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CARAPICUÍBA 
 

OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011 – 2014 
 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

• Distribuição de Leite:  
• distribuídos 1.246.185 litros de leite no período de Jan/2011 a Nov/2011 - Custo: 

R$ 1.693 mil, beneficiando 7.100 famílias e 350 idosos carentes no último mês do 
período.  

• celebrados 7 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.524 crianças e adolescentes, 220 idosos e 372 famílias – R$ 724 mil.  

• Programa Renda Cidadã – foram atendidas 2.007 famílias/mês em 2011 – R$ 
2.383 mil, já repassados R$ 2.222 mil de Jan a Nov.  

• Projeto Ação Jovem – foram atendidos 493 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 426 
mil, repassados de Jan a Nov.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 3.217 mil  

Reformas de escolas concluídas: 10 – R$ 619 mil  

Reformas de escolas em execução: 8 – R$ 2.020 mil  

Reformas de escolas contratadas, aguardando OIS: 5 – R$ 1.683 mil 

• DER Carapicuíba (Sede) – Custo: R$ 413 mil.  

• EE Profº Jose Maria Perez Ferreira – Custo: R$ 338 mil.  

• EE BasilioBosniac – Custo: R$ 138 mil.  

• EE Profº Luiz Pereira Sobrinho – Custo: R$ 454 mil.  

• EE Jorge Julian – Custo: R$ 340 mil.  
 

Cobertura de quadra de esportes em escola em execução: 2 – R$ 578 mil  

• EE Maria de Lourdes Teixeira – Custo: R$ 282 mil. Obra com 1% executados e 
com previsão de término em 20/05/2012.  

• EE Dona Maria Alice Crissiuma Mesquita – Custo: R$ 296 mil. Obra com 1% 
executados e com previsão de término em 20/05/2012.  
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Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Mar a Set/2011 foram concedidas bolsas alfabetização para 43 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 1.505 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 21 escolas da região – Custo: R$ 202 mil.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar a Set/2011 foram gastos R$ 680 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 22 escolas do município.  

 

Distribuição de Material Escolar:  

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de 
cera, caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 145.116 alunos em 
2011 - Custos: R$ 1.732 mil.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Banco do Povo Paulista:  

• Em 28/07/01 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Av. Presidente Vargas, 
280, Vila Caldas, com recursos de R$ 450 mil para atender o crédito produtivo 
popular. Vigência: 24/10/2016.  

 

Programa Meu Primeiro Emprego:  

• De Jan a Dez/2011 foram concedidas 36 bolsas de estágio para jovens de 16 à 21 
anos cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio – Custo: R$ 30 mil.  

 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE:  

• construção do Estádio Municipal – Custo: R$ 600 mil, já repassados R$ 20 mil em 
Ago/2009. A obra está com 3% executados e tem término previsto em 30/04/2012.  

• construção do Ginásio de Esportes - Custo: R$ 1.400 mil já repassados R$ 635 mil 
em Dez/2010. A obra está com 45% executados e tem término previsto em 
27/06/2012.  
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GESTÃO PÚBLICA:  

• Programa Acessa São Paulo - implantado 1Infocentro Municipal na Avenida 
Amazonas, 264-Sala 04 (COHAB) - Custo: R$ 68 mil. A Prefeitura cedeu salas e 
monitores e o Estado instalou 12 microcomputadores. Vigência: 09/06/2013.  

• Programa Acessa São Paulo - implantado 1Infocentro Municipal na Avenida 
Thâmara, 132 (Centro) - Custo: R$ 68 mil. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o 
Estado instalou 12 microcomputadores. Vigência: 09/06/2013.  

 

HABITAÇÃO:  

• CDHU: 728 unidades habitacionais paralisadas / 1 conjunto – R$ 16.841 mil  
• Conjunto Habitacional Carapicuíba (Tambory e Pequiá) com 728 unidades 

habitacionais, beneficiando 3.640 pessoas, sendo construídas pelo Programa de 
Reassentamento Habitacional – Custo: R$ 16.841 mil. Obra foi iniciada em 
Mar/2009 e paralisou em seguida, com 0,69% executados e sem data para término. 
Problemas fundiários, área não foi transferida a CDHU.  

 

LOGISTICA E TRANSPORTES:  

DERSA:  

Obra concluída:  

 

• reforma e reforço estrutural e edificações destinadas a abrigar Museu de 
Arqueologia Carapicuíba, para compensações ambientais Rodoanel Sul - Custo: R$ 
2.342 mil. Obra concluída em 10/12/2011.  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

FUMEFI :  

Obras paralisadas: R$ 4.585 mil  
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• construção do prédio para implantação do Programa de Modernização da 
Administração Tributária e Gestão Setores Sociais Básicos (PMAT) - Custo: R$ 
1.252 mil, já repassados R$ 450 mil de Jul/2008 a Dez/2010. A obra está 
paralisada com 39% executados. Situação em 30/11/2011 - aguardando 
documentação da Prefeitura pertinente as alterações de planilha e planta, após a 
retomada previsão de término para 4 meses.  

• duplicação da estrada da Fazendinha (Etapa Final), no trecho compreendido entre 
a estaca 15 e a estaca 40 – Custo: R$ 3.333 mil, já repassados R$ 2.181 mil de 
Jun/2010 a Dez/2010. A obra está paralisada com 74% executados. Situação em 
30/11/2011 - aguardando necessidade remoção do Booster da 
Sabesp/desapropriação de responsabilidade da Prefeitura. Após a retomada 
previsão de término para 4 meses.  

 

Obras em execução: R$ 26.677 mil  

• construção de módulo arquitetônico para ampliação da Fatec - Custo: R$ 12.646 
mil, já repassados R$ 4.037 mil até 10/01/2012. A obra está com 78% executados e 
com previsão de término para 3 meses.  

• sistema viário da lagoa e diversas ruas – Custo: R$ 8.552 mil, já repassados R$ 
6.622 mil até 10/01/2012. A obra está com 84% executados e com previsão de 
término para 1 mês.  

• sistema viário da lagoa e diversas ruas (continuidade) – Custo: R$ 5.479 mil, já 
repassados R$ 1.685 mil até 10/01/2012. A obra está com 30% executados e com 
previsão de término para 3 meses.  

 

Obra programada: R$ 1.699 mil  

• pavimentação de diversas ruas - Custo: R$ 1.699 mil. Aguardando documentação 
da Prefeitura.  

 

SANEAMENTO E REC. HIDRICOS:  

DAEE:  

• obras numa área de 134.000 m² no Parque Público de Carapicuíba – Custo: R$ 
17.322 mil. Obra concluída em 27/11/2011.  

 

FEHIDRO :  
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• contrato com a Secretaria de Meio Ambiente e Limpeza Pública, para centro de 
estudos e recuperação ambiental – Custo: R$ 309 mil. Término previsto em 
01/09/2014.  

 

SABESP:  

Obras concluídas: R$ 21.391 mil  

• Sistema Produtor de Água Baixo Cotia – obras de melhorias, compreendendo: 
execução de 6 estações elevatórias de água tratada e um reservatório – Custo: R$ 
19.973 mil. Contrato rescindido em 05/05/2011 com 89,90% executados.  

• obra de construção do Booster Nova Fazendinha II, município de Carapicuíba – 
Custo: R$ 397 mil. Obra concluída em 01/03/2011.  

 

• obras de assentamento de rede de distribuição e ligações de água para núcleos de 
baixa renda – R$ 1.021 mil. Obra concluída em 30/09/2011.  

 

Obras em execução: R$ 38.599 mil  

• execução de obras de coletores troncos, redes coletoras de esgoto e interligações 
ao sistema de esgoto da Bacia TO 13, beneficiando Carapicuíba e Cotia – Custo: 
R$ 11.861 mil. A obra está com 32,30% executados e tem término previsto em 
31/01/2012.  

• execução de obras de ampliação da capacidade de tratamento de esgotos da ETE 
Barueri para 11,00 m³/s – Custo: R$ 26.738 mil. A obra está com 31,20% 
executados e tem término previsto em 04/11/2012.  

 

Obra em licitação:  

• prolongamento de rede de esgotos no Parque Primavera – Custo: R$ 124 mil. Obra 
contratada, aguardando OIS.  

 

SAÚDE:  

AME de Carapicuíba – custeio e investimentos (Total: 25.873 mil):  

Repasses concluídos:  
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• Cruzada Bandeirante São Camilo – R$ 12.706 mil, repassados de Jan a Dez/2011 
para custeio das atividades.  

 

Repasses em andamento:  

• Cruzada Bandeirante São Camilo – R$ 13.167 mil, já repassados R$ 1.097 mil de 
Jan/2012.  

 

Repasses concluídos para organizações sociais – custeio:  

• Hospital Geral de Carapicuíba (Cruzada Bandeirante São Camilo) – R$ 84.477 
mil, repassados de Jan a Dez/2011.  

 

Repasse em andamento para organizações sociais – custeio:  

• Hospital Geral de Carapicuíba (Cruzada Bandeirante São Camilo) – R$ 87.012 
mil, já repassados R$ 7.251 mil de Jan/2012.  

 

Repasse programado para organizações sociais – equipamentos:  

• Hospital Geral de Carapicuíba (Cruzada Bandeirante São Camilo) – R$ 1.000 mil, 
para aquisição de equipamentos médicos hospitalares (ventilador pulmonar, berço 
aquecido, cardioversor, carrinho de anestesia, sistema de videocirurgia, 
cardiotopografo, monitor multiparametro modular, monitores ECG/SPO2/PMI, 
incubador para recém nascido, aparelho de hemodiálise, ultrassom com dopper 
portátil e eletrocardiógrafo. Aguardando crédito suplementar.  

 

Repasse concluído para Prefeitura - obras:  

• Prefeitura – R$ 400 mil, repassados em Nov/2011, para construção de uma 
Unidade Básica de Saúde no bairro Vila Dirce. A Prefeitura está licitando a obra.  

 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

 

• Foram entregues 24 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 1.014 mil.  
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TRANSPORTES METROPOLITANOS:  

CPTM:  

Obra concluída:  

• execução de obras da readequação funcional da Estação Carapicuíba – Linha 8 – 
Custo: R$ 18.873 mil. Obra inaugurada em 15/03/2011. Aguarda medição final 
(para pequenos reparos).  
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 4.828.313 litros de leite no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: 
R$ 6.300 mil, beneficiando 7.100 famílias e 350 idosos carentes no último mês do 
período.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 23 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.669 crianças e adolescentes, 901 idosos, 405 portadores de deficiências e 1.961 
famílias – R$ 2.200 mil.  

• Programa Renda Cidadã – 2.946 famílias/mês em 2007 – R$ 2.121 mil; 2.946 
famílias/mês em 2008 – R$ 2.121 mil; 2.946 famílias/mês em 2009 – R$ 2.121 mil; 
2.985 famílias/mês em 2010 – R$ 2.436 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 200 bolsistas/mês em 2007 – Custo: 
R$ 144 mil; 200 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 144 mil; 200 bolsistas/mês em 
2009 – Custo: R$ 144 mil; 200 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 168 mil.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

FUMEFI :  

Obras concluídas: R$ 30.897 mil  

• aquisição de veículos para obras e serviços – Custo: R$ 2.243 mil, repassados de 
Jan/2010.  

• canalização de trecho do Córrego da Pedreira (trecho Avenida Governador Mario 
Covas / Lagoa) - Custo: R$ 990 mil, repassados em Dez/2008 e Ago/2009. Obra 
concluída em 30/06/2009.  

• pavimentação de diversas vias do município - Custo: R$ 3.390 mil, repassados de 
Ago/2008 a Set/2009. Obra concluída em 31/05/2009.  

• pavimentação de diversas vias do município - Custo: R$ 2.682 mil, repassados de 
Ago a Dez/2008. Obra concluída em 30/04/2009.  
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• canalização de trecho do Córrego da Lagoa (trecho Parque da Lagoa / Fatec) - 
Custo: R$ 1.503 mil, repassados em Out e Nov/2008. Obra concluída em 
30/04/2009.  

• implantação do Complexo Comunitário Carapicuíba - Custo: R$ 563 mil de 
Jun/2008 a Mai/2009. Obra concluída em 31/12/2008.  

• 17.417 m² de pavimentação e 1.024,75 m de extensão de drenagem na Avenida São 
Camilo, entre a Estrada da Fazendinha e a divisa do Município – Custo: R$ 4.551 
mil, repassados de Abr a Set/2008. Obra concluída em 29/08/2008.  

• pavimentação e recapeamento da Avenida Inocêncio Seráfico - Custo: R$ 1.229 
mil, repassados de Mar a Mai/2008. Obra concluída em 19/04/2008.  

• duplicação da estrada da Fazendinha, no trecho da Avenida Inocêncio Seráfico - 
Estaca 104 a 115 e alça de acesso – Custo: R$ 2.194 mil, repassados de Mai a 
Dez/2007. Obra concluída em 30/09/2007.  

• obras do Sistema Viário da Avenida Brasil - Cohab, inclusive projeto – Custo: R$ 
999 mil, repassados de Mai a Dez/2007. Obra concluída em 30/09/2007.  

• continuação da implantação das marginais do Córrego Cadaval - Custo: R$ 4.251 
mil, repassados de Mar a Mai/2008. Obra concluída em 19/04/2008.  

• continuidade da canalização do Córrego Cadaval, incluindo pavimentação das vias 
de apoio e trecho da Avenida Marginal - Custo: R$ 3.497 mil, repassados de 
Dez/2006 a Ago/2007. Obra concluída em 30/04/2007. A canalização do Córrego 
Cadaval é uma obra de grande importância para o município e vem sendo 
executada por trechos, com recursos federais e contrapartida municipal em 
recursos da Compensação Financeira do FUMEFI.  

• aquisição de equipamentos e veículos para uso no Programa de Modernização da 
Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT) – Custo: 
R$ 682 mil, repassados de Out a Jul/2009.  

• aquisição de equipamentos e veículos de apoio para obras e serviços de 
fiscalização do sistema viário de interesse local e intermunicipal – Custo: R$ 923 
mil, repassados em Jul e Set/2007.  

• aquisição de equipamentos gerais, de informática, mobiliários, itens didáticos, 
técnicos e de segurança para a FATEC - Custo: R$ 1.200 mil, repassados de 
Out/2006 a Dez/2007.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 24.687 mil  

Escolas novas construídas: 2 (2.415 novas vagas) – R$ 930 mil  
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• EE Profª Flora Stella – 15 salas (1.575 novas vagas) – Custo: R$ 505 mil. Obra 
concluída em 09/12/2008.  

• EMEF Dep João Hornos Filho – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 425 mil. 
Obra concluída em 06/12/2010.  

 

Ampliações de escolas concluídas: 3 (1.680 novas vagas) – R$ 4.009 mil.  

• EE Profº Celso Pacheco Bentim – 5 salas (525 novas vagas) – Custo: R$ 852 mil. 
Obra concluída em 20/03/2009.  

• EE Profº Adalberto Mecca Sampaio – 9 salas (945 novas vagas) – Custo: R$ 2.007 
mil. Obra concluída em 20/03/2009.  

• EE Fabiana de Queiroz – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 1.150 mil. Obra 
concluída em 30/08/2008.  

 

Reformas de escolas concluídas: 270 – R$ 18.200 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 7 – R$ 1.548 mil  

• EE Profª Cecília da Palma Valentim Sardi – Custo: R$ 369 mil. Obra concluída em 
21/01/2010.  

• EE Josué Mattos de Aguiar – Custo: R$ 203 mil. Obra concluída em 15/10/2009.  

• EE Profº Ricardo AntonioPecchio – Custo: R$ 328 mil. Obra concluída em 
15/07/2009.  

• EE Vila Dirce II – Custo: R$ 155 mil. Obra concluída em 30/09/2008.  

• EE Profª Maria Helena MardeganScabello – Custo: R$ 245 mil. Obra concluída em 
30/09/2008.  

• EE Profª Esmeralda Becker Freire de Carvalho – Custo: R$ 125 mil. Obra 
concluída em 25/04/2007.  

• EE Alberto Kenworthy – Custo: R$ 123 mil. Obra concluída em 02/03/2007.  
 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Mar/2008 a Dez/2010 foram concedidas bolsas alfabetização para 37 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 1.295 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 22 escolas da região – Custo: R$ 839 mil.  

 

Programa Escola da Família:  
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• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 3.172 mil em atividades desenvolvidas 
aos finais de semana em 22 escolas do município.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Frentes de Trabalho:  

• No período de Jan/2007 a Mai/2009 foram atendidos 4.548 bolsistas nas Frentes de 
Trabalho – Custo: R$ 1.263 mil.  

 

Programa Meu Primeiro Emprego:  

• De Jan/2007 a Dez/2010 foram concedidas 2.298 bolsas de estágio para jovens de 
16 à 21 anos cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio – Custo: R$ 121 mil.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 19 unidades habitacionais concluídas pelo sistema de carta de crédito – R$ 558 
mil  

JUSTIÇA:  

Fundação Casa:  

• convênio com o Grêmio Verde Cultural e Recreativo para atendimento a 100 
adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 582 mil, repassados de 
Ago/2006 a Dez/2009.  

 

 

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obras concluídas: R$ 13.418 mil  

• Sistema Produtor de Água Alto Cotia - obras de reabilitação da Barragem de 
Cachoeira da Graça (captação, adutora de água bruta e serviços complementares), 
atendendo os municípios de Carapicuíba, Barueri, Cotia, Itapevi, Jandira, Santana 
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de Parnaíba e Vargem Grande Paulista – Custo: R$ 6.764 mil. Obra concluída em 
20/11/2009.  

• 7.780 ligações domiciliares de esgotos - Projeto Tietê, atendendo os municípios de 
Carapicuíba, Barueri, Cotia, Itapevi, Jandira e Taboão da Serra – Custo: R$ 6.429 
mil. Obra concluída em 30/03/2007.  

• obras de recuperação do 2º trecho crítico do coletor de esgotos Gustavo Correia – 
Custo: R$ 225 mil. Obra concluída em 31/01/2008.  

 

SAÚDE:  

AME de Carapicuíba – custeio e investimentos (Total: 26.636 mil):  

• Cruzada Bandeirante São Camilo – R$ 10.540 mil, repassados de Jan a Dez/2010.  

• Cruzada Bandeirante São Camilo - R$ 55 mil, repassados em Set/2009 para 
instalação de painéis eletrônicos na recepção.  

• Cruzada Bandeirante São Camilo - R$ 3.145 mil, repassados de Abr a Jun/2008 
para implantação. Inaugurada em 09/12/2008.  

• Cruzada Bandeirante São Camilo – R$ 12.896 mil repassados de Abr/2008 a 
Dez/2009 para custeio das atividades.  

 

Repasses concluídos para organizações sociais (2007-2010) – custeio e investimentos 
(Total: R$ 253.870 mil):  

• Hospital Geral de Carapicuíba (Sanatorinhos em 2007/2008 e Cruzada 
Bandeirante São Camilo em 2009/2010) – R$ 250.700 mil, repassados de Jan/2007 
a Dez/2010 para custeio.  

• Hospital Geral de Carapicuíba (Cruzada Bandeirante São Camilo) - R$ 2.673 mil, 
repassados de Jul a Out/2009 mil para reforma do pronto socorro, readequação da 
estrutura do hospital e ampliação da UTI adulto de 10 para 20 leitos. Obra 
concluída em Dezembro de 2009 e inaugurada em 29/01/2010.  

• Hospital Geral de Carapicuíba (Cruzada Bandeirante São Camilo) - R$ 497 mil, 
repassados em Jul/2009 para aquisição de equipamentos para os serviços de 
oftalmologia.  

 

 

Repasse concluído para Prefeitura - obras:  



13 

• Prefeitura – R$ 125 mil repassados em Jan/2008, para reforma do Posto de Saúde 
do Jardim Tonato (concluída em 31/10/2008).  

 

Programa Dose Certa:  

• De Jan/2008 a Dez/2010, foram repassados R$ 1.869 mil para aquisição de 
medicamentos.  

 

Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 1.097 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 50 viaturas, sendo: 42 para a Polícia Militar e 8 para a Polícia 
Civil – Custo: R$ 1.900 mil.  

 

TRANSPORTES:  

DERSA:  

Obras concluídas:  

• implantação de muro de gabião para contenção de talude no Córrego Carapicuíba, 
trevo Padroeira no Rodoanel Oeste – Custo: R$ 145 mil. Obra concluída em 
23/02/2007.  

• projeto para edificações destinada ao Museu de Arqueologia do Rodoanel Oeste – 
Custo: R$ 102 mil. Projeto concluído em 12/03/2010.  

 

TRANSPORTES METROPOLITANOS:  

CPTM:  

• projeto final de engenharia de 2 estações da linha B (Lote 2), atende os municípios 
de Carapicuíba e Barueri – Custo: R$ 514 mil. Projeto concluído em 15/09/2007.  
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 839.197.683,62 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos16.442.845 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 
11.461 mil, beneficiando 7.100 famílias carentes e 350 idosos no último mês do 
período. 

 
Programa Alimenta São Paulo: 

• distribuídas 105.191 cestas básicas, no período de Ago/2000 a Dez/2005 – Custo 
R$ 3.466 mil beneficiando 1.800 famílias carentes no último mês do período. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 116 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
10.125 crianças e adolescentes, 1.420 idosos, 1.339 portadores de deficiências, 
2.302 famílias e 271 migrantes e 100 pessoas de outros segmentos da população – 
Custo: R$ 6.800 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 470 bolsistas/mês em 2004, 200 
bolsistas/mês em 2005 e 200 bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 338 mil em 2004, 
R$ 144 mil em 2005 e R$ 144 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 freqüentar 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 – 240 famílias/mês em 2003 – R$ 411 mil; 240 
famílias/mês em 2004 – R$ 175 mil; 2.946 famílias em 2005 – R$ 2.121 mil e 2.946 
famílias em 2006 – R$ 2.121 mil. O Programa objetiva conceder subsídio 
financeiro de R$ 60,00/mês para famílias em situação de pobreza, com renda 
mensal “per capita” de até R$ 100,00, priorizando mulheres chefes de família e 
integrando estes subsídios a ações sócio-educativas e de geração de renda. Após o 
recebimento da 12ª parcela a família, mediante avaliação técnica das condições de 
subsistência, poderá ser desvinculada ou permanecer no Programa. 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Implantação de ETE e FATEC: 



15 

• realizado convênio entre CEETPS e Prefeitura para a implantação de 1 ETE 
(Escola Técnica Estadual) e 1 unidade da FATEC, cabendo ao município a 
construção de prédio na Av. Francisco Pignatari, 650, constituído de 2 blocos com 
8 salas de aula e 2 laboratórios de informática cada um, edifício para cantina e 
refeitório, edifício para auditório, edifício da administração, com recepção, sala 
dos professores, biblioteca e demais dependências, com área construída de 
5.478,01 m² e ao CEETPS coube a instalação e manutenção dos cursos. A ETE 
oferece os cursos de Técnico em Administração e Técnico em Desenho Gráfico, 
com 40 vagas cada um e a FATEC oferece o curso de graduação em Logística com 
Ênfase em Transportes, com 40 vagas no período matutino e 40 vagas no período 
noturno. As aulas para as 1ªs turmas foram iniciadas em Fevereiro/2006. As obras 
foram realizadas com recursos do FUMEFI, repassados ao município – Custo: R$ 
8.728,9 mil, incluindo equipamentos e mobiliários. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
FUMEFI : 
 
Repasse de recursos da Compensação Financeira: R$ 98.673 mil 

• pavimentação da Av. Francisco Pignatari, envolvendo a implantação de 3.375 m² 
de pavimentação, 1.375 m² de recapeamento e 416,70 metros de drenagem 
profunda. A obra propiciará a criação de rotas alternativas, otimizando o trânsito 
na Região Central e melhorando a acessibilidade à Marginal do Ribeirão 
Carapicuíba. Além de reduzir, consideravelmente, o tempo para atingir o Rodoanel 
Mário Covas, essa via constitui-se no único acesso ao Parque da Lagoa e ao 
Complexo Viário da FATEC Carapicuíba - Custo: R$ 1.497 mil. Obra concluída em 
29/12/2006. 

• obras de melhoramentos no Sistema Viário do Município em 20 ruas, 
compreendendo: 7.348,47 m² de pavimentação sobre macadame Betuminoso, 
incluindo embocaduras e rotatórias, 17.323,20 m² de pavimentação sobre terra, 
incluindo embocaduras e rotatórias, 16.814,23 m² de capeamento sobre bloquetes e 
115,24 metros de drenagem – Custo: R$ 3.188 mil. Obra concluída em 29/12/2006. 

• recapeamento da Rua Rui Barbosa no trecho da Rua Santo Antonio até a Av. 
VictórioFornazzaro, envolvendo 1.174 m² de recapeamento, incluindo embocaduras 
e 5.300 m² de capeamento asfáltico – Custo: R$ 499 mil. Obra concluída em 
28/12/2006; 

• desapropriação da Chácara Quiriri, para continuidade dos trabalhos de 
implantação do Parque Metropolitano Cultural da Aldeia de Carapicuíba, 
compreendendo: 58.018 m² de terreno, situado na Avenida Nelson Hungria, 
ladeado pela Estrada da Aldeia e Fundos para o antigo Sanatório Anhembi. A 
propriedade possui em seus limites resquícios de vegetação nativa e nascentes e 
80% da área é considerada de preservação ambiental. Além de evitar a degradação 
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da flora e da riqueza das edificações ali existentes, a incorporação da área 
possibilitará a implantação de cursos de preservação ambiental, Turismo e 
Museologia - Custo: R$ 1.000 mil. Processo concluído em 27/12/2006. 

• obras de pavimentação e drenagem de catorze ruas, compreendendo: 20.684,16 m² 
de pavimentação, 1.372,1 metros de serviços de drenagem em três dessas ruas, 
incluindo embocaduras e rotatórias - Custo: R$ 1.885 mil. Obra concluída em 
01/11/2006; 

• Sistema Viário da Av. Brasil / Cohab - desapropriações de áreas de 2.519 m² de 
terrenos e 289,49 m² de benfeitorias para a execução das obras – Custo: R$ 1.104 
mil. Processo concluído em 28/08/2006; 

• duplicação da Avenida da Integração, numa extensão de 750,75 metros, envolvendo 
7.300 m² de pavimentação em trecho integrante do Sistema Viário do Futuro 
Terminal do km 21, incluindo drenagem e serviços complementares em diversos 
ramos – Custo: R$ 1.993 mil. Obra concluída em 05/07/2005; 

• continuidade das obras de duplicação da Avenida da Integração, compreendendo: 
15.860 m² de pavimentação entre faces internas de guias, sendo 7.850 m² na pista 
esquerda e 8.010 m² na pista direita e 537 metros lineares de drenagem nas duas 
pistas - Custo: R$ 3.499 mil. Obra concluída em 28/08/2006; 

• Terminal Metropolitano Rodoferroviário – obras da Alça de Acesso da Avenida Rui 
Barbosa, para concordância com a Rotatória do Complexo Viário do km 21, 
compreendendo demolição e recomposição de Pavimento em área aproximada de 
584 m², Drenagem e Serviços Complementares, incluindo projeto e desapropriações 
- Custo: R$ 451 mil. Obra concluída em 29/09/2005; 

• continuidade das obras de implantação do Sistema Viário do km 21, envolvendo: 
7.110 m² de pavimentação das pistas direita e esquerda e 509,50 metros lineares de 
drenagem e serviços complementares – Custo: R$ 1.989 mil. Obra concluída em 
28/08/2006; 

• Infra-estrutura e reestruturação viária da Aldeia - 1ª etapa, envolvendo 36.641,71 
m² de pavimentação asfáltica - Custo: R$ 1.895 mil para obras, concluídas em 
10/05/2004 e R$ 3.000 mil para desapropriações necessárias à 1ª etapa das obras. 

• Infra-estrutura e reestruturação viária da Aldeia, incluindo desapropriação e 
projeto - 2ª Etapa – Custo: R$ 2.812 mil. Obra concluída em 31/05/2006. 

• complexo Viário Governador Mário Covas - obras de Infra-estrutura e 
reestruturação viária do Centro e Acesso à SP-280, realizadas em 2 etapas. A 1ª 
Etapa constituiu-se apenas de desapropriações – Custo: R$ 3.017 mil. Na 2ª etapa 
foram executadas as obras, concluídas em 30/04/2004 – Custo: R$ 1.851 mil.  

• sistema Viário VictórioFornazzaro - 1ª etapa, com 17.993,50 m² de pavimentação 
asfáltica – Custo: R$ 2.142 mil. Obra concluída em 19/09/2003; 

• 23.392 m² de pavimentação e drenagem em diversas ruas do Parque Flórida – 
Custo: R$ 1.247 mil. A obra foi realizada em 2 etapas e concluída em 31/10/2002; 
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• infra-estrutura em diversas ruas do Jardim Planalto, incluindo a conclusão da 
Estrada do Bonsucesso – Custo: R$ 1.282 mil. A obra foi realizada em 2 etapas. A 
1ª etapa concluída em 29/10/2002 e a 2ª etapa inaugurada em 18/05/2003; 

• capeamento asfáltico em diversas vias do município – Custo: R$ 1.826 mil. A obra 
foi realizada em 2 etapas. A 1ª etapa compreendeu 90.141,05 m² e foi concluída em 
31/08/2002. A 2ª etapa compreendeu 7.508,23 metros lineares de capeamento e foi 
concluída em 31/12/2003; 

• 14.865,95 m² de pavimentação e obras de infra-estrutura no Parque Industrial – 
Custo: R$ 2.148 mil. Obra concluída em 18/08/2002; 

• obras do Sistema Viário Nelson Hungria, envolvendo: 17.787 m² de pavimentação 
asfáltica e iluminação da via - Custo: R$ 2.485 mil. Obra concluída em 31/08/2005 
e iluminação concluída em 13/03/2006; 

• repasse de R$ 8.505 mil para construção da ETE e FATEC do município, incluindo 
a aquisição de equipamentos e mobiliários.   

• 35.837,37 m² de capeamento de 41 vias e serviços de base em 33 dessas ruas, 
envolvendo: 28.504,96 m² de pavimentação,481,97 metros lineares de guias e 
sarjetas em 16 ruas e 1.730 metros de rede de tubos para a drenagem profunda em 
10 das 41 vias - Custo: R$ 1.031 mil. Obra concluída em 28/07/2005; 

• continuidade das obras de canalização do Córrego Cadaval e construção de vias 
laterais (2ª Fase da 3ª Etapa), compreendendo: 119,50 metros de canalização, 
12.472,20 m² de pavimentação e 474,50 metros lineares de drenagem das marginais 
- Custo: R$ 4.696 mil. Obra concluída em 07/07/2006. 

• canalização do Córrego Cadaval e recomposição do Sistema Viário – Custo: R$ 
3.115 mil. A 1ª e 2ª etapas das obras foram concluídas em Nov/2003. A 3ª Etapa 
(Trecho Benelu), compreendendo 61 metros de canalização e recomposição de 
aprox. 290 m² de sistema viário. Obra concluída em 31/01/2007. 

• obras no Córrego Cadaval - canalização de pequeno trecho com 40 metros de 
extensão, 8.644 m² de pavimentação e 825 metros lineares de drenagem das 
marginais direita e esquerda - Custo: R$ 3.099 mil. Obra concluída em 31/01/2005. 

• aquisição de equipamentos para manutenção do Sistema Viário - uma pá 
carregadeira, uma retro-escavadeira e uma escavadeira hidráulica a serem 
utilizadas em serviços de captação de águas pluviais, pavimentação asfáltica, 
desassoreamento e limpeza de córregos e outros correlatos – Custo: R$ 902 mil, 
repassados em 22/05/2006; 

• duplicação da Estrada da Fazendinha, com 18.550 m² de pavimentação – Custo: R$ 
2.716 mil. Obra concluída em 15/10/2003; 

• implantação da Estrada da Fazendinha - desapropriação de 2.440,78 m² de 
terrenos e 3.151,60 m² de benfeitorias, indispensáveis para o prosseguimento das 
obras na Estrada da Fazendinha – Custo: R$ 1.500 mil. Processo concluído em 
05/12/2006; 
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• recapeamento e serviços complementares da Av. Comendador Dante Carraro, 
numa extensão de 1.665,50 metros e área de 14.484 m². Esta avenida integra o 
Sistema Viário da Zona Oeste do Município, sendo a única ligação dos Bairros Vila 
Lourdes, Cidade Ariston e Vila Santa Teresinha com a futura Marginal do Córrego 
Cadaval - Custo: R$ 1.474 mil. Obra concluída em 28/08/2006; 

• Sistema Viário Dante Carraro – 1ª Etapa (desapropriação) – repassados R$ 3.600 
mil em Set e Nov/2002 para desapropriação de áreas necessárias para as obras; 

• reestruturação da área central, incluindo projetos e desapropriações  – Custo: R$ 
11.381 mil. Obra concluída em 30/06/2002; 

• reestruturação viária da área central do Município na Rua Sonia Maria, Avs. Dep. 
Emílio Carlos e Celeste – Custo: R$ 3.288 mil. Obra concluída em 31/03/2002. 

• canalização de trecho do Ribeirão Carapicuíba (concluída em 31/12/2004) e obras 
do Sistema Viário de Apoio ao Futuro Terminal km 21 e alça de acesso que 
permitirá a interligação com Avenida da Integração e Corredor Oeste (concluída 
em 30/09/2005) – Custo: R$ 1.664 mil;  

• recuperação do aterro sanitário e aquisição de 29 caminhões– Custo: R$ 2.150 mil; 

• recapeamento da Avenida Inocêncio Seráfico  – Custo: R$ 364 mil;  

• recuperação de vias da COHAB  – Custo: R$ 282 mil;  

• pavimentação de diversas vias do município – Custo: R$ 1.756 mil;   

• canalização do Córrego da Aldeia – Custo: R$ 1.144 mil;  

• canalização do Córrego da Aldeia – Custo: R$ 938 mil. Obra concluída em 
10/10/2002; 

• recuperação do Lixão – Custo: R$ 3.000 mil, repassados em Ago/1998. 

• obras de recapeamento e recuperação da Av. Inocêncio Seráfico – Custo: R$ 579 
mil, pagos na gestão PSDB. Obra concluída em 31/05/1997; 

• Pavimentação de vias de passagem de transportes coletivos na Vila Silvânia, numa 
extensão de 2,4 km. – Custo: R$ 439 mil. Obra concluída em 31/12/1996. 

• implantação e pavimentação da Av.marginal esquerda do Ribeirão Carapicuíba, no 
trecho Portão do Veloso e Av. Inocêncio Seráfico – Custo: R$ 220 mil, pagos na 
gestão PSDB. Obra concluída em 30/06/1996. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Escolas Construídas: 6 (8.820 novas vagas) – R$ 5.576 mil 

• EEPSG Vila Oportunidade – 18 salas (1.890 novas vagas) – Custo: R$ 1.473 mil. 
Obra concluída em 30/11/1997; 
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• EEPSG Vila Dirce II – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 672 mil. Obra 
concluída em 31/07/1998; 

• EE Dep Salomão Jorge – 20 salas (2.100 novas vagas) – Custo: R$ 1.179 mil. Obra 
concluída em 31/12/1998; 

• EE Vila Santa Catarina – 19 salas (1.995 novas vagas) – Custo: R$ 906 mil. Obra 
concluída em 16/07/2002; 

• EMEF Miguel Costa Junior – 15 salas (1.575 novas vagas) – Custo: R$ 801 mil. 
Obra concluída em 26/07/2004; 

• EE Terreno Res. Rodoanel Carapicuíba – 06 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 
543 mil. Obra concluída em 08/04/2006; 

 
 
Ampliações de Escolas: 22 (10.080 novas vagas) – Custo: R$ 3.414 mil 
 
 
Reformas de Escolas: 307 - R$ 11.423 mil. 
 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 24 – Custo: R$ 1.300 mil. 

• EE Amos Meucci; 
• EE Ana Rodrigues de Liso; 
• EE Basilio Bosniac; 
• EE Cícero Barcala Júnior; 
• EE Derville Allegretti; 
• EE Dep. Salomão Jorge; 
• EE Des Edgard de Moura Bittencourt; 
• EE Dr. Benedito de Lima Tucunduva; 
• EE Eng Mario Sales Souto; 
• EE Gov André Franco Montoro; 
• EE Jorge Julian; 
• EE PdeAntonio de Oliveira Godinho; 
• EE Prof José Maria Perez Ferreira; 
• EE Prof Luiz Pereira Sobrinho; 
• EE Prof Manoel da Conceição Santos; 
• EE Prof Natalino Fidêncio; 
• EE Prof Oscar Graciano; 
• EE Profª Diva da Cunha Barra; 
• EE Profª Elisabeth Silva de Araújo; 
• EE Profª Hadla Feres; 
• EE Profª Odette Algodoal Lanzara; 
• EE Sup Paulo Idevar Ferrarezi; 
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• EE Toufic Joulian; 
• EE Victorio Fornasaro. 

 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 5.895 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 56 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 

• Em 28/07/01 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Av. Rui Barbosa, 1262, 
com recursos de R$ 450 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
Frentes de Trabalho: 

• No período de Julho/1999 a 31/12/2006 foram atendidos 64.666 bolsistas nas 
Frentes de Trabalho – Custo: R$ 15.369 mil. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• repasse de R$ 16 mil em Jan/1999 para realização da 4ª Olimpíada Estudantil 
Municipal. 

• repasse de R$ 372 mil de Jul/05 a Jul/06 para implantação de projeto de esporte 
solidário denominado Esporte da Gente. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 1.688 unidades habitacionais / 5 conjuntos – R$ 58.479 mil 

• Conjunto Habitacional Carapicuíba C - RMCAR-1 – 240 unidades, beneficiando 
1.200 pessoas, construídas pelo sistema Pró – Lar Núcleo Habitacional por 
Empreitada, na Estrada EgilioVitorello, 201 - Custo: R$ 8.439 mil. Obra concluída 
em 13/03/2005. 

• Conjunto Habitacional Carapicuíba E - RMCAR-2 – 320 unidades, beneficiando 
1.600 pessoas, construídas pelo sistema Pró – Lar Núcleo Habitacional por 
Empreitada, na Rua Miguel Barbar, 559 - Custo: R$ 9.385 mil. A obra foi 
concluída em 29/08/2003. 

• Conjunto Habitacional Carapicuíba D1/D2 - RMCAR-3 – 276 unidades, 
beneficiando 1.380 pessoas, construídas pelo sistema Pró – Lar Núcleo 
Habitacional por Empreitada, na Estrada EgilioVitorello, 341 - Custo: R$ 9.740 
mil. A obra foi concluída em 27/12/2004. 
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• Conjunto Habitacional Carapicuíba H1/H2/H3 - RMCAR-7 – 474 unidades, 
beneficiando 2.370 pessoas, construídas pelo sistema Pró – Lar Núcleo 
Habitacional por Empreitada na Estrada Douglas W Gomes de Araújo, 37 - Custo: 
R$ 16.661 mil. A obra foi concluída em 13/03/2005. 

• Conjunto Habitacional Carapicuíba F/G1/G2 - RMCAR-6 – 378 unidades, 
beneficiando 1.890 pessoas, construídas pelo sistema Pró – Lar Núcleo 
Habitacional por Empreitada na Estrada Douglas Washington G de Araújo, 31 - 
Custo: R$ 14.251 mil. A obra foi concluída em 10/08/2006. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 128 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, 
para aquisição de 1 retro-escavadeira. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• assentamento de rede coletora de esgotos, incluindo os respectivos poços de visitas 
e 7.780 unidades de ligações domiciliares de esgotos nos municípios de 
Carapicuiba, Barueri, Cotia, Itapevi, Jandira e Taboão da Serra – Custo: R$ 6.444 
mil. A obra foi concluída em Dezembro/2005. 

• 23.600 m de coletores tronco da bacia do Rio Cotia, incluindo 3 estações 
Elevatórias Intermediárias, abrangendo os municípios de Carapicuíba e Cotia-
Custo: R$ 34.481 mil. Obra concluída em 25/01/2004. 

• obras emergenciais de enrocamento no ITI-6 Lagoa de Carapicuíba para proteger 
a ETE e os municípios que a circundam - Custo: R$ 2.894 mil. Obra concluída em 
06/01/2002. 

• Execução de redes de distribuição de água, redes coletoras de esgotos e ligações 
domiciliares de água e esgotos nos municípios de Carapicuíba, Jandira, Barueri, 
Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus – Custo: R$ 7.377 mil. Obra 
concluída em 21/05/2006. 

• redes de distribuição e ligações de água nos municípios de Carapicuiba, Barueri, 
Caieiras, Cajamar, Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Francisco Morato, Franco da 
Rocha, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, Taboão da Serra e Vargem Grande 
Paulista – Custo: R$ 8.129 mil. Obra concluída em 30/11/1996. 

• 26.000 m de redes de distribuição de água e 8.368 ligações de água em favelas e 
áreas invadidas – Custo: R$ 1.032 mil. Obra concluída em 24/10/1998. 
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• 197,73 km de redes coletoras de esgotos,1.747 m de coletor tronco, 4 estações 
elevatórias, 767 m de emissários e 14.203 ligações domiciliares nas bacias PI-03 
(Ribeirão Pirajussara), TO-1, TO-13 (Ro Cotia), TO-15 (Córrego Ipiranga e 
Ribeirão Carapicuíba) – Custo: R$ 16.561 mil. Obras concluídas no período de 
Out/1996 a Jun/1999. 

 
 
SAÚDE: 

• conclusão das obras de construção do Hospital Geral de Carapicuíba, com 220 
leitos e 15.000 m² de área construída –  Custo: R$ 12.720 mil pagos na gestão 
PSDB para as obras e R$ 8.820 mil para aquisição de equipamentos. A obra foi 
iniciada em 04/10/1989 (gestão Fleury) e paralisada em 01/07/1994 por falta de 
recursos. Foi retomada em 01/07/1997 e inaugurada em 23/10/1998. O Hospital é 
administrado pela entidade Sanatorinhos Ação Comunitária de Saúde, que recebeu 
no período de Dez/1998 a 31/12/2006 recursos de R$ 299.766 mil para custeio das 
atividades.  

• construção do Centro de Saúde no Jardim Estela com 460 m² de área construída – 
Custo: R$ 367 mil, pagos na gestão PSDB. A obra foi iniciada em 05/12/1992 
(gestão Fleury) e paralisada em 01/07/1994 por falta de recursos. Foi retomada em 
01/07/1997 e concluída em 31/12/1997. 

 
Repasses para a Prefeitura (1995–2006) – obras/equipamentos: 

• R$ 200 mil em Jan/2006 para construção de Unidade Básica de Saúde no Jardim 
Horizonte e um Pronto Atendimento no Parque Santa Tereza; 

• R$ 101 mil em Mar/1998 para aquisição de equipamentos e mobiliários para a 
Unidade Básica de Saúde do Jardim Estela; 

• R$ 600 mil em Nov/1995 para término de construção e aquisição de equipamentos 
para a Maternidade Municipal. 

 
Repasses para Prefeitura (1995-2006) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 2.566 mil; 
 
Entrega de Ambulâncias: 2 

• Prefeitura – 1 UTI entregue em 30/06/2000 e 1 convencional entregue em 
28/06/2002. 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 132 viaturas, sendo: 92 para a Polícia Militar e 40 para a Polícia Civil 
– Custo: R$ 3.291 mil. 

• Entrega de 3 Bases Comunitárias – Custo:R$ 172 mil. 
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TRANSPORTES: 
 
DERSA: 
 
Trecho Oeste do Rodoanel Mário Covas 

• obras de implantação do Trecho Oeste do Rodoanel, com 2 pistas de 4 faixas de 
rolamento cada uma, 3 túneis duplos, 6 pontes, 62 viadutos, 7 trevos e 2 piscinões 
(Metalúrgicos e Turíbio), incluindo obras compensatórias nos municípios 
envolvidos e reassentamento / indenizações das famílias atingidas pela construção 
do Rodoanel. O Trecho Oeste, numa extensão de 32 km., interliga as Rodovias 
Regis Bittencourt, Raposo Tavares, Castelo Branco, Anhanguera e Bandeirantes e 
permite desviar o trânsito de caminhões e ônibus que eram obrigados a atravessar 
a cidade para alcançar outras rodovias – Custo: R$ 1.036.142 mil. A obra foi 
inaugurada em 11/10/2002. No município de Carapicuíba, a parceria com a 
Prefeitura, permitiu reformas profundas no Parque Municipal dos Paturis. O 
parque ganhou dois novos campos de futebol, ampliação da área do lago, via 
marginal na área aterrada para atender o tráfego local, bolsões de estacionamento 
externo, um total de dois quilômetros de grades ao redor de toda sua extensão, 
terraplanagem de área para a realização de grandes eventos e reurbanização com 
plantio de árvores nativas. Além disso, foram realizadas recuperação de vias 
urbanas e 3.100 metros de canalização do Ribeirão Carapicuíba.  


