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CAMPO LIMPO PAULISTA 
 

OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011 - 2014 
 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 20.460 litros de leite, no período de Jan a Nov/2011 – Custo: R$ 28 
mil, beneficiando 124 famílias carentes, no último mês.  

• celebrados 4 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
210 crianças e adolescentes e 500 pessoas de outros segmentos – Custo: R$ 170 
mil.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendidas 182 bolsistas/mês em 2011 – R$ 161 mil, 
repassados de Jan a Dez; e estão sendo atendidas 182 famílias/mês em 2012 – R$ 
174 mil, já repassados R$ 29 mil em Jan e Fev.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendidas 222 famílias/mês em 2011 – R$ 205 mil, 
repassados de Jan a Dez; e estão sendo atendidas 222 famílias/mês em 2012 – R$ 
213 mil, já repassados R$ 35 mil em Jan e Fev.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 2.017 mil  

Escola construída: 1 (1.575 novas vagas) – R$ 1.820 mil  

• EE Profª Elza Facca Martins Bonilha – 15 salas (1.575 novas vagas) – Custo: R$ 
1.820 mil. A obra foi concluída em 20/01/2012.  

 

Reforma de escola concluída: 1 – R$ 19 mil  

• EE Frei Dagoberto Romag – Custo: R$ 19 mil. A obra foi concluída em 
09/11/2011.  

 

Reforma de escola em execução: 1 – R$ 178 mil  



2 

• EE Profª Georgina Helena Fontarel – Custo: R$ 178 mil. A obra está com 1% 
executados e tem término previsto para 30/04/2012.  

 

Repasses para a APAE: R$ 84 mil  

• De Mar a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 251 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 95 alunos com deficiências que impossibilitam 
frequentar classes regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar a Dez/2011 foram gastos R$ 158 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 4 escolas do município.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

BANCO DO POVO: 2 

 

 

• Em 30/04/2001, foi implantado em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na avenida Dom Pedro I, nº 415 – Custo: R$ 270 mil para atender o 
crédito produtivo popular. Vigência até 27/06/2016.  

 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE:  

• construção de quadra coberta na Avenida Casa Branca Botujuru – Custo: R$ 167 
mil, repassados em Dez/2006 e Jan/2011. Obra concluída em 02/08/2011.  

 

GESTÃO PÚBLICA:  

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1Infocentro Municipal na Avenida 
Alfried Krupp, 995 - Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado 
instalou 12 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á 
população do município – Custo: R$ 68 mil. Vigência até 31/05/2015.  
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HABITAÇÃO:  

CDHU: 130 unidades habitacionais em execução / 1 conjunto – R$ 3.176 mil  

• conjunto habitacional Campo Limpo Paulista C - 130 unidades, beneficiando 650 
pessoas, sendo construídas pelo Programa Reassentamento Habitacional na rua 
Rio Camanducaia, nº 235 - Jardim Santo Antonio - Custo: R$ 3.176 mil. A obra 
está com 90,14% executados e tem término previsto para 30/12/2012.  

 

CDHU: 129 unidades habitacionais em programação / 1 conjunto – R$ 7.422 mil  

• conjunto habitacional Campo Limpo Paulista D - 129 unidades, beneficiando 645 
pessoas, sendo construídas pelo Programa Reassentamento Habitacional na Vila 
Chacrinha - Custo: R$ 7.422 mil. OIS prevista para 01/05/2012.  

 

LOGISTICA E TRANSPORTES:  

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III:  

• recuperados 6 km da vicinal Campo Limpo Paulista (Marginal Rio Jundiaí) - 
Várzea Paulista – Jundiaí (Lote 01) – Custo: R$ 2.707 mil. Obra concluída em 
Mai/2011.  

 

• em andamento a recuperação de 5,30 km da vicinal Bragantina – Custo: R$ 2.491 
mil. A obra está com 90% executados, aguardando rescisão amigável.  

 

• em andamento a recuperação de 3,70 km da vicinal Campo Verde – Custo: R$ 
1.740 mil. A obra está com 98% executados, aguardando rescisão amigável.  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL 

Convênio SEP: R$ 3.450 mil  

• 2.598,13 m² de pavimentação asfáltica, 4001,81 m² de recapeamento asfáltico, 
325,56 m² de sinalização horizontal e 21 unidades de sinalização vertical na 
Estrada Faustino Bizzeto, Bairro do Botujuru – Custo: R$ 300 mil repassados R$ 
150 mil em Jan/2011. Em processo licitatório.  
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• 26.195,80 m² de recapeamento asfáltico e 4.545 m² de pavimentação asfáltica em 
vias do município – Custo: R$ 700 mil repassados R$ 350 mil em Ago/2011. A obra 
está com 30% executados e tem término previsto para Abr/2012.  
 
 

• 6.517 m² de pavimentação asfáltica, 8.759 m² de recapeamento asfáltico e 415,00 
m² de piso em concretono, em via do município – Custo: R$ 500 mil repassados em 
Nov/2010 e Dez/2011. A obra está com 70% executados e tem término previsto para 
Abr/2012.  

 

• 66.129,10 m² de recapeamento asfáltico em vias do Município – Custo: R$ 1.200 
mil repassados em Jun/2010 e Ago/2011. Obra concluída em Nov/2011.  

 

• reforma de quadras esportivas do Jardim Santa Lúcia, Jardim Corcovado e Jardim 
Europa – Custo: R$ 150 repassados em Jan/2010. Obra concluída em Out/2011.  

 

• 21.773,80 m² de recapeamento asfáltico em diversas vias do Município, no Bairro 
Jardim Vitória – Custo: R$ 400 mil repassados em Nov/2009 e Dez/2010. Obra 
concluída em Jan/2011.  

 

• execução 1.422 m de drenagem de águas pluviais, guias e sarjetas da Rua dos 
Eremitas à partir da Rua Pedro Lobo até a Rua dos Monges – Custo: R$ 200 mil 
repassados em Jan/2009. Obra não iniciada, aguardando alteração do objeto.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS:  

SABESP:  

Obra em execução: R$ 18.640 mil  

• obras no Sistema de abastecimento de Água no Parque Santana, V. Botujuru e V. 
Chacrinha (setorização, execução de reservatórios, estação de bombeamento e 
interligação no âmbito) – Custo: R$ 4.529 mil. A obra está com 1,59% executados e 
tem término previsto para 30/12/2012.  
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• execução das obras do sistema de abastecimento de água, envolvendo: reforma e 
ampliação da captação, adução, tratamento e reservação – Custo: R$ 14.111 mil. A 
obra está com 86,50% executados e tem término previsto para 24/06/2012.  

 

Obra em licitação:  

• obras para execução da barragem captação – Custo previsto: R$ 600 mil.  
 

FEHIDRO :  

Obra em execução:  

• contrato com a Prefeitura, para elaboração do plano municipal de gerenciamento 
ambiental e gestão municipal – Custo: R$ 199 mil. Está com 31,78% executados e 
tem término previsto para 30/06/2012.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura – obras (Total: R$ 6.600 mil):  

• construção do Hospital Municipal – Custo: R$ 6.600 mil. Em fase de conclusão e 
tem término previsto para inicio de Mar/2012. Inauguração prevista para 
21/03/2012.  

 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 2 viaturas para a Polícia Militar (2011) – Custo: R$ 81 mil.  

 

• Foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar (2012) – Custo: R$ 49 mil.  
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GESTÃO 2007 – 2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 87.274 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 
112 mil, beneficiando 124 famílias carentes, no último mês.  

 

Casa da Agricultura:  

• celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 26 mil.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperação de 4,30 km de estradas municipais CLP-001, CLP-046, CLP-048, 
CLP-007, CLP-009 - BH Piracicaba / Capivari / Jundiaí – 3ª Fase – Custo: R$ 365 
mil. Obra concluída em 27/09/2010.  

 

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 12 convênios com a Prefeitura para atendimento a 1.918 crianças e 
adolescentes e 1.950 famílias – Custo: R$ 500 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 180 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 129 mil; 
170 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 122 mil; 170 famílias/mês em 2009 – Custo: 
R$ 122 mil; 171 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 139 mil.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 100 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 72 mil; 100 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 72 mil; 100 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 
72 mil; 100 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 84 mil.  

 

Repasses de recursos para entidades: R$ 89 mil  

• APAE - R$ 45 mil em Fev/2008, para aquisição de equipamentos para a APAE;  
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• APAE - R$ 44 mil de Dez/2006 a Ago/2007, para custeio da APAE.  
 

DESENVOLVIMENTO:  

CEETPS:  

• ETEC de Campo Limpo Paulista - implantação de unidade da ETEC. Cabendo à 
Prefeitura a reforma do prédio e ao Estado a aquisição de equipamentos e 
mobiliários - Custo: R$ 713 mil. A unidade oferecerá os cursos de Ensino Médio, 
Técnico em Enfermagem e Técnico em Instrumentação e Equipamentos Industriais, 
As aulas foram iniciadas em fevereiro de 2009. Escola funcionando regularmente.  

 

• Em Dez/2009 foram entregues equipamentos para a ETEC, no valor de R$ 57 mil.  
 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênio SEP: R$ 220 mil  

• aquisição de caminhão pipa 0 km – Custo: R$ 170 mil repassados em Jun/2010. 
Entregue em Out/2010.  

 

 

• iluminação pública no Parque do Jardim Marchetti – Custo: R$ 50 mil, repassados 
em Fev/2007. Obra concluída em Set/2008.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 2.700 mil  

Reformas de escolas concluídas: 14 – R$ 2.000 mil  

Cobertura de quadra de esportes em escola concluída: 2 – R$ 700 mil  

• EE Frei Dagoberto Romag – Custo: R$ 466 mil. A obra foi concluída em 
23/07/2007;  
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• EE Vitor Geraldo Simonsen – Custo: R$ 234 mil. A obra foi concluída em 
30/03/2009.  

 

Repasses para a APAE: R$ 831 mil  

• De 2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 831 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 570 alunos com deficiências que impossibilitam 
frequentar classes regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  

• De 2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 483 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 4 escolas do município.  

 

Transporte Escolar:  

• Em 12/12/2009 foi entregue 1microônibus para o transporte escolar – Custo: R$ 
145 mil.  

 

HABITAÇÃO:  

Programa Melhoria Habitacional:  

• 27.286,4 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em diversas ruas e avenidas 
do conjunto habitacional São José - bairro Jardim Santa Isabel - Custo: R$ 500 
mil, repassados de Nov/2006 a Jan/2009. A obra foi concluída em 30/01/2009.  

 

JUSTIÇA:  

FEBEM:  

• convênio com a Prefeitura para atendimento a 35 adolescentes em regime de 
liberdade assistida – Custo: R$ 84 mil, pagos R$ 63 mil de Mar/2008 a Mai/2009.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obras concluídas: R$ 2.590 mil  
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• 6.563 m de distribuição de água setorização de Campo Limpo Paulista – Custo: R$ 
921 mil. Concluída em 21/01/2008;  

 

• obras emergenciais junto à barragem de captação de água – Custo: R$ 150 mil. 
Concluída em 13/01/2007;  

 

• 16.476 m de rede de distribuição de água, 760 ligações prediais de água, 26.425 m 
de rede coletora de esgotos e 1.900 ligações prediais de esgotos – Custo: R$ 1.083 
mil. A obra foi concluída em 30/05/2008.  

 

• rede de distribuição de água (4.722,00 m), Ligações prediais de água (1.390 un), 
Rede coletora de esgotos (1.196,00 m) e Ligações prediais de esgotos (600 un) do 
crescimento vegetativo – Custo: R$ 436 mil. A obra foi concluída em 21/03/2007.  

 

SAÚDE:  

Programa Dose Certa:  

• Em 2007, foram gastos R$ 281 mil em medicamentos.  
 

Repasses em execução para Prefeitura – obras e equipamentos (Total: R$ 290 mil):  

Prefeitura – R$ 290 mil; sendo:  

• R$ 240 mil repassados em Jun/2010, para aquisição equipamentos.  
 

• R$ 50 mil repassados em Jun/2010, para aquisição equipamentos para unidade 
especial de saúde.  

 

Programa de Controle da Glicemia:  

• Prefeitura – R$ 40 mil repassados de Jul/2006 a Abr/2007 para custeio.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Entrega de 7 viaturas, sendo: 4 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 238 mil.  
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TRANSPORTES:  

DER:  

• serviços emergenciais para recuperação e restauração do viaduto sobre a linha 
férrea no km 57,5 (incluindo projeto) na SP-354 – Custo: R$ 1.873 mil. A obra foi 
concluída em 14/10/2010.  

 

PROGRAMA – PRÓ-VICINAIS I:  

• recuperação de 4,90 km da vicinal CLP-141, ligação do bairro Figueira Branca ao 
Jardim Laura (SP-354) – Custo: R$ 1.310 mil. A obra foi concluída em 13/06/2009.  

 

TRANSPORTES METROPOLITANOS:  

CPTM:  

• projeto básico de 4 estações da linha A - Lote 2 – Custo: R$ 669 mil. Obra 
concluída em 04/04/2007.  
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 34.200.000,00 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 499.756 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

322 mil beneficiando 124 famílias carentes, no último mês do período. 
 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 5,28 km das estradas rurais Velha e Ivoturucaia – Custo: R$ 71 mil. A 
obra foi concluída em 31/03/2002; 

 
• recuperados 3 km das estradas rurais dos Monges, Eremitas, Brás Cubas e Tomé de 

Souza – Custo: R$ 67 mil. As obras foram concluídas em 07/02/2002. 
 
 
Programa de Pontes Metálicas: 
 

• implantadas 3 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 34 
metros lineares – Custo: R$ 217 mil: 

 
1. sobre o Córrego das Éguas - trecho 1 - bairro do Pau Arcado - vão de 12 metros. 

Instalada em 02/02/2003; 
 

2. sobre o Córrego das Éguas – II - bairro Pau Arcado - vão de 12 metros. Instalada 
em 02/02/2003; 

 
3. sobre o Córrego Campo Verde - vão de 10 metros. Instalada em 10/08/2000. 

 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 20 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
2.382 crianças e adolescentes, 23 portadores de deficiência e 832 famílias – Custo: 
R$ 697 mil. 

 



12 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 100 bolsistas/mês em 2005 e 100 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 72 mil em 2005 e R$ 72 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/2003 – R$ 154 mil; 

90 famílias/mês em 2004 – R$ 66 mil; 90 famílias em 2005 – R$ 64 mil e 180 
famílias em 2006 – R$ 129 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. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 
 

• 20.797,8 m² de recapeamento asfáltico e regularização de base de binder em vias 
do Jardim Marsola – Custo: R$ 200 mil, repassados em Sete Dez/2004. A obra foi 
concluída em 10/12/2004; 

 
• 1.370 m² de pavimentação, guias, sarjetas e galerias de águas pluviais que liga os 

bairros São José e Parque Internacional – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
Jun/2002 e Jun/2003. A obra foi concluída em 11/06/2003; 

 
• 6.114 m² de recapeamento asfáltico, guias e sarjetas em diversas ruas do bairro 

Monte Alegre – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jun/2002 e Mar/2003. A obra foi 
concluída em 19/03/2003; 

 
• 24.652 m² de recapeamento asfáltico e implantação de sarjetas de concreto em vias 

urbanas – Custo: R$ 300 mil, repassados em Jul/2002 e Ago/2003. A obra foi 
concluída em 13/08/2003; 

 
• 66.052,5 m² de recapeamento asfáltico – Custo: R$ 500 mil, repassados em Jul e 

Dez/2000. A obra foi concluída em 01/12/2000; 
 

• construção de escadaria entre as ruas São Gabriel e Alvorada – Custo: R$ 54 mil, 
repassados em Jun/1999. A obra foi concluída em 29/09/1999. 
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EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 6.486 mil 
 
Escolas construídas:7 (7.665 novas vagas) – R$ 3.790 mil 
 

• EE Vila Thomazina – 10 salas (1.050 novas vagas) – Custo: R$ 1.321 mil. Obra 
concluída em 05/10/2004; 

 
• Terreno CHB São José II / Jd Santo Antônio – 16 salas (1.680 novas vagas) – 

Custo: R$ 720 mil. Obra concluída em 22/09/2004; 
 
• EMEF Vereador Venâncio Gonzaga Ramos – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: 

R$ 280 mil. Obra concluída em 04/03/2004; 
 

• EMEF Vereador José Poli de Oliveira Dorta – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: 
R$ 280 mil. Obra concluída em 04/03/2004; 

 
• EMEF Governador Mário Covas – 16 salas (1.680 novas vagas) – Custo: R$ 525 

mil. Obra concluída em 25/02/2002; 
 

• EMEF Governador André Franco Montoro – 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: 
R$ 435 mil. Obra concluída em 25/02/2002; 

 
• EMEF Vereador José de Souza Xarrua – 7 salas (735 novas vagas) – Custo: R$ 229 

mil. Obra concluída em 30/06/1999. 
 
 
Escolas ampliadas: 10 (3.360 novas vagas) – R$ 1.347 mil 
 

• EMEF Oswaldo Grandizoli – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 198 mil. Obra 
concluída em 02/07/2004; 

 
• EMEF B. Pinheiros – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 279 mil. Obra 

concluída em 08/06/2004; 
 

• EMEF Profº Luiz de Carvalho – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 107 mil. 
Obra concluída em 08/06/2004; 

 
• EE Profª Elza Facca Martins Bonilha – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 188 

mil. Obra concluída em 16/04/2004; 
 



14 

• EE Mário Pereira Pinto – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 80 mil. Obra 
concluída em 28/06/2001; 

 
• EE Victor Geraldo Simonsen – 5 salas (525 novas vagas) – Custo: R$ 100 mil. 

Obra concluída em 28/06/2001; 
 

• EE Profª Georgina Helena Fontarel – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 90 
mil. Obra concluída em 17/07/1998; 

 
• EMEF Nair Ronchi Marchetti – 1 salas (105 novas vagas) – Custo: R$ 103 mil. 

Obra concluída em 13/03/1997; 
 

• EMEF Profº Luiz de Carvalho – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 100 mil. 
Obra concluída em 14/08/1995; 

 
• EE Profª Elza Facca Martins Bonilha – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 102 

mil. Obra concluída em 14/07/1995. 
 
 
Reformas em Escolas: 23 – R$ 1.136 mil 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 4 – R$ 213 mil 
 

• EE Mário Pereira Pinto – Custo: R$ 64 mil. A obra foi concluída em 31/12/2005; 
 
• EE 15 de Outubro – Custo: R$ 39 mil. A obra foi concluída em 06/05/2003; 

 
• EMEF Drº Francisco Monlevade – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 

06/11/2001; 
 

• EE Profª Georgina Helena Fontarel – Custo: R$ 70 mil. A obra foi concluída em 
18/05/2001. 

 
 
Repasses para a APAE: R$ 722 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 722 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 469 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar 
classes regulares de ensino fundamental. 

 
 
Programa Escola da Família: 
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• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 630 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 6 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 30/04/2001, foi implantado em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na avenida Dom Pedro I, nº 415 – Custo: R$ 270 mil para atender o 
crédito produtivo popular. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• 9.275 m² de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Jardim Santa 
Maria – Custo: R$ 200 mil, repassados de Jan a Out/2005. A obra foi concluída em 
24/10/2005; 

 
• 3.490 m² obras de pavimentação asfáltica na estrada EkselErnits – Custo: R$ 80 

mil, repassados em Dez/2002 e Mar/2003. A obra foi concluída em 31/12/2003. 
 

 
JUSTIÇA: 
 

• convênio com a Prefeitura para atendimento a 20 adolescentes em regime de 
liberdade assistida – Custo: R$ 12 mil, pagos de Jun/2002 a Mai/2003. Vigência: 
15/05/2002 a 14/05/2003. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 210 mil em Dez/2002 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 retroescavadeira e 1 pá carregadeira. 

 
 
FEHIDRO : 
 

• contrato com a Prefeitura, para recuperação ambiental e paisagística nos bairros 
Jardins Santhiago e Marchetti - Custo: R$ 178 mil. Obra concluída em 14/12/2005; 
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• contrato com a Prefeitura, para limpeza da margem e alargamento da calha do rio 

Jundiaí (canalização a céu aberto) - Custo: R$ 121 mil. Obra concluída em 
30/01/2004; 

• contrato com a Prefeitura, para elaboração de projeto básico de micro e macro 
drenagem pluvial para combate à inundações  - Custo: R$ 49 mil. Projeto 
concluído em 23/11/2001. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 
 

• execução de escadarias hidráulicas e rede de drenagem nos Jardins Santa Catarina 
e São Conrado - Custo: R$ 150 mil repassados em Jun e Out/2002 e Fev e 
Ago/2003. Obras concluídas em 31/12/2005. 

 
 
SABESP: 
 

• reservatório com 600 m³ e estação pressurizadora de água tratada no centro de 
reservação do Jardim Santiago – Custo: R$ 148 mil. Concluída em 01/06/2002; 

 
• emissário de esgotos da Bragantina – 1.200,52 m de rede – Custo: R$ 264 mil. 

Concluída em 05/12/2002; 
 
• 209 ligações avulsas de esgotos, dentro do Programa de Crescimento Vegetativo – 

Custo: R$ 22 mil. Concluída em 03/03/2002; 
 
• 251 ligações domiciliares avulsas de água, dentro do Programa de Crescimento 

Vegetativo – Custo: R$ 21 mil. Concluída em 03/03/2002; 
 
• execução de estação pressurizadora de água tratada padrão no Jardim Brasília – 

Custo: R$ 7 mil. Concluída em 14/11/2002; 
• execução de redes e ramais de água e esgotos – Custo: R$ 139 mil. Concluídas em 

08/12/2002; 
 
• contratação de serviços e aquisição de materiais para aplicação na ETA – Custo: 

R$ 20 mil. Concluída em 21/12/2003; 
 

• fornecimento de conjunto moto-bomba submersíveis e centrifugas de eixo horizontal 
– Custo: R$ 419 mil. Concluída em 21/09/2004; 
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• implantação do sistema de abastecimento de água nos bairros Marajoara e Campo 
Verde – Custo: R$ 284 mil. Concluída em 12/04/2004; 

 
• dentro do Programa de Crescimento Vegetativo expansão de rede e ligações de 

água e esgotos – Custo: R$ 12 mil. Concluída em 30/11/2004; 
 
• coletor tronco, interceptor e emissário de esgotos na estrada Bragantina – Custo: 

R$ 29 mil. Concluída em 01/05/2001; 
 
• 1.808 m de rede de distribuição de água na Vila Constança e Parque loja da China 

– Custo: R$ 21 mil. Concluída em 27/07/2001; 
 
• montagem eletromecânica com fornecimento de materiais e equipamentos da 

estação elevatória de água tratada – Custo: R$ 109 mil. Concluída em 29/12/2001; 
 
• serviços de engenharia para o sistema de rádio transmissor – Custo: R$ 28 mil. 

Concluída em 09/04/2002; 
 
• montagem e execução de travessia no rio Jundiaí – Custo: R$ 14 mil. Concluída em 

02/10/2001; 
 
• caixa de areia na estação de tratamento de água – Custo: R$ 30 mil. Concluída em 

02/10/2001; 
 
• rede de reforço do sistema de distribuição de água no trecho da rua Duque de 

Caxias – Custo: R$ 28 mil. Concluída em 01/12/2001; 
 
• caixas de válvula redutora de pressão no bairro Botujuru – Custo: R$ 29 mil. 

Concluída em 01/10/2001; 
 
• fornecimento de materiais e mão de obra da adutora de água tratada do R5 – 

Custo: R$ 25 mil. Concluída em 08/01/2002; 
 
• reforço e setorização do sistema de abastecimento de água, compreendendo: 2 

caixas com válvula redutora de pressão nos bairros São José I e II – Custo: R$ 26 
mil. Concluída em 01/10/2001; 

 
• adução e montagem de 2 painéis elétricos – Custo: R$ 29 mil. Concluída em 

17/08/2005; 
 
• módulos tubulares para o decantador 2 da ETA – Custo: R$ 87 mil. Concluída em 

31/12/2006; 
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• obras de emergência junto à barragem de captação – Custo: R$ 150 mil. Concluída 
em 13/12/2006; 

 
• execução de rede coletora de esgotos no Jardim Santa Maria e Parque 

Internacional – Custo: R$ 243 mil. Concluída em 31/03/2006; 
 
• execução de 8.000 m de rede de distribuição e 380 ligações prediais,-dentro do 

Programa de Crescimento Vegetativo de Água – Custo: R$ 67 mil. Concluída em 
28/05/1999; 

 
• execução 2.400 m de rede coletora e 305 ligações prediais,dentro do Programa de 

Crescimento Vegetativo de Esgotos – Custo: R$ 115.256,63. Concluída em 
10/06/1999; 

 
• reposição de pavimentação asfáltica (tapa valas),dentro do Programa de 

Crescimento Vegetativo de Água e Esgotos – Custo: R$ 260 mil. Concluída em 
13/09/2000; 

 
• caixa de passagem, para reforço e setorização da rede distribuidora de água no 

Parque Internacional – Custo: R$ 18 mil. Concluída em 13/04/2000; 
 
• execução de 3.850 m rede de distribuição de água e 128 ligações prediais de água 

no Parque Santana – Custo: R$ 30 mil. Concluída em 29/10/2000; 
 
• execução de 1.172 m de rede coletora de esgotos no Jardim Santa Maria – Custo: 

R$ 29 mil. Concluída em 29/10/2000; 
 
• execução de 963,5 m de rede coletora de esgotos em diversas ruas – Custo: R$ 29 

mil. Concluída em 17/12/2000; 
 
• fornecimento de materiais para execução de obras dentro do sistema água e 

esgotos – Custo: R$ 315 mil. Concluída em 31/03/1999. 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 150 mil repassados em Nov/2001, para construção do posto médico 
Jardim Vitória; 

 
• Prefeitura – R$ 150 mil, repassados em Jun e Out/2004, para reforma do Hospital 

Nossa Senhora do Rosário; 
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• Prefeitura – R$ 60 mil repassados em Jan/2006, para aquisição de 2 respiradores à 
volume. 

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

• Prefeitura – R$ 45 mil. 
 
 

Entrega de Ambulâncias: 5 – R$ 164 mil 
 

• Prefeitura – 5 (entregues em 1997, 2000, 2002 e 2006-2). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 20 viaturas, sendo: 14 para a Polícia Militar e 6 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 451 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER:  
 

• construção de ponte de concreto armado sobre o Rio Jundiaí, interligando o 
conjunto habitacional São José e o Parque Internacional - Custo: R$ 233 mil. 
Obras concluídas em 04/10/2001; 

• melhoramentos e pavimentação da vicinal CPL-326 que liga Campo Limpo 
Paulista aos bairros Botujuru e Colinas Pontal, numa extensão de 6,62 km – Custo: 
R$ 624 mil. A obra foi concluída em 02/12/1999. 

 
 
TRANSPORTES METROPOLITANOS: 
 

• canalização do Córrego Mãe Rosa – Custo: R$ 1.037 mil. Obra concluída em 
30/10/2000. 

 
 
CONCESSIONÁRIA AUTOBAN: 
 
OBRA CONCLUÍDA: 
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1. implantação de praça de pedágio no km 39 da SP-348 – Custo: R$ 1.503 mil. A 
obra foi concluída em 30/12/1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


