menor potencial ofensivo; 
emissão de carteira profissional, identidade e 2ª via de certidões de nascimento, 
casamento e óbito de forma rápida, segura e gratuita. A obra foi inaugurada em 
11/07/2006. 

 
 
FEBEM : 

• construção de CASA (Centro de Atendimento Sócio-Educativo ao Adolescente) de 
Campinas – denominado de “CASA Anhanguera I e II”, com 02 Centro, para 
atendimento a 112 adolescentes – avenida Comendador Altino Selmi, nº 4.840 – 
bairro Matão – Custo: R$ 5.174 mil. A “CASA I” foi inaugurada em 27/03/2006 e a 
“CASA II” foi inaugurada em 04/05/2006; 

• obras e serviços de motomecanização do Centro de Atendimento Sócio-Educativo 
ao Adolescente – CASA – Custo: R$ 287 mil; 

• construção de internato para ampliar o atendimento a 72 adolescentes infratores – 
rua Francisco Antônio da Silva, s/nº - Jardim São Vicente – Custo: R$ 950 mil. 
Obra concluída em 10/10/1999; 

• reforma e execução de obras complementares na Unidade de Campinas, para 
atendimento a 72 adolescentes, visando reforço das características de segurança 
das instalações –Custo: R$ 371 mil. A obra foi concluída em 21/01/2000; 

• reforma e execução de obra de contenção de talude e drenagem no internato, para 
atendimento a 72 adolescentes – Custo: R$ 188 mil. A obra foi concluída em 
16/04/2000; 

• reforma e ampliação da Unidade de Acolhimento Provisório – UAP, visando 
acolhimento de 44 adolescente infratores – Custo: R$ 25 mil. A obra foi concluída 
em 30/04/1998; 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
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CETESB: 

• repasse de R$ 113 mil, para elaboração de projeto básico, executivo e 
acompanhamento técnico para construção da sede própria para Regional da Bacia 
do Rio Piracicaba. 

 
FEHIDRO : 

• contrato com a Fundação de Apoio a Pesquisa Agrícola, para sistema de alerta 
agrometereologico – Custo: R$ 124 mil. Sistema concluído em 08/09/2006; 

• contrato com a SANASA, para construção da estação de tratamento de esgotos 
Samambaia – Custo: R$ 1.291 mil. Obra concluída em 25/06/2002; 

• contrato com a SANASA, para implantação de estação elevatória de esgotos e 
coletor tronco de esgotos do Parque Jambeiro – Custo: R$ 378 mil. Obra concluída 
em 14/02/2002; 

• contrato com a SANASA, para implantação de interceptores de esgotos do 
Chapadão – Custo: R$ 332 mil. Obra concluída em 17/05/2005; 

• contrato com a SANASA, para implantação de interceptores de esgotos do Ribeirão 
Samambaia – Custo: R$ 309 mil. Obra concluída em 06/03/2001; 

• contrato com a SANASA, para substituição de redes e ramais no bairro Nossa 
Senhora – Custo: R$ 268 mil. Obra concluída em 03/02/2006; 

• contrato com a Secretaria do Meio Ambiente, para ampliação e aparelhamento do 
laboratório da regional da bacia do rio Piracicaba – Custo: R$ 500 mil. Obra 
concluída em 11/10/2002; 

• contrato com a Secretaria do Meio Ambiente, para mapeamento da vulnerabilidade 
a poluição das águas subterrâneas da região metropolitana – Custo: R$ 65 mil. 
Obra concluída em 23/10/2001. 

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

• PrefeituraMunicipal – R$ 937 mil; 

• SantaCasa – R$ 119 mil; 

• Maternidade de Campinas – R$ 1.230 mil; 

• FundaçãoSíndromedeDown – R$ 1.234 mil; 

• Sanatório Drº Cândido Ferreira – R$ 679 mil; 

• CentroInfantildeInvestigaçõesHematológicasDrº DomingosA. Boldrini  – R$ 1.527 
mil; 

• Centro de Controle de Investigações Drº Antônio Carlos Corsini – R$ 90 mil; 
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• Fundação Albert Sabin – R$ 227 mil; 

• SOBRAPAR (Instituto de Cirurgia Plástica Crânio Facial Sociedade de 
Reabilitação) - R$ 118 mil; 

• Hospital da Real Sociedade Portuguesa da Beneficência – R$ 129 mil; 

• Sociedade Campineira de Educação e Instrução / Hospital Celso Piero – 
PUCCAMP – R$ 3.028 mil; 

• APAE – R$ 70 mil; 

• UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) – R$ 37.017 mil. 
 
Repasses para Prefeitura (1995 a 2006) - obras e equipamentos: 

• Centro Infantil de Investigação Hematológico Drº Domingos A. Boldrini - R$ 300 
mil em Set/2005, para aquisição de equipamentos para implantação da 
radioterapia; 

• Centro Infantil de Investigação Hematológico Drº Domingos A. Boldrini - R$ 80 
mil em Jan/2006, para aquisição de equipamentos para sala ergometria; 

• Prefeitura - R$ 627 mil em Abr/1996, Dez/1998, Nov/2005 e Jan/2006, para 
aquisição de equipamentos; 

• Prefeitura – R$ 619 mil em Dez/1998, para aquisição de 1 veículo para combate a 
dengue; 

• Prefeitura – R$ 162 mil em Mar/2000, para aquisição de equipamentos na 
Urgência e Emergência; 

• Prefeitura – R$ 110 mil em Out/2004, para ampliação da UTI do Hospital Mário 
Gatti (concluída em 31/12/2004); 

• Fundação Síndrome de Down – R$ 45 mil em Jun/2005, para aquisição de 
equipamentos; 

• Hospital Celso Piero (PUCCAMP) – R$ 23 mil em Jun/2000, para aquisição de 
equipamentos para Gravidez de Alto Risco; 

• Sociedade Campineira de Educação e Instrução / Hospital Celso Piero 
(PUCCAMP) – R$ 679 mil em Dez/1998 e Jun/2000, para aquisição de 
equipamentos; 

• Maternidade de Campinas – R$ 436 mil, para aquisição de equipamentos do 
Programa de Melhoria da Qualidade de Assistência ao Parto/1996, 1997 e 1998; 

• Hospital da Real Sociedade Portuguesa da Beneficência – R$ 50 mil em Ago/2002, 
para reforma do Centro de Traumatologia (concluída em 31/12/2002); 

• Santa Casa – R$ 130 mil em Dez/1998, para reforma e construção da ala de 
internações (concluída em 30/06/1998); 

• Santa Casa – R$ 30 mil em Mar/2002, para aquisição de equipamentos; 
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• UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) – R$ 9.025 mil de 1998 a 2006, 
para aquisição de equipamentos; 

• UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) – R$ 100 mil em Dez/1998, para 
implantação da Unidade de Terapia Intensiva de Adulto (concluída em 
31/12/1997); 

• UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) – R$ 500 mil em Jan/2006, para 
construção do laboratório biopatógeno (concluída em 13/01/2006); 

• UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) – R$ 150 mil em Jun/2006, para 
reforma do ambulatório de hematologia e HLA (concluída em 31/12/2006). 

 
 
Entrega de Ambulâncias: 2 

• Prefeitura – 1 (entregue em 2002) 

• UNICAMP - 1 UTI (entregue em 2000) 
 
 
Entrega de veículo para transporte de pacientes: 1 

• Prefeitura – 1 (entregue em 2002). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 496 viaturas na região: 104 para a Polícia Civil, 391 para a 
Polícia Militar e 1 para a Polícia Técnica – Custo R$ 11.800 mil. 

• Foram entregues 5 Bases Comunitárias para a Polícia Militar – Custo R$ 303 mil. 

• Foram adquiridos equipamentos e viaturas para o Corpo de Bombeiro – Custo: R$ 
461 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• adequação do galpão e instalação de equipamentos, visando o desmembramento da 
área para abrigar a Secretaria da Justiça – Custo: R$ 994 mil. A obra foi concluída 
em 02/01/2004; 

• pavimentação da estrada vicinal reforma agrária – Pedreiro Basalto, incluindo 400 
metros de dispositivos e 2 pontes de concreto, numa extensão de 4,71 km. Custo: R$ 
1.565 mil. A obra foi concluída em 05/01/2004; 
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• obras de duplicação e pavimentação do acesso de Souzas à SP-065, numa extensão 
de 4 km. Custo: R$ 3.474 mil. A obra foi iniciada em 30/11/1990 na gestão Fleury e 
concluída em 30/03/1999; 

• obras de recapeamento da SP-332 (rodovia Dom Pedro I – Replan), do km 114 ao 
km 132,8, numa extensão de 18,8 km. Custo: R$ 4.965 mil. A obra foi concluída em 
30/08/2001; 

• obras de sinalização de diversos trechos na rede sob jurisdição da DR.01, numa 
extensão de 1.105,9 km. Custo: R$ 8.794 mil. A obra foi concluída em 05/11/2003; 

• serviço de conservação de rotina especial nas SP-101/73/81 e 324, numa extensão 
de 115,62 km. Custo: R$ 10.221 mil. As obras foram concluídas em 02/09/2004; 

• serviço de conservação de rotina especial na SP-73, SP-81, SP-101 e SP-324, numa 
extensão de 123,62 km. Custo: R$ 3.740 mil. As obras foram concluídas em 
07/07/2006; 

 
 
DERSA: 

• serviços de conservação do revestimento vegetal na rodovia José Roberto 
Magalhães Teixeira (SP-083), numa extensão de 12,3 km. – Custo: R$ 1.218 mil. A 
obra foi concluída em 01/08/2005; 

• recuperação do sistema principal do dispositivo de drenagem, no km 127 da SP-065 
– rodovia D.Pedro I – Custo: R$ 3.591 mil. A obra foi concluída em 14/10/2006. 

• serviços de conservação do revestimento vegetal no lote VII da ligação Campinas-
Sorocaba, numa extensão de 78 km – Custo: R$ 1.463 mil. A obra foi concluída em 
02/03/2000; 

• sinalização vertical suspensa e horizontal – Lote V, ligando Campinas/Sorocaba – 
rodovia Santos Dumont com acesso ao aeroporto Viracopos, numa extensão de 80,8 
km – Custo: R$ 2.294 mil. A obra foi concluída em 02/04/2000. 

 
 
Anel Viário de Campinas (José Roberto Magalhães Teixeira: 

• conclusão das obras do Anel Viário Magalhães Teixeira, numa extensão de 12 km, 
com início no trevo de Souzas, entre os km 86 da SP-330 da via Anhanguera e km 
127,8 da SP-065 - rodovia Dom Pedro I. O Anel Viário foi projetado para 
desafogar o trânsito da cidade e é composto por duas pistas e três trevos de ligação 
com as rodovias Anhanguera e Dom Pedro I – Custo: R$ 258.154 mil. A obra foi 
entregue ao tráfego em 08/08/2001.  

 
DAESP: 
 
Aeroporto Estadual Campos dos Amarais: 
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• obras de construção de pátio de aeronaves, terminal de passageiros, sistema viário, 
fechamento com alambrado no Aeroporto Campos dos Amarais, situado na rua 
Silvia da Silvia Braga, nº 415 – Custo: R$ 2.353 mil. A obra foi concluída em 
04/12/2006; 

• serviços de melhorias (recapeamento da pista, ampliação da pista de táxi, cerca 
padrão ICAO, construção de instalação de bombeiros, obras de terraplenagem e 
pavimentação de parte da via de acesso aos hangares e terminal, obras de 
implantação de rede de média tensão para a cabine de força, para sinalização 
noturna) – Custo: R$ 1.536 mil. A obra foi concluída em 18/05/2006. 

 
 
 
CONCESSIONÁRIA AUTOBAN: 

1. implantação de passarela no km 100 (antigo 103) da SP-330 (via Anhanguera) – 
Custo: R$ 1.200 mil. Obra concluída em 05/01/1999; 

2. construção de faixas adicionais ascendentes do km 91,2 ao km 92 da SP-330 - via 
Anhanguera (pista norte) – Custo: R$ 158 mil. Obra concluída em 30/07/1999; 

3. complementação das obras na intersecção das SP-330 e SP-75 - rotatória de 
Campinas – Custo: R$ 18.300 mil. Obra concluída em 15/08/1999; 

4. implantação de passarela no km 104,33 da SP-330 (via Anhanguera) – Custo: R$ 
1.200 mil. Obra concluída em 30/10/1999; 

5. implantação da quarta faixa, do km 103 ao km 104 – pista norte da SP-330 (via 
Anhanguera) – Custo: R$ 2.500 mil. Obra concluída em 30/11/1999; 

6. implantação de passarela no km 96 da SP-330 (via Anhanguera) – Custo: R$ 1.200 
mil. Obra concluída em 30/03/2000; 

7. alargamento e reforço da passagem inferior no km 95,03 (viaduto sobre os trilhos 
do VLT) da SP-330 (via Anhanguera) – Custo: R$ 438 mil. Obra concluída em 
30/03/2000; 

8. obras de recapeamento da SP-330 (via Anhanguera), do km 102,4 ao km 111, no 
trecho Campinas – Sumaré – Custo: R$ 6.500 mil. Obra concluída em 30/04/2000; 

9. recapeamento da SP-330 (via Anhanguera), do km 11,36 ao km 102,4, trecho São 
Paulo - Campinas – Custo: R$ 52.800 mil. Obra concluída em 26/08/2004. 

10. implantação de passarela no km 93,62 (antigo 91,2) da SP-348 (rodovia dos 
Bandeirantes) – Custo: R$ 1.200 mil. Obra concluída em 23/05/2000; 

11. alargamento e reforço de passagem inferior no km 93,45 (antigo km 94,04) da SP-
330 – via Anhanguera (pista norte / sul) – Custo: R$ 718 mil. Obra concluída em 
09/03/2001; 

12. alargamento e reforço de passagem inferior no km 95,84 da SP-330 – via 
Anhanguera (pista norte / sul) – Custo: R$ 1.500 mil. Obra concluída em 
20/07/2001; 
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13. obras de recuperação das passagens superiores dos km 103,649 e km 103,67 da SP-
330 (via Anhanguera) – Custo: R$ 2.100 mil. Obra concluída em 31/07/2003; 

14. ampliação e reforma do trevo do km 98 da SP-330 – via Anhanguera na intersecção 
com a SP-101 – Custo: R$ 20.100 mil. Obra concluída em 31/07/2004; 

15. 87 km de recapeamento da SP-348 desde a Capital até Campinas – Custo: R$ 
34.000 mil. A obra foi concluída em 2000 e 2006; 

16. 77 km de prolongamento da rodovia Bandeirantes em Campinas e no trecho 
Campinas-Cordeirópolis – Custo: R$ 885.100 mil. Obras concluídas em 2001.  

 
 
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DAS COLINAS: 

1. implantação de passarela no km 73,5 da SP-075 – Custo: R$ 636 mil. Obra 
concluída em 15/10/2000; 

2. implantação do Posto Geral de Fiscalização no km 64,08 da SP-075 – Custo: R$ 
2.700 mil. Obra concluída em 25/01/2002; 

3. implantação de passarela no km 77,11 da SP-075 – Custo: R$ 636 mil. Obra 
concluída em 05/11/2002; 

4. implantação de passarela no km 76,5 da SP-075 – Custo: R$ 718 mil. Obra 
concluída em 22/07/2005. 

 
 


