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NOVA ODESSA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 
 
CULTURA:  

Pólo do Projeto Guri: 1 (em andamento)  

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

• Pólo de Nova Odessa – Rua Frederico Bassora, 101 - em andamento 7 cursos 
(iniciação musical; violino; viola; violoncelo; contrabaixo; coral infantil e coral 
infanto-juvenil), para 88 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 16 mil de 
Jan/2011 a Jul/2011 para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos 
humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 31/01/2011.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 74 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 68 mil, já repassados R$ 57 mil de Jan a Out/2011.  

 

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 56 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 53 
mil, já repassados R$ 44 mil de Jan a Out/2011.  

 

Distribuição de leite:  

• distribuídos 38.430 litros de leite de Jan/2011 a Jul/2011 – Custo: R$ 51 mil, 
beneficiando 366 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Repasses concluídos: R$ 99 mil  

• APAE - R$ 40 mil, repassados em Mar/2011, para aquisição de equipamentos.  
 

• SOS – Serviço de Orientação e Solidariedade – R$ 30 mil, repassados em Abr/2011, 
para aquisição de equipamentos.  
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• APAE - R$ 29 mil, repassados em Jul/2011, para aquisição de equipamentos diversos.  
 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 158 mil  

Escola nova contratada, aguardando OIS: 1 (840 novas vagas) – R$ 2.625 mil 2  

 

 

• Terreno Jardim Capuava/Monte das Oliveiras – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 
2.625 mil. Não iniciada.  

 

Reforma de escola concluída: 1 – R$ 41 mil  

• EE/ETEC Profª Silvânia Aparecida Santos – Custo: R$ 41 mil. Obra concluída em 
29/04/2011.  

 

Reforma de escola em execução: 1 – R$ 117 mil  

• EE Profª. Dorti Zambello Calil – Custo: R$ 117 mil. A obra está com 60% executados 
e tem término previsto em 30/11/2011.  

 

Repasses para a APAE:  

• De Mar a Jun/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 216 mil, 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 123 alunos/ano.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Jan a Jun/2011, foram gastos R$ 39 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 2 escolas do município: EE Alexandre Bassora e EE Dr. Joaquim 
Rodrigues Azenha.  
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Distribuição de Material Escolar:  

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 9.836 alunos em 2011 - Custos: 
R$ 136 mil.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Banco do Povo Paulista:  

• Em 07/12/2005 foi implantado em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na Rua 1º de Janeiro nº 15 – Custo: R$ 90 mil para atender o crédito 
produtivo popular. Vigência: 2015  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 1.535 mil  

• 16.075,63 m² de recapeamento asfáltico na Avenida Ampélio Gazzetta – Custo: R$ 220 
mil, repassados em Set/2011. Em licitação.  

 

• construção de mini quadra coberta junto ao Complexo Esportivo do Santa Rosa, no 
Bairro do Triunfo – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jul/2008. A obra está com 60% 
executados e tem término previsto em Dez/2011.  

 

• reforma do Estádio Municipal de Futebol Natal Gazzetta, na Av. Eddy de Freitas 
Crisciúma, 55 – Centro – Custo: R$ 50 mil, repassados em Fev/2010. A obra está com 
90% executados e tem término previsto em Dez/2011.  

 

• aquisição de caminhão de lixo – Custo: R$ 150 mil, repassados em Nov/2010. 
Concluída em Set/2011.  
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• construção de rotatória, com 3.892,00 m², na Estrada Municipal Rodolfo Kivitz 
(antiga Estrada da Fazenda Velha) – entrada para o Residencial Klavin – Custo: R$ 
215 mil, repassados em Nov/2010. Obra concluída em Jun/2011.  

 

• serviços de revitalização e reforma da Praça Recanto Solar, na Av. Faustino de 
Moraes, 470 – Chácara Recanto Solar - Custo: R$ 120 mil, repassados em Jun/2010. 
Obra concluída em Jun/2011.  

 

• aquisição de ônibus – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jun/2010. Concluída em 
01/03/2011.  

 

• aquisição de 2 varredoras mecânicas rebocáveis basculante e 2 tratores – Custo: R$ 
250 mil, repassados em Dez/2009. Entregues em 27/05/2010 e 25/06/2010. Última 
vistoria e encerramento do convênio em 18/02/2011.  

 

• aquisição de caminhão basculante trucado – Custo: R$ 180 mil, repassados em 
Dez/2009. Entregue em 20/06/2010. Última vistoria e encerramento do convênio em 
18/02/2011.  

 

• aquisição de 2 veículos utilitários 0 km – Custo: R$ 50 mil, repassados em Dez/2009. 
Entregue em 15/07/2010. Última vistoria e encerramento do convênio em 01/03/2011.  

 

• aquisição de 1 veículos com motor acima de 1.8, bi-combustível, capacidade 7 lugares 
– Custo: R$ 50 mil, repassados em Dez/2009. Última vistoria e encerramento do 
convênio em 01/03/2011.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS:  

FEHIDRO :  

• contrato com a Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa, para coletor tronco 
do Córrego Capuava - margem esquerda, trecho Av. Ampélio Gazzetta até o Ribeirão 
Quilombo – Custo: R$ 200 mil. Obra concluída em 12/07/2011.  
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SAÚDE:  

Repasses concluídos para entidades hospitalares – custeio:  

• APAE – R$ 20 mil, repassados em Ago/2011.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 45 mil.  
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de leite:  

• distribuídos 258.030 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 314 mil, 
beneficiando 366 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Programa de Pontes Metálicas:  

• implantadas 2 pontes metálicas, na estrada vicinal que liga a Rodovia Astrônomo Jean 
Nicolini à Rodovia SP-304 (trechos 1 e 2) - em convênio com o município, a quem 
coube a construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 24 
metros lineares – Custo: R$ 153 mil: Instaladas em 03/10/2007.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 6,24 km das estradas NOD-007 e NOD-009 no Bairro Chácara Recreio 
Represa – Bacia Hidrográfica Piracicaba, Capivari e Jundiaí (2ª Fase) - Custo: R$ 
507 mil. Obra concluída em 18/11/2010.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 9 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 176 
idosos e 400 famílias – Custo: R$ 60 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 50 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 36 mil, 50 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 36 mil, 50 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 36 mil, 
58 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 45 mil.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 50 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 36 mil, 50 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 36 mil, 50 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 36 
mil, 50 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 42 mil.  
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Repasses concluídos: R$ 222 mil  

• SOS – Serviço de Orientação e Solidariedade – R$ 30 mil, repassados em Ago/2009 
para aquisição de equipamentos, móveis e ferramentas para a entidade.  

 

• Associação Independência – Valorizando a Liberdade e Qualidade de Vida - R$ 30 
mil, repassados em Nov/2008, para aquisição de equipamentos.  

 

• Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos – APADAMO - R$ 30 mil, 
repassados em Nov/2008, para aquisição de um Fiat Strada e equipamentos para a 
entidade.  

 

• Comunidade Geriátrica - R$ 30 mil, repassados em Out/2008, para aquisição de 
veículo para a entidade.  

 

• APAE - R$ 40 mil, repassados em Out/2008, para aquisição de veículo e 
equipamentos de cozinha.  

 

• APAE - R$ 49 mil, repassados em Fev/2008, para aquisição de equipamentos.  
 

• Prefeitura - R$ 13 mil, repassados de Jul a Nov/2010, para realização de curso de 
customização, beneficiando 20 pessoas, por meio do Projeto Complementando Renda.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

• ETEC de Nova Odessa – celebrado convênio entre CEETPS e município para 
implantação da ETEC. Cabendo ao município a construção do prédio definitivo no 
Terreno à Rua Jerônimo Cataneo s/nº no Jardim Santa Luzia I (não iniciada) e ao 
Estado a aquisição de mobiliários e equipamentos – Custo: R$ 470 mil. A ETEC está 
funcionando provisoriamente no prédio alugado pela Prefeitura na Rua Theófilo 
Sniker, 38 - Parque Industrial Harmonia e oferece os cursos de Ensino Médio (80 
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vagas no período de manhã com 2 turmas), Administração (40 vagas no período da 
tarde e 40 vagas no período da noite), Segurança do Trabalho (40 vagas no período 
da tarde e 40 vagas no período da noite), e Modelagem de Vestuário (40 vagas no 
período da tarde e 40 vagas no período da noite). As aulas tiveram início em 
Fev/2009.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 1.030 mil  

Reformas de escolas concluídas: 14 – R$ 1.030 mil  

Transporte escolar:  

• Em 05/02/2010 foi entregue 1 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil.  

 

Distribuição de Material Escolar:  

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 5.722 alunos em 2007, 5.869 
alunos em 2008, 11.088 alunos em 2009 e 10.692 alunos em 2010 – Custo: R$ 520 mil.  

 

Repasses para a APAE:  

• De Mar/2007 a Set/2010, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
1.109 mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 125 alunos/ano.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010, foram gastos R$ 302 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 2 escolas do município: EE Alexandre Bassora e EE Dr. Joaquim 
Rodrigues Azenha.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS:  



9 

FEHIDRO :  

• contrato com a Prefeitura, para execução de interceptor de esgotos do Ribeirão 
Quilombo (trecho PVQ-86 ao PVQ-102) – Custo: R$ 344 mil. Obra concluída em 
14/10/2009.  

 

• contrato com a Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa, para elaboração do 
projeto da estação de tratamento de esgoto – Custo: R$ 32 mil. Projeto concluído em 
13/11/2008.  

 

• contrato com a Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa, para interceptor de 
esgoto do Ribeirão Quilombo (trecho PVQ-44 ao PVQ-66) – Custo: R$ 335 mil. Obra 
concluída em 13/11/2008.  

 

SAÚDE:  

Programa Dose Certa:  

• De 2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 944 mil em 
medicamentos.  

 

Programa de Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura – R$ 166 mil, foram repassados de Jul/2006 a Dez/2010 para custeio.  
 

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007-2010) – custeio (Total: R$ 60 mil):  

• APAE – R$ 60 mil.  
Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – obras e 
equipamentos (Total: R$ 461 mil)  

• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – R$ 50 mil, repassados em Jan/2008, 
para reforma e ampliação do almoxarifado e pátio (inaugurada em 06/07/2008).  

 

Prefeitura: R$ 411 mil  



10 

R$ 46 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos. Em processo 
licitatório.  

R$ 200 mil, repassados em Jun/2008, para construção da II Etapa da Unidade Básica de 
Saúde. A obra está com 85% executados.  

R$ 40 mil, repassados em Nov/2007, para aquisição de veículo. Adquirido em 31/03/2008.  

R$ 100 mil, repassados em Out/2007, para aquisição de equipamentos. Adquiridos em 
31/03/2008.  

R$ 25 mil, repassados em Jan/2007, para aquisição de incubadora. Adquiridos em 
20/05/2007  

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 4 viaturas: 3 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 119 mil.  

 

TRANSPORTES:  

DER: 

• implantação e pavimentação da 2ª pista do acesso Nova Odessa à Sumaré, numa 
extensão de 2,50 km – Custo: R$ 665 mil. Obra concluída em 20/03/2007.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAL II:  

• recuperação de 5,00 km da vicinal de ligação entre o Município de Nova Odessa até a 
divisa com o Município de Santa Bárbara D’Oeste – Custo: R$ 1.738 mil. Obra 
concluída em 20/09/2009. (MOC).  
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 28.100.000,00 

 
 
AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de Leite: 
 

• Distribuídos 511.437 litros de leite, no período de 1.995 à 2.006 – Custo: R$ 380 mil, 
beneficiando 366 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 5 km da estrada no bairro Fazenda Velha - Custo: R$ 77 mil. A obra foi 
concluída em 30/06/2001. 

 
 
Instituto de Zootecnia: 
 

• construção de nova rede de água - Custo: R$ 44 mil. A obra foi concluída em 
25/03/1997; 

 
• 579,62 m² de reforma na hospedaria central - Custo: R$ 81 mil. A obra foi concluída 

em 25/06/1998. 
 

 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 14 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 150 
crianças e adolescentes, 124 idosos, 126 portadores de deficiências, 216 famílias e 90 
pessoas de outros segmentos da população – R$ 201 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 50 bolsistas/mês em 2005 e 50 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 36 mil em 2005 e R$ 36 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 
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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 – 30 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 52 mil; 30 

famílias/mês de Jan/2004 a Dez/2004 – R$ 22 mil; 30 famílias/mês de Jan/2005 a 
Dez/2005 – R$ 21 mil e 50 famílias em 2006 de Jan/2006 a Dez/2006 – R$ 36 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 (repasse de recursos): 
 

• 11.350 m² de pavimentação e obras complementares na avenida Ampélio Gazzetta 
entre a avenida Eddy de F. Crissiuma e avenida Brasil – Custo: R$ 413 mil repassados 
em Mai/2002 e Jan e Jun/2003. A obra foi concluída em 20/05/2003; 

 
• 40.451,00m² de pavimentação asfáltica nos bairros Jardins Palmeiras I, Flórida e São 

Francisco – Custo: R$ 250 mil repassados em Abr/1998. A obra foi concluída em 
26/04/1998. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 770 mil 
 
Reformas em Escolas: 19 – Custo: R$ 647 mil 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 3 -Custo:R$ 123 mil 
 

• EE Drº Joaquim Rodrigues Azenha – Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 
19/07/2001; 

 
• EE Alexandre Bassora – Custo R$ 40 mil. Obra concluída em 22/08/2002; 
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• EE Profª Silvania Aparecida Santos – Custo R$ 44 mil. Obra concluída em 
25/11/2003. 

 
 
Repasses para a APAE: R$ 1.186 mil 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 1.186 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 1.021 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar 
classes regulares de ensino fundamental. 

 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 525 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 5 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 07/12/05 foi implantado em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo Paulista 
na rua 1º de Janeiro, nº 15 – Custo: R$ 90 mil para atender o crédito produtivo 
popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 

• realização do Campeonato Escolar - Categoria Mirim – Custo: R$ 223 mil repassados 
em Out/2002; 

 
• cobertura, iluminação e equipamentos da quadra de esportes – Custo: R$ 42 mil 

repassados em Jan/2002. A obra foi concluída em 01/09/2002. 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
Loteria da Habitação: 
 

• 1.343 m² de pavimentação asfáltica na rua José Pizzo no bairro 23 de Maio – Custo: 
R$ 25 mil repassados em Ago/2006. Obra concluída em 09/08/2006; 
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• aquisição de 1 refrigerador duplex e 1 fogão de piso 4 bocas para o Centro 

Comunitário do Conjunto Habitacional Nova Odessa “A” – bairro Jardim das 
Palmeiras – Custo: R$ 1 mil repassados em Ago/2006. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 130 mil em Mar/2006 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 pá carregadeira. 

 
 
FEHIDRO : 
 

• contrato com a Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa, para interceptor de 
esgoto quilombo (pv-15 a pv-36) – Custo: R$ 295 mil. Concluída em 26/07/2005; 

 
• contrato com a Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa, para elaboração do 

projeto executivo da Estação de Tratamento Esgotos do Córrego Capuava – Custo: R$ 
33 mil. Concluída em 23/04/2004; 

 
• contrato com a Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa, para construção de 

estação de tratamento de esgotos – Custo: R$ 228 mil. Concluída em 16/01/2001. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 100 mil em Jul/2006, para construção de uma Unidade Básica de 
Saúde no bairro Jardim Alvorada; 

 
• Prefeitura – R$ 50 mil em Set/2005, para aquisição de equipamentos (conjunto de 

imagem óptica para laparoscopia) para o Hospital Municipal; 
 

• Prefeitura – R$ 200 mil em Set/1997, para término do Hospital e Maternidade Nova 
Odessa. 
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Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 9 mil. 
 
• APAE – R$ 70 mil. 
 
 

Entrega de Ambulância: 1 – R$ 32 mil 
 

• Prefeitura – 1 (entregue em 2000) 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 17 viaturas, sendo: 13 para a Polícia Militar e 4 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 384 mil. 

 
 
Obras: 
 

• reforma do prédio da cadeia pública – Custo: R$ 116 mil. A obra foi concluída em 
18/02/2006; 

 
• reforma na delegacia de Polícia – Custo: R$ 28 mil. A obra foi concluída em 

29/11/1997. 
 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• serviços de conservação de rotina e especial na SP-304, do km 120,8 ao km 160, numa 
extensão de 78,4 km – Custo: R$ 2.846 mil. A obra foi concluída em 20/03/2001; 

 
• duplicação da SP-330 (Americana - Nova Odessa), numa extensão de 4,2 km - Custo: 

R$ 13.269 mil pagos na gestão PSDB. A obra foi iniciada na gestão Fleury e 
concluída em 12/01/2000; 

 
• serviços de conservação de rotina e especial na SP-330, do km 111 ao km 152, numa 

extensão de 41 km - Custo: R$ 1.732 mil. A obra foi concluída em 26/08/1997. 
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CONCESSIONÁRIA AUTOBAN: OBRAS CONCLUÍDAS 
 

1. ampliação e reforma de dois trevos no km 119 da SP-330 – Custo: R$ 640 mil. As 
obras foram concluídas em 31/12/2001 e 27/02/2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


