
1 

GUARULHOS 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 
 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA:  

Obra concluída:  

• serviços de reforma dos raios e áreas de segurança no Centro de Detenção Provisória 
"ASP Giovani Martins Rodrigues" - Custo: R$ 2.292 mil. Obra concluída em 
30/10/2011.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

• celebrados 11 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para o para atendimento 
a 211 crianças e adolescentes, 298 idosos, 1.500 famílias e 553 pessoas de outros 
segmentos da população – Custo: R$ 1.069 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 6.397 famílias/mês em 2011 – R$ 6.352 mil e está 
atendendo 6.397 famílias/mês em 2012 – R$ 6.141 mil repassados R$ 1.535 mil em 
Jan a Mar.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 957 bolsistas/mês em 2011 – R$ 952 mil e está 
atendendo 957 bolsistas/mês em 2011 – R$ 918 mil repassados R$ 230 mil em Jan a 
Mar.  

 

Repasses concluídos: R$ 385 mil  

• Prefeitura – repasse de R$ 85 mil, pagos em Jul/2010 para aquisição de 
equipamentos.  

• Prefeitura – repasse de R$ 300 mil, pagos em Abr/2008, para construção da Casa da 
Juventude no Bairro dos Pimentas. Término previsto em 14/04/2012.  

 

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 3.312.300 litros de leite, no período de Jan a Nov/2011 – Custo: R$ 4.611 
mil, beneficiando 17.200 famílias carentes e 250 idosos, no último mês do período.  

 

Restaurante Bom Prato: 1 (em andamento)  

• Está em funcionamento 1 unidade do Restaurante Bom Prato – Ladeira Campos Sales, 
71, fornecendo diariamente 1.500 refeições a R$ 1,00. O restaurante foi inaugurado 
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em 11/01/2002 em parceria com Associação Pelos Direitos da Pessoa Deficiente e 
funciona de 2ª a 6ª feira, no período das 11:00 até o término das 1.500 refeições, 
crianças até 6 anos são isentas de pagamento. Até Fev/2012 o Estado repassou R$ 
7.961 mil para a entidade. Em 31 de agosto de 2011, iniciaram novos serviços: Café 
da manhã, Posto do Acessa SP e cursos do Via Rápida.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 47.696 mil  

Escola nova construída: 1 (1.260 novas vagas) – R$ 4.361 mil  

• EE JdSta Cecília - 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: R$ 4.361 mil. A obra foi 
concluída em 03/02/2012.  

 

Escolas novas sendo construídas: 2 (2.940 novas vagas) – R$ 9.893 mil 2  

 

 

• Terreno Jardim Santa Terezinha - 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: R$ 4.130 mil. 
A obra está com 1,5% executados e tem término previsto em 31/10/2012.  

• Terreno Cid Soberana III - 16 salas (1.680 novas vagas) – Custo: R$ 5.763 mil. A 
obra está com 84,60% executados e tem término previsto em 30/04/2012.  

 

Escola nova programada: 1 – R$ 5.659 mil  

• Terreno Nova Cumbica II - 16 salas (1.680 novas vagas) – Custo: R$ 5.659 mil. Obra 
contratada, aguardando OIS.  

 

Ampliação de escola concluída: 1 (630 novas vagas) – R$ 3.095 mil  

• EE Recreio São Jorge II – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 3.095 mil. A obra foi 
concluída em 29/06/2011.  

 

 

Ampliação de escola em execução: 1 (630 novas vagas) – R$ 6.143 mil  

• EE Maria Helena Faria Lima e Cunha – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 6.143 
mil. A obra está com 57,57% executados e tem término previsto em 30/05/2012.  
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Ampliação de escola paralisada: 1 (630 novas vagas) – R$ 3.363 mil  

• EE ProfºHelioPolesel – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 3.363 mil. Com 88,94% 
executados. Estão instalando itens de proteção acústica no prédio através de outro 
contrato/Empresa. Até a finalização dos serviços a contratada não pode continuar a 
obra.  

 

Reformas de escolas concluídas: 39 - R$ 2.712 mil  

Reformas de escolas em execução: 32 - R$ 16.800 mil  

Reformas de escolas contratadas, aguardando OIS: 10 – R$ 4.378 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 3 – R$ 779 mil  

• EE Profº Ary Jorge Zeitune – Custo: R$ 266 mil. A obra foi concluída em 30/03/2011.  
 

• EE Brg Ar Roberto Hipólito da Costa – Custo: R$ 269 mil. A obra foi concluída em 
04/02/2011.  
 

• EE Anna LambergaZeglio – Custo: R$ 244 mil. A obra foi concluída em 06/04/2011.  
 

Coberturas de quadras de esportes em execução: 2 – R$ 550 mil  

• EE Profª Vilma Maria dos Santos Carneiro – Custo: R$ 264 mil. A obra está com 50% 
executados e tem término previsto em 30/04/2012.  

 

• EE PA João Nunes – Custo: R$ 286 mil. A obra está com 97% executados e tem 
término previsto em 30/03/2012.  

 

Cobertura de quadra de esporte programada: 1 – R$ 164 mil  

• EE Clarice Lispector – Custo: R$ 164 mil. Contratada, aguardando OIS.  
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Repasses para APAE: 

 

• De Mar/2011 a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 317 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 120 alunos.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar a Set/2011 foram gastos R$ 1.007 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 34 escolas do município.  

 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• Em Mar a Set/2011 foram concedidas bolsas alfabetização para 108 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 3.780 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 58 escolas da região – Custo: R$ 403 mil.  

 

EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO:  

Banco do Povo:  

• Em 13/02/2002 foi implantado em parceria com a Prefeitura, na Rua José 
Campanella, nº 5 - Custo: R$ 1.350 mil para atender o crédito produtivo popular. 
Com vigência até 11/12/2012.  

 

Programa Meu Primeiro Emprego:  

• No Programa Meu Primeiro Emprego, foram atendidas 256 bolsas de estágio para 
jovens de 16 a 21 anos, cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio – Custo: R$ 220 mil, 
repassados de Jan/2011 a Jan/2012.  
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HABITAÇÃO:  

CDHU: 224 unidades habitacionais concluídos / 1 conjunto - R$ 11.137 mil  

• conjunto habitacional Guarulhos A7 - 224 unidades, beneficiando 1.120 pessoas, na 
Avenida Geraldo Alves Celestino s/nº - Parque CECAP – Custo: R$ 11.137 mil. Obra 
concluída e comercializada em 20/08/2011.  

 

CDHU: 532 unidades habitacionais em execução / 2 conjuntos - R$ 37.883 mil  

• conjunto habitacional Guarulhos C11/C16/C17/C18 - 392 unidades, beneficiando 
1.960 pessoas, sendo construídas pelo Programa de Reassentamento Habitacional – 
Custo: R$ 28.432 mil. A obra está com 94,25% executados e tem término previsto em 
30/05/2012. Em 14/03/2012 foram entregues 84 Uhs do conjunto C18 e 112 Uhs do 
C17 estão previsto para serem entregues em 05/04/2012.  

• conjunto habitacional Guarulhos C24 - 140 unidades, beneficiando 700 pessoas, 
sendo construídas pelo Programa de Reassentamento Habitacional – Custo: R$ 9.451 
mil. A obra está com 82,17% executados e tem término previsto em 30/06/2012.  

 

CDHU: 195 unidades habitacionais em execução / 1 conjunto - R$ 13.958 mil – 
Urbanização de Favelas:  

• conjunto habitacional Guarulhos Z (PAC/CEF - UHS DE APOIO) - 195 unidades, 
beneficiando 975 pessoas, a ser construída pelo Programa Urbanização em Favelas – 
Custo: R$ 13.958 mil, obra com 42,68% executados e tem término previsto em 
30/03/2013.  

 

CDHU: 370 unidades habitacionais em licitação / 2 conjuntos - R$ 29.276 mil  

 

• conjunto habitacional Guarulhos Y - 192 unidades, que beneficiará 960 pessoas, a ser 
construída pelo Programa Reassentamento Habitacional – Custo: R$ 16.515 mil, 
previsão para início de obras em 01/09/2012.  

 

• conjunto habitacional Guarulhos V - 178 unidades, que beneficiará 890 pessoas, a ser 
construída pelo Programa Reassentamento Habitacional – Custo: R$ 12.761 mil, 
previsão para início de obras 14/09/2012.  
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CDHU: 1.152 unidades habitacionais em licitação / 5 conjuntos - R$ 92.536 – 
Urbanização de Favelas:  

• conjunto habitacional Guarulhos X (PAC/CEF - UHS DE APOIO) - 233 unidades, 
que beneficiará 1.165 pessoas, a ser construída pelo Programa Urbanização em 
Favelas – Custo: R$ 15.142 mil, previsão para início de OIS de obra: 01/05/2012.  

 

• conjunto habitacional Guarulhos C (SR 3 – Produção de Novas UHS) - 473 
unidades, que beneficiará 2.365 pessoas, a ser construída pelo Programa 
Urbanização em Favelas – Custo: R$ 38.444 mil, previsão para início de OIS de obra: 
01/12/2012.  

 

• conjunto habitacional Guarulhos C (SR 7/8/9) - 150 unidades, que beneficiará 750 
pessoas, a ser construída pelo Programa Urbanização em Favelas – Custo: R$ 14.700 
mil, previsão para início de OIS de obra: 01/12/2012.  

 

• conjunto habitacional Guarulhos C (SR 3 – Urbanização – Novas UHS Térreas) - 
118 unidades, que beneficiará 590 pessoas, a ser construída pelo Programa 
Urbanização em Favelas – Custo: R$ 11.564 mil, previsão para início de OIS de obra: 
01/12/2012.  

 

• conjunto habitacional Guarulhos E (UHS de Apoio) - 178 unidades, que beneficiará 
890 pessoas, a ser construída pelo Programa Urbanização em Favelas – Custo: R$ 
12.686 mil, previsão para início de OIS de obra: 14/09/2012.  

 

JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA:  

Fundação CASA:  

Obra:  

• reforma nas casas de Guarulhos I, II e III, - Custo: R$ 570 mil. As obras estão 82,18% 
executados e término previsto em 12/03/2012. A Empresa Construtora MollinariLtda, 
será notificada e aplicada multa por não concluir a obra em prazo, dentro da 
vigência.  
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Convênio:  

• convênio com o Instituto Diet – Direito, Integração, Ed. Terapêutica em Saúde e Cid., 
para atendimento a 112 adolescentes em regime de liberdade assistida - Custo: R$ 
14.000 mil, repassados de Jan/2008 a Abr/2011.  

 

• convênio com o Oxigênio Desenvolvimento de Políticas Públicas e Sociais – para 
atendimento a 112 adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 4.330 
mil, já repassados R$ 3.551 mil de Abr a Mar/2012.  

 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES:  

DERSA:  

Concluído:  

• estudos de traçado, seleção alternativa, otimização alternativa selecionada no trecho 
norte do Rodoanel Mario Covas – Custo: R$ 38.793 mil. O Estudo foi concluído em 
24/07/2011.  

 

• projeto básico para estudos do impacto ambiental no trecho norte do Rodoanel Mario 
Covas – Custo: R$ 3.480 mil. O Projeto foi concluído em 31/08/2011.  

• projeto econômico para financiamento BID no trecho norte do Rodoanel Mario Covas 
– Custo: R$ 4.621 mil. O Projeto concluído em Ago/2011.  

 

DER:  

Em execução:  

• serviços de pavimentação da vicinal que da acesso as unidades de internação da 
Fundação Casa (início na Rodovia Presidente Dutra), com 2,30km de extensão – 
Custo: R$ 1.122 mil. Em inicio de obra e previsão de termino para 19/11/2012.  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 200 mil  

Obra não iniciada:  

• cobertura de quadra esportiva no Centro Comunitário Jardim Angélica 2, situado na 
Rua Eurachio Maurício, s/nº - Custo: R$ 200 mil, repassados em Jan/2010. Obra não 
iniciada, aguardando aditamento de prazo para alterar o objeto, por parte da 
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Prefeitura (tipo de fundação: de estaca pré-moldada para estaca raiz, conforme 
consta no convênio).  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS:  

DAEE – R$ 164.496 mil:  

• Desassoreamento do Rio Cabuçu de Cima, no trecho localizado entre a estaca 86 
(Ponte da Via Dutra) e a estaca 518 (Ponte 3 Cruzes), numa extensão de 8.640 m – 
Custo: R$ 25.513 mil. Contrato renovado por mais 12 meses e tem término previsto 
em Dez/2012.  

• Desassoreamento entre a B. da Penha e o Córrego Três Pontes – Custo: R$ 93.893 
mil. Contrato renovado por mais 12 meses e tem término previsto em Out/2012.  

• Limpeza, Desassoreamento e Recuperação de margens da RMSP-Lote 2 Córrego Três 
Pontes – Custo: R$ 1.512 mil. Contrato em renovação por mais 19 meses e aditamento 
de R$ 1.512 mil e tem término previsto em Set/2013.  

• Obras de Adequação na Margem Esquerda do Rio Tietê - Canal de Circunvalação – 
Custo: R$ 31.861 mil. A obra está com 65,62% executados e tem término previsto em 
18/05/2012.  

• Limpeza, Desassoreamento e Recuperação de Margens da RMSP-Lote 3 - Rio 
Baquirivu-Guaçu – Custo: R$ 11.717 mil. A obra está com 82,2% executados e tem 
término previsto em 19/11/2012.  

 

SAÚDE:  

Repasse em concluído para organizações sociais – custeio:  

• Hospital Geral de Guarulhos (Irmandade Santa Casa de Misericórdia) – R$ 118.000 
mil, repassados de Jan a Dez/2011.  

 

Repasse em andamento para organizações sociais – custeio:  

• Hospital Geral de Guarulhos (Irmandade Santa Casa de Misericórdia) – R$ 123.600 
mil, já repassados R$ 30.900 mil em Jan a Mar/2012. (12 x R$ 10.300 mil).  
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Repasse programado para organizações sociais – investimentos:  

• Hospital Geral de Guarulhos (Irmandade Santa Casa de Misericórdia) – R$ 1.000 
mil, para aquisição de equipamento médico-hospitalar, sendo: aparelho de anestesia 
(4), arco cirúrgico (1), Raio X portátil (1), monitor multiparamétrico (10), ventilador 
pulmonar (10), simulador de pressão não invasiva (1), eletrocardiógrafo (1), 
cardioversor (1), dermátomo (1), expansor de pele (1), cama leito para paciente obeso 
(1), maca para paciente obeso (1) e mesa cirúrgica para paciente obeso (1). 
Aguardando crédito suplementar.  

 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares – investimentos: (Total: R$ 
5.900 mil)  

• Associação Beneficente Jesus, José e Maria – R$ 5.000 mil, repassados de Jul/2010 a 
Out/2011, para obra do Instituto da Saúde da Mulher, concluída em Dez/2011.  

• Associação Beneficente Jesus, José e Maria – R$ 900 mil, repassados de Dez/2011, 
para obra do Instituto da Saúde da Mulher, concluída em Dez/2011.  

 

Repasses em andamento para Prefeitura / entidades hospitalares – investimentos:  

• Prefeitura – R$ 400 mil, repassados em Jan/2012, para construção de um Centro para 
Tratamento de Dependentes Químicos Rua ÍRIS, 300, término previsto em Dez/2012.  

 

Repasses em andamento para Prefeitura / entidades hospitalares – custeio:  

• Prefeitura – R$ 7.200 mil, já repassados R$ 4.200 mil em Set/2011 a Fev/2012, para 
custeio - prestação de serviços para Hospital Stella Maris.  

 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares – custeio: (Total: R$ 1.737 
mil)  

• Associação Educacional Presidente Kennedy – R$ 144 mil, repassados de Jul/2008 a 
Nov/2011, para custeio.  

• Associação Beneficente Jesus, José e Maria – R$ 122 mil, repassados em 
30/08/2011, para aquisição de material de consumo.  

• Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz – R$ 262 mil, repassados em 
06/09/2011, para custeio.  

• Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz – R$ 880 mil, repassados em Dez/2010 
a Nov/2011, para custeio.  
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• Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris – R$ 329 mil, repassados 
em Set/2011, para custeio.  

 

Programa Jovens Acolhedores – custeio:  

• Associação Educacional Presidente Kennedy – R$ 151 mil, repassados de Set/2011 a 
Jan/2012. Vigente até Mai/2013.  

 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 79 viaturas, sendo: 75 viaturas para Polícia Militar (43 viaturas 
em 2011 e 32 viaturas em 2012) e 4 viaturas para Polícia Civil (2012) – Custos: R$ 
3.139 mil.  

• Foi entregue em 2012: 1 viatura Auto Comando de Área para o Corpo de Bombeiro 
– Custo: R$ 114 mil.  

 

TRANSPORTES METROPOLITANOS:  

EMTU:  

• elaboração dos projetos e demais relatórios ambientais, referente instalação do trecho 
1 GUA-SP, numa extensão de 20,50 km – Custo: R$ 279 mil. O projeto está com 90% 
executados e tem término previsto em Abr/2012.  

• Gerenciamento da Execução das Obras e Gestão Ambiental dos Terminais Taboão e 
Cecap – Custo: R$ 1.030 mil. O gerenciamento concluído em 07/08/2011.  

• Implantação dos Terminais Metropolitanos Taboão e Cecap, integrantes do Corredor 
Guarulhos – Custo: R$ 23.105 mil. Implantação iniciada em Jun/2010. O Terminal 
Taboão foi concluída em Dez/2011, aguardando documentação para iniciar a 
operação e o Terminal Cecap está com 90% executados e com previsão de término em 
30/04/2012.  

• Implantação do viário, pontos de parada, ciclovia e estação de transferência Trecho 1 
- Corredor Guarulhos - São Paulo – R$ 18.088 mil, obra está com 10% executados e 
tem término previsto em Dez/2012.  

• Gerenciamento das obras e Gestão Ambiental do viário, ponto de parada, ciclovia e 
estação de transferência Trecho 1 - Corredor Guarulhos - São Paulo – R$ 617 mil, 
gerenciamento iniciado em 22/08/2011 e término previsto em 30/06/2012.  
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CONCESSIONÁRIA ECOPISTA OBRA CONCLUÍDA – R$ 3.486 mil:  

1. Restauração de Pavimento - km 0+000 ao km 2+400 Pista Norte e Sul - 1ª intervenção da 
SP-019 – Custo: R$ 491 mil. Obra concluída em 23/09/2011.  

2. Restauração de Pavimento - km 25+000 a 44+500 Pista Oeste - 1ª intervenção da SP-070 
– Custo: R$ 2.995 mil. Obra concluída em 17/06/2011.  

 

CONCESSIONÁRIA ECOPISTA OBRA EM ANDAMENTO – R$ 2.466 mil:  

1. Reformas de instalações e edificações de postos do SAU (Leste) - km 28 da SP-070 – 
Custo: R$ 141 mil. Obra com 98,01% executados e iniciada em 11/07/2011 (sem data de 
previsão de término).  

2. Restauração de Pavimento - km 19+300 a 44+000 Pista Leste - 1ª intervenção da SP-070 
– Custo: R$ 2.325 mil. Obra com 19,26% executados e iniciada em 18/06/2011 e tem 
término previsto em Jun/2012.  

 

CONCESSIONÁRIA ECOPISTA OBRAS PROGRAMADAS – R$ 140.353 mil:  

1. Implantação de Passarela para travessia de pistas, incluindo obras civis e iluminação - 
Km 2 da SP-019 – Custo: R$ 1.474 mil. Obra tem inicio previsto em 17/12/2012.  

2. Trevo das Pimentas, dispositivo da SP-070 – Custo: R$ 10.722 mil. Obra tem inicio 
previsto em 17/12/2012.  

3. Obras nas Marginais Ayrton Senna – Trecho 2 do km 19+300 ao km 26+000 da SP-070 – 
Custo: R$ 79.685 mil. Obra tem inicio previsto em 17/06/2012.  

4. Obras nas Marginais Ayrton Senna – Trecho 3 do km 19+300 ao km 26+000 – pista Oeste 
da SP-070 – Custo: R$ 46.948 mil. Obra tem inicio previsto em 17/06/2012.  

5. Implantação de Passarela para travessia de pistas duplas, incluindo obras civis e 
iluminação - Km 23 da SP-070 – Custo: R$ 1.474 mil. Obra tem inicio previsto em 
17/06/2013.  
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GESTÃO 2007-2010 

 

 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA:  

Obras concluídas:  

• reforma da cozinha central da penitenciária Adriano Marrey II – Custo: R$ 566 mil. 
Obra concluída em 10/12/2009.  

• serviços de moto-mecanização para restauração das lagoas de esgotos da 
penitenciária José Parada Neto I – Custo: R$ 2.441 mil. Serviços concluídos em 
30/10/2009.  

• serviços de moto-mecanização para restauração das lagoas de esgotos do Centro de 
Detenção Provisória I – Custo: R$ 1.429 mil. Serviços concluídos em 31/08/2009.  

• serviços de limpeza da área da lagoa de tratamento de esgotos do Centro de Detenção 
Provisória I - Custo: R$ 21 mil. Serviços concluídos em 13/03/2007.  

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 11.257.925 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 
16.440 mil, beneficiando 14.203 famílias carentes e 2.237 idosos, no último mês do 
período.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 50 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para o para atendimento 
a 1.100 crianças e adolescentes, 1.254 idosos e 770 pessoas de outros segmentos da 
população – Custo: R$ 2.600 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 7.516 famílias em 2007 – R$ 5.411 mil; 7.516 
famílias/mês em 2008 – R$ 5.411 mil; 6.000 famílias/mês em 2009 – R$ 4.320 mil; 
6.138 famílias/mês em 2010 – R$ 4.991 mil;  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 1.170 bolsistas/mês em 2007 – R$ 842 mil; 1.170 
bolsistas/mês em 2008 – R$ 842 mil; 1.170 bolsistas/mês em 2009 – R$ 842 mil; 1.170 
bolsistas/mês em 2010 – R$ 982 mil.  
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Repasses concluídos: R$ 358 mil  

• Prefeitura – repasse de R$ 200 mil, pagos em Abr/2008 para construção da Casa 
Abrigo. Obra concluída em Dez/2009.  

• APAE – repasse de R$ 136 mil, pagos em Jan/2007 e Abr/2009 para aquisição de 
equipamentos.  

• Lar da Irmã Celeste – repasse de R$ 22 mil, pagos em Jun/2007 para aquisição de 
equipamentos.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 1.200 mil  

• recuperação de piso e colocação de refletores na quadra poliesportiva no Jardim 
Novo Ipanema – Custo: R$ 100 mil, obra concluída em Jun/2010, obra concluída em 
Dez/2010.  

• recapeamento asfáltico – Custo: R$ 700 mil, repassados R$ 350 mil em Jan/2010. A 
obra foi concluída em 06/09/2010.  

• pavimentação e drenagem na região do Bairro dos Pimentas – Custo: R$ 200 mil, 
repassados em Jan/2010, obra concluída em 22/07/2010.  

• 735 m² de pavimentação asfátlica, 315 m de passeio público, guias, sarjetas e muro no 
Bairro do Taboão – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jan/2010, obra concluída em 
26/08/2010.  

• 1.015 m² de pavimentação, guias, sarjetas e galerias de águas pluviais na Rua Montes 
Claros – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jan/2010 obra concluída em 26/07/2010.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

Implantação da FATEC:  

• celebrado em 28/06/2006, convênio entre o CEETPS e a Prefeitura para implantação 
da FATEC, cabendo ao município a adequação e reforma de prédio e ao Estado a 
aquisição de mobiliários e equipamentos, ao custo de R$ 577 mil. A unidade oferece 
os cursos de Tecnologia em Logística e Transportes e Tecnologia Aeroportuária. As 
aulas foram iniciadas no segundo semestre de 2007.  

• aquisição de equipamentos para a FATEC – Custo: R$ 95 mil. Entregue em Dez/2009.  
 

 

 

 



14 

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 110.735 mil  

Escolas novas construídas: 6 (9.345 novas vagas) – R$ 27.875 mil  

• EE Vila Any - 18 salas (1.890 novas vagas) – Custo: R$ 7.380 mil. Obra concluída em 
29/03/2010.  

• EE Jardim Fortaleza II - 12 salas (1.260 novas vagas) - Custo: R$ 4.526 mil. Obra 
concluída em 22/01/2009.  

• EE Profº Jose Sylvio Cimino - 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: R$ 3.274 mil. 
Obra concluída em 17/03/2008.  

• EE Bom Pastor II - 14 salas (1.470 novas vagas) - Custo: R$ 2.634 mil. Obra 
concluída em 21/12/2007.  

• EE Pimentas IV - 15 salas (1.575 novas vagas) - Custo: R$ 4.050 mil. Obra concluída 
em 31/08/2007.  

• EE Louis Braille - 18 salas (1.890 novas vagas) - Custo: R$ 6.011 mil. Obra concluída 
em 30/04/2007.  

 

Ampliações de escolas concluídas: 7 (3.465 novas vagas) - R$ 8.260 mil  

• EE Jardim Santa Lidia – 8 salas (840 novas vagas) - Custo: R$ 1.571 mil. Obra 
concluída em 06/05/2010.  

• EE Francisco Milton de Andrade – 7 salas (735 novas vagas) – Custo: R$ 1.706 mil. 
Obra concluída em 04/08/2009.  

• EE Prefeito Rinaldo Poli – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 1.386 mil. Obra 
concluída em 05/06/2009.  

• EE Bartholomeu de Carlos – 5 salas (525 novas vagas) – Custo: R$ 1.003 mil. Obra 
concluída em 19/03/2009.  

• EE Profº Arthur Marret – 1 sala (105 novas vagas) – Custo: R$ 652 mil. Obra 
concluída em 16/10/2008.  

• EE Deputado Maurício Goulart - 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 1.001 mil. 
Obra concluída em 28/02/2008.  

• EE Profº Pascoal Maioni Filho – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 941 mil. Obra 
concluída em 30/06/2007.  
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Reformas de escolas concluídas: 763 - R$ 64.900 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 36 - R$ 9.700 mil  

HABITAÇÃO:  

CDHU: 678 unidades habitacionais concluídas / 4 conjuntos – R$ 19.981 mil 10  

• conjunto habitacional Guarulhos C Parque Estrela - 218 unidades, beneficiando 
1.090 pessoas, parcerias com parceria com associações e cooperativas – Custo: R$ 
3.080 mil. Obra concluída em 30/12/2010.  

• conjunto habitacional Guarulhos C23 - 80 unidades, beneficiando 400 pessoas, 
construídas pelo Programa Urbanização de Favelas na Avenida Marginal Norte 
Direita, s/nº - Bairro dos Pimentas – Custo: R$ 2.668 mil. Unidades comercializadas 
em 24/12/2009.  

• conjunto habitacional Guarulhos R1/2/3 (RMGUA-3) - 374 unidades, beneficiando 
1.870 pessoas, construídas pelo Programa Produção Direta na Rua Caminho 4, nº 
102 (R1), 154 (R2) e 204 (R3) - Vila Maria de Lourdes - Custo: R$ 14.233 mil. A obra 
foi concluída em 15/02/2007 e comercializada em 12/09/2007.  

 

JUSTIÇA:  

Fundação CASA:  

Obra concluída:  

• construção de 3 unidades da CASA (Centro de Atendimento Sócio educativo aos 
Adolescentes), com 56 vagas cada - Custo: R$ 8.751 mil. As obras foram concluídas 
em 15/01/2008.  

 

SAÚDE:  

Complexo Hospitalar Padre Bento:  

• reforma e ampliação do ambulatório de Oftalmologia – Custo: R$ 516 mil. Obra 
concluída em 24/08/2010.  

 

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

Hospital Geral de Guarulhos (Irmandade Santa Casa de Misericórdia) – R$ 349.465 mil : 
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• R$ 344.500 mil, repassados de Jan/2007 a Dez/2010 para custeio.  

• R$ 335 mil repassados em Nov/2008, para impermeabilização das lajes de cobertura 
do hospital (concluída em 13/05/2009).  

• R$ 4.630 mil, repassados de Mai/2009 a Jan/2010, para implantação de serviço de 
oncologia e quimioterapia (implantada em 30/11/2010).  

 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – custeio (Total: 
R$ 13.433 mil):  

• Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris – R$ 172 mil, para aquisição 
de material de consumo.  

• Associação Beneficente Jesus, José e Maria – R$ 15 mil, para aquisição de material 
de consumo.  

• Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz – R$ 629 mil, para aquisição de 
material de consumo.  

• Associação Beneficente Jesus, José e Maria – R$ 66 mil.  

• Centro Espírita Nosso Lar André Luiz – R$ 4.736 mil.  

• Congregação Filhas de Nossa Senhora Stella Maris – R$ 7.815 mil.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – obras e 
equipamentos (Total: R$ 4.767 mil): 

 

Associação Beneficente Jesus, José e Maria – R$ 1.617 mil, sendo:  

• R$ 767 mil repassados em Mai/2009, para aquisição de equipamentos para UTI 
Adulto (adquiridos de Jan a Jun/2010).  

• R$ 350 mil repassados em Dez/2008, para construção da UTI Adulto (concluída em 
Mai/2010).  

• R$ 500 mil repassados em Jun/2008, para obras e reforma (concluída em Mai/2010).  
 

Congregação Filhas de Nossa Senhora Stella Maris - R$ 3.000 mil repassados em Jul/2008 
e Out/2009, para aquisição de equipamentos (já adquiridos).  

Prefeitura – R$ 150 mil repassados em Jun/2008, para construção do setor de atendimento 
ao publico da vigilância sanitária (obra concluída em 30/09/2010).  
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Programa Dose Certa:  

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados pra o município R$ 5.308 mil para 
aquisição de medicamentos.  

 

Programa de Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 2.772 mil, repassados de 2007 a 2010.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 164 viaturas, sendo: 130 para a Polícia Militar, 31 para a Polícia 
Civil e 3 para a Polícia Técnica – Custo: R$ 6.200 mil.  

 

Polícia Militar - Reforma:  

• reforma das instalações elétricas, de lógica e telefonia do CPA/M-7 (Comando de 
Policiamento de Área Metropolitano) – Custo: R$ 235 mil. Obra concluída em 
30/08/2007.  

 

Polícia Militar - Corpo de Bombeiros:  

• Em 06/03/2008 foi entregue para o Corpo de Bombeiros do município 2 motocicletas, 
no valor de R$ 27 mil.  

• Foram entregues para o Corpo de Bombeiros do município: 2 unidades de resgate, 1 
logan, 1 fiat uno e 1 pick-up cabine dupla - Custo: R$ 318 mil.  

• Foram entregues para o Corpo de Bombeiros do município: 1 unidade de resgate, 1 
viatura pessoal, 1 unidade de transporte e 1 viatura - Custo: R$ 225 mil.  

• Foram entregues equipamentos e materiais diversos – Custo: R$ 383 mil.  
 

TRANSPORTES:  

DER:  

Obras concluídas:  

• recapeamento e pavimentação de acostamentos da SPA-036/036 (Guarulhos), SPA-
053/312 (Pirapora do Bom Jesus) e SPA-042/332 (Franco da Rocha-Francisco 
Morato), numa extensão de 7,6 km (lote 1) – Custo: R$ 6.580 mil. As obras foram 
concluídas em 29/10/2009.  
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• reconstrução de galeria, talude e pavimentação no km 36,5 da SP-36 – Custo: R$ 899 
mil. Obra concluída em 24/05/2007.  

 

DERSA:  

Obras concluídas:  

• conservação rodoviária de rotina e eventuais melhoramentos nas rodovias Ayrton 
Senna, Hélio Schmidt e na interligação da Dutra – Custo: R$ 4.054 mil. Obra 
concluída em 12/06/2009.  

• sinalização viária horizontal e vertical nas rodovias Ayrton Senna, Hélio Schmidt e na 
interligação da Dutra, numa extensão de 56,48 km – Custo: R$ 1.848 mil. Obras 
concluídas em 09/04/2009.  

 

TRANSPORTES METROPOLITANOS:  

EMTU:  

• elaboração dos projetos básicos e executivos do Corredor Guarulhos – São Paulo 
(Trecho 1), numa extensão de 20,50 km – Custo: R$ 5.080 mil. Os projetos foram 
concluídos em 28/04/2010.  
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 1.127.000.000,00 

 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA: 
 
Obras: 

• construção de 2 Centros de Detenção Provisória, com 1.536 vagas - Custo: R$ 11.270 
mil. Obras concluídas em 30/03/2002; 

• conclusão da construção do semi -aberto, com 216 vagas - Custo: R$ 1.406 mil. Obra 
concluída em 01/09/2001; 

• construção de 2 residências para diretores - Custo: R$ 188 mil. Obras concluídas em 
18/04/2001; 

• construção de Unidade Prisional, fechada e de segurança máxima, com 1.200 novas 
vagas, para transferência de apenados da casa de detenção do Carandiru - Custo: R$ 
13.120 mil. Obra concluída em 29/09/1998. 

 
Reformas: 

• construção de estação de tratamento de esgotos no semi-aberto Adriano Marrey - 
Custo: R$ 527 mil. Obra concluída em 30/08/2000; 

• obras e serviços suplementares para aumento da segurança  no semi-aberto Adriano 
Marrey – Custo: R$ 70 mil. Obras concluídas em 15/05/2000; 

• impermeabilização de caixa d’água do presídio Adriano Marrey - Custo: 31 mil. 
Serviço concluído em 18/02/2000. 

 
Equipamentos: 

• fornecimento e instalação de equipamentos de detecção de metais por Raio-X nos 
Centros de Detenção Provisórias I e II – Custo: R$ 160 mil. Equipamentos entregues 
em 22/02/2005 e 01/03/2005; 

• fornecimento e instalação de equipamentos de detecção de metais por Raio-X 
Penitenciárias I e II – Custo: R$ 246 mil. Equipamentos entregues em 09/03/2006. 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos38.354.947 litros de leite, no período de Jan/1998 a Dez/2006 – Custo: R$ 
27.048 mil, beneficiou 17.200 famílias carentes e 250 idosos, no último mês do 
período. 

 
Programa Alimenta São Paulo: 
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• distribuídas 40.622 cestas básicas no período de Nov/2002 a Dez/2005 – Custo: R$ 
1.580 mil, beneficiou 298 famílias, no último mês do período.  

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 200 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
11.724 crianças e adolescentes, 3.276 idosos, 348 portadores de deficiência, 1.347 
famílias e 302 migrantes – Custo: R$ 10.000 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 670 bolsistas/mês em 2005 e 1.170 bolsistas/mês em 
2006 – Custo: R$ 482 mil em 2005 e R$ 842 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 – atendeu 480 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 
814 mil; 990 famílias/mês em 2004 – R$ 712 mil; 7.516 famílias em 2005 – R$ 5.411 
mil e 7.516 famílias em 2006 – R$ 5.411 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. 

 
Repasses para a APAE: R$ 430 mil 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 430 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 1.952 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar 
classes regulares de ensino fundamental. 

 
Repasse de recursos: 

• repassados R$ 100 mil em Dez/2004, para aquisição de equipamentos para a 
Associação Cristã de Moços. 

 
 
CULTURA: 

• realizado evento cultural “Canto da Terra” beneficiando 2.000 pessoas - Custo: R$ 
12 mil; 

• atividades culturais, de lazer e de formação cultural para comunidades carentes da 
periferia – Programa Parceiros do Futuro - Custo: R$ 21 mil. Realizadas no período 
de agosto/2003 a novembro/2004; 

• realizado curso teórico e prático para público diversificado, beneficiando 40 pessoas - 
Custo: R$ 1 mil, concluído em 01/04/1998.  
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP (repasse de recursos): 

• aquisição e adptação de equipamentos para o restaurante Bom Prato – Custo: R$ 100 
mil repassados em Dez/2001. 

 
FUMEFI : 

• pavimentação e serviços complementares na marginal Baquirivu– Custo: R$ 2.933 
mil, repassados em Set e Out/2002. Obra inaugurada em 29/09/2002. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 109.500 mil 
 
Escolas construídas: 44 (71.820 novas vagas) – R$ 55.600 mil 
 
 
Escolas ampliadas: 65 (25.305 novas vagas) – R$ 18.000 mil 
 
 
Reformas em Escolas: 812 – R$ 32.900 mil 
 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 53– R$ 3.000 mil 
 
 
Repasses para a APAE: R$ 876 mil 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 876 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 544 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família:  

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 16.421 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 158 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Frentes de Trabalho: 
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• No período de Jun/1999 a Dez/2006 foram atendidos 99.546 bolsistas - Custo: R$ 
22.818 mil. 

 
Programa Meu Primeiro Emprego: 

• Programa Meu Primeiro Trabalho - programa social do Governo do Estado, que em 
parceria com entidades sem fins lucrativos, objetiva oferecer a primeira oportunidade 
de trabalho para jovens estudantes de ensino médio das escolas do sistema público 
estadual com idade entre 16 e 21 anos, pertencentes aos 39 municípios da região 
Metropolitana de São Paulo. Foram concedidas 5.777 bolsas de estágio - Custo: R$ 
1.219 mil, concluído em 31/12/2006. 

 
Banco do Povo: 

• Em 13/02/2002 foi implantado em parceria com a Prefeitura, na rua José Campanella, 
nº 5 - Custo: R$ 1.350 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 

• POUPATEMPO – implantada em 05/09/2002 unidade do Poupatempo, com 6.100 m² 
de área, na rua José Campanella, nº 189, bairro Macedo, com 250 serviços prestados 
por 23 órgãos públicos e empresas - Custo: R$ 10.048 mil, dos quais R$ 1.586 mil 
gastos em equipamentos.  

 

Programa Acessa São Paulo: 

• implantados 2 Postos Públicos de Acesso à Internet (POPAI), proporcionando acesso 
gratuito à Internet à população do município: 

• implantado em 20/07/2006 na avenida Capão Bonito, nº 64 - Bairro dos Pimentas - 
no CIC (centro de Integração do Cidadão) - com 11 microcomputadores instalados 
Custo: 33 mil; 

• implantado em 01/08/2002 na rua José Campanella, nº 5 - Bairro Macedo, com 17 
microcomputadores instalados - Custo: R$ 3 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 3.452 unidades habitacionais / 17 conjuntos - R$ 88.588 mil 

• conjunto habitacional Guarulhos B2 (Padre Bento) – 448 unidades, beneficiando 
2.240 pessoas, construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional na rua 
Francisco Foot, s/nº - Vila Sirena – Custo: R$ 8.215 mil. A obra foi comercializada em 
15/02/1998; 

• conjunto habitacional Guarulhos C02 – 120 unidades, beneficiando 600 pessoas, 
construídas pelo sistema Mutirão na rua Jardim Repouso São Francisco com a rua 10 
- bairro dos Pimentas – Custo: R$ 2.234 mil. A obra foi comercializada em 
08/02/1998; 
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• conjunto habitacional Guarulhos C02-B (C3) – 40 unidades, beneficiando 200 
pessoas, construídas pelo sistema Mutirão na rua Jardim Repouso São Francisco com 
a rua 10 - bairro dos Pimentas - Custo: R$ 726 mil. A obra foi comercializada em 
06/12/2000; 

• Conjunto habitacional Guarulhos C03 (C03-B) - 100unidades, beneficiando 500 
pessoas, construídas pelo sistema Pró-Lar Mutirão Associativo na rua Jardim do 
Repouso São Francisco, nº 506 - bairro dos Pimentas - Custo: R$ 2.355 mil. A obra 
foi comercializada em 17/08/2003; 

• conjunto habitacional Guarulhos C03-A (C13) 100 unidades, beneficiando 500 
pessoas, construídas pelo sistema Mutirão na rua Jardim Repouso São Francisco com 
a rua 10 - bairro dos Pimentas - Custo: R$ 1.661 mil. A obra foi comercializada em 
09/04/2000; 

• conjunto habitacional Guarulhos C04 - 240 unidades, beneficiando 1.200 pessoas, 
construídas pelo sistema Pró-Lar Mutirão Associativo na rua Jardim do Repouso São 
Francisco, nº 54 - bairro dos Pimentas - Custo: R$ 5.862 mil. A obra foi 
comercializada em 17/08/2003; 

• conjunto habitacional Guarulhos C05 - 40 unidades, beneficiando 200 pessoas, 
construídas pelo sistema Pró-Lar  Mutirão Associativo na rua 31, nº 801 - bairro dos 
Pimentas - Custo: R$ 1.026 mil. A obra foi comercializada em 17/08/2003; 

• conjunto habitacional Guarulhos C06 – 100 unidades, beneficiando 500 pessoas, 
construídas pelo sistema Mutirão Associativo na rua 31, nº 700 - bairro dos Pimentas 
- Custo: R$ 2.854 mil.  A obra foi comercializada em 17/03/2005; 

• conjunto habitacional Guarulhos C07 – 180 unidades, beneficiando 900 pessoas, 
construídas pelo sistema Pró-Lar  Mutirão Associativo na rua 32, nº 45 - bairro dos 
Pimentas - Custo: R$ 4.772 mil. A obra foi comercializada em 07/04/2005; 

• Conjunto habitacional Guarulhos C08 - 260 unidades, beneficiando 1.300 pessoas, 
construídas pelo sistema Pró-Lar Mutirão Associativo na rua 9, nº 276 - bairro dos 
Pimentas - Custo: R$ 7.359 mil. A obra foi comercializada em 17/08/2003; 

• conjunto Habitacional Guarulhos C09 – 120 unidades, beneficiando 600 pessoas, 
construídas pelo sistema Mutirão na rua Jardim Repouso São Francisco com a rua 10 
- bairro dos Pimentas - Custo: R$ 2.321 mil. A obra foi comercializada em 
28/09/2002; 

• conjunto habitacional Guarulhos C14 - 120unidades, beneficiando 600 pessoas, 
construídas pelo sistemaPró-Lar Mutirão Associativo na rua Jardim do Repouso São 
Francisco, nº 144 - Bairro dos Pimentas - Custo: R$ 2.895 mil. A obra foi 
comercializada em 17/08/2003; 

• conjunto habitacional Guarulhos C15 - 140 unidades, beneficiando 700 pessoas, 
construídas pelo sistema Pró-Lar Mutirão Associativo na rua 32, nº 130 - bairro dos 
Pimentas - Custo: R$ 3.491 mil. A obra foi comercializada em 17/08/2003; 

• conjunto habitacional Guarulhos H/Acapulco – 180 unidades, beneficiando 900 
pessoas, construídas pelo sistema Mutirão na rua Príncipe de Gales, nº 270 com a rua 
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Acapulco - bairro Santa Inês - Custo: R$ 2.753 mil. A obra foi comercializada em 
26/04/1998; 

• conjunto habitacional Guarulhos J (RMGUA -2) - 410 unidades, beneficiando 2.050 
pessoas, construídas pelo sistema Pró-Lar  Atuação em Favelas e Áreas de Risco na 
avenida Carmela Thomeu, nº 200 - Vila Carmela II - Custo: R$ 10.403 mil. A obra foi 
comercializada em 30/10/2003; 

• conjunto habitacional Guarulhos K/L (RMGUA-4) – 440 unidades, beneficiando 
2.200 pessoas, construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional na Estrada 
do Elenco, nº 4.248 (K) e nº 4.453 (L) - bairro Bananal – Custo: R$ 14.432 mil. A 
obra foi comercializada em 02/03/2005; 

• conjunto habitacional Guarulhos O/P/Q (RMGUA-1) - 414 unidades, beneficiando 
2.070 pessoas, construídas pelo sistema Pró-Lar  Núcleo Habitacional Por 
Empreitada na rua Caminho 4, nº 256 (O), nº 306 (P) e nº 358 (Q) - Vila Maria de 
Lourdes – Custo: R$ 15.229 mil. A obra foi comercializada em 14/12/2006. 

 
Loteria da Habitação (repasse de recursos): 

• pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e galerias de águas pluviais nos conjuntos 
habitacionais K e L – Custo: R$ 460 mil repassados em Jan/2006. 

 
 
JUSTIÇA: 

• construção do Centro de Integração da Cidadania (CIC), na avenida Sacramento com 
a avenida Capão Bonito - bairro dos Pimentas - Custo: R$ 2.057 mil. O Posto foi 
construído em área cedida pela CDHU, os recursos utilizados foram da Secretaria e 
do convênio firmado com o Ministério da Justiça. 

 
 
PROCURADORIA JURÍDICA: 

• convênioscom a Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da 
Juventude para assistência judiciária - Custo: R$ 671 mil. Período de Nov/2001 a 
Nov/2006. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
CTEEP: 

• instalação de banco de transformadores – ETT Norte - Custo: R$ 1.973 mil, concluído 
em 11/12/1998; 

• instalação de disjuntor e chaves 345kv e reativos - Custo: R$ 710 mil, concluído em 
28/12/1999. 

 
DAEE: 
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• serviços de desassoreamento do lago canal da barragem da Penha - Custo: R$ 13.179 
mil, concluídos em 25/03/2002; 

• demolição, limpeza e reconstrucao de talude - rio Cabuçu de Cima - Custo: R$ 36 mil, 
concluído em 30/11/1996; 

• execução de serviços de amostragem, reforço drenagem e monitoramento de gases no 
Parque Ecológico Tietê - Custo: R$ 213 mil, concluída em 18/03/1996. 

 
Canalização do rio Cabuçu: 

• 1.280 m - lote 1 entre as estacas 0 e 128 - Custo: R$ 21.089 mil, concluída em 
07/11/1998; 

• 1.390 m - lote 2 entre as estacas 128,3 e 258 - Custo: R$ 35.068 mil, concluída em 
31/12/2000; 

• 2.580 m - lote 3 entre as estacas  258 e 516 - Custo: R$ 44.391 mil, concluída em 
31/10/2001. 

 
COMGÁS: 

• ampliação do abastecimento de gás no segmento industrial - Custo: R$ 2.639 mil, 
concluída em 31/12/1997. Empresa privatizada em 14/04/1999. 

 
EBE: 

• serviços de ampliação / manutenção de distribuição de área - Custo: R$ 1.473 mil, 
concluído em 31/01/1998. Empresa privatizada em 17/09/1998. 

 
SABESP: 

• 8.218 m de adutora de água tratada e reservatório de 107 m³ - Custo: R$ 6.546 mil. 
Atende também Itaquaquecetuba. A obra foi concluída em 12/11/1998; 

• 9.520 m de rede coletora de esgotos na Bacia TC-19 (rio Aricanduva) e 1.093 m de 
ligações domiciliares de esgoto no Parque Novo Mundo - Custo: R$ 151 mil na gestão 
PSDB. A obra foi concluída em 13/12/1995. 

 
 
SAÚDE: 
 
Hospital Geral de Guarulhos: 

• construção do Hospital Geral de Guarulhos – 309 leitos (90 leitos de cirurgia geral, 
70 leitos de clínica geral, 30 leitos de neonatologia, 36 UTI, 50 leitos de obstetrícia 
cirúrgica e 33 leitos de pediatria clínica) – Custo: R$ 21.738 mil para as obras, pagos 
na gestão PSDB e R$ 12.219 mil para aquisição de equipamentos. O Hospital tem 
área construída de 21.900 m². A obra foi iniciada em 15/09/1989 (gestão Fleury) e 
paralisada em 1994 por falta de recursos. Foi retomada em 1997 e inaugurada em 
14/04/2000. O Hospital está sendo administrado pela Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo, que já recebeu até 31/12/2006 recursos de R$ 307.453 mil. 
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Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 513 mil. 

• Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz – R$ 5.520 mil. 

• Casa de David Tabernáculo Espírita para Excepcionais – R$ 3.902 mil 

• Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris – R$ 3.524 mil 

• Associação Beneficente Jesus, José e Maria – R$ 4.801 mil. 

• Fundação de Remédios Populares – R$ 58.300 mil. 

• Associação Cruz Verde – R$ 800 mil. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 

• Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz – R$ 250 mil repassados em Out/2005, 
para reforma do serviço de nutrição e dietética; 

• Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz – R$ 200 mil repassados em Nov/2006, 
para investimentos na área de saúde; 

• Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz – R$ 350 mil repassados em Out/2005, 
para aquisição de equipamentos; 

• Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz – R$ 500 mil repassados em Set/2004, 
para reforma e adequação da cozinha; 

• Hospital dos Pimentas – R$ 100 mil repassados em Jan/2006, para aquisição de um 
mamógrafo; 

• Associação Beneficente Jesus, José e Maria - R$ 400 mil repassados em 21/10/2002, 
para aquisição de equipamentos; 

• Associação Beneficente Jesus, José e Maria - R$ 1.500 mil repassados em 1998, para 
construção da maternidade e aquisição de equipamentos; 

• FURP – R$ 1.500 mil repassados em 2005, para aquisição de duas novas 
emblistadeiras; 

• FURP – R$ 1.700 mil repassados em 2005, para construção de nova unidade 
industrial da área de produção de sólidos Prof. Dr. João Baptista Domingues; 

• Hospital Padre Bento – R$ 150 mil para readequação do Pronto Socorro no 
atendimento trauma-neuro; 

• Hospital Padre Bento - R$ 150 mil para restauração e ampliação da enfermaria; 

• Hospital Padre Bento - R$ 150 mil para construção do Centro de Referência da 
Mulher, concluído em agosto/2005; 

• Hospital Padre Bento – R$ 725 mil, para aquisição de um tomógrafo, entregue em 
agosto de 2005; 
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• Hospital Padre Bento - R$ 116 mil, para obras no Centro cirúrgico; 

• Hospital Padre Bento – R$ 139 mil, para construção de uma sala e recuperação de 
mais 3 salas do centro cirúrgico para instalação do setor de tomografia; 

• Hospital Padre Bento – R$ 270 mil, para adequação do ambulatório de dermatologia, 
enfermaria dermatológica III e reforma da reabilitação. 

• Prefeitura – R$ 241 mil repassados em Dez/1998, para aquisição de veículos para o 
combate à dengue. 

 
Entrega de Ambulâncias: 8 - R$ 412 mil 

• Prefeitura – 3 (1 UTI entregue em 14/04/2000 2 convencionais: entregue em 
26/12/2005 e em 27/12/2006); 

• Hospital Padre Bento – 2 (1 UTI entregue em 14/04/2000 e 1 convencional entregue  
em 30/07/2005); 

• Hospital Geral – 2 (convencionais, entregues em 26/10/2000 e 04/12/2005); 

• Casas André Luiz – 1 (convencional entregue em 26/10/2000). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 390 viaturas, sendo: 291 para a Polícia Militar, 98 para a Polícia Civil e 1 
para a Polícia Técnica – Custo: R$ 9.500 mil. 

• Entrega de 8 Bases Comunitárias – Custo: R$ 476 mil.  

• Entrega de 4 viaturas para a Polícia Científica – Custo: R$ 97 mil. 
 
 
Obras: 

• construção do abrigo para o grupo moto-gerador na sede do Comando de 
Policiamento de área Metropolitano Sete - Custo: R$ 13 mil. Obra concluída em 
25/09/2006; 

• ampliação da sede do Comando de Policiamento de área Metropolitano Sete, - Custo: 
R$ 63 mil. Obra concluída em 30/03/2006; 

• reforma emergencial na cabine primária do 1º batalhão de choque - Custo: R$ 11 mil, 
concluída em 24/06/2005. 

 
 
Corpo de Bombeiros: 

• Entregues 14 veículos - Custo: R$ 790 mil. 

• Entregue 1 unidade de resgate - Custo: R$ 94 mil. 

• Entregue equipamentos operacionais e de treinamento - Custo: R$ 143 mil; 

• Entregue 1 motocicleta operacional e 1 viatura orgânica – Custo: R$ 39 mil.   
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TRANSPORTES: 
 
DERSA: 

• cercamento perimétrico alambrado, edificação controle operacional e pátio de 
apreensão de veículos na rodovia Ayrton Senna - Custo: R$ 143 mil, concluído em 
11/10/2005; 

• construção de 2 passarelas de concreto nos km 25,4 e 26,6 da SP- 70 - Rodovia Ayrton 
Senna - Custo: R$ 667 mil, concluídas em 15/07/1998. 

 
 
DER: 

• pátios para estacionamento de cargas perigosas na BR 381-Fernão Dias do km 47,4 
ao 81,8 - Custo: R$ 1.169 mil. Obras concluídas em 30/11/2004; 

• recapeamento da SP-36 - Rodovia Juvenal Ponciano De Camargo, numa extensão de 
4,9 km no trecho urbano do município - Custo: R$ 920 mil. A obra foi concluída em 
31/10/2005. 

 
Rodovia Fernão Dias – BR-381: 

• duplicação da BR-381 (SP 10) km 85,20 ao 90, numa extensão de 4,8 km - Custo: R$ 
59.498 mil. A obra foi concluída em 15/03/1999. 

• serviços de acompanhamento geométrico para duplicação da BR 381- Rodovia 
Fernão Dias do km 85,60 ao km 90, numa extensão de 4,4 km - Custo: R$ 1.329 mil na  
gestão MC, a obra foi iniciada na gestão Fleury e concluída em 28/04/1999; 

• serviços de acompanhamento geométrico para duplicação da BR 381- Rodovia 
Fernão Dias do km 79 ao km 85,60, numa extensão de 6,6 km - Custo: R$ 1.319 mil na 
gestão Mário Covas, a obra foi iniciada na gestão Fleury  e concluída em 25/03/1997; 

• serviços de acompanhamento geométrico para duplicação da BR 381- Rodovia 
Fernão Dias do km 79,10 ao km 85,20, numa extensão de 6,1 km - Custo: R$ 1.628 
mil, concluídos em 01/03/1999; 

• serviços de acompanhamento geométrico para duplicação da BR 381- Rodovia 
Fernão Dias do km 85,20 ao km 90, numa extensão de 4,8 km – Custo: R$ 1.919 mil, 
concluído em 16/04/1999. 

 
 


