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VÁRZEA PAULISTA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 
 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 9.000 litros de leite, no período de Jan/2011 a Abr/2011 - Custo: R$ 12 
mil, beneficiando 150 famílias carentes, no último mês.  

 

• celebrados 2 convênios com a Prefeitura para atendimento a 28 crianças e 
adolescentes e 150 famílias – Custo: R$ 117 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – Estão atendendo 278 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 
256 mil repassados R$ 123 mil de Jan a Jun.  

 

• Projeto Ação Jovem – Estão atendendo 213 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 186 
mil repassados R$ 80 mil de Jan a Jun.  

 

Repasse de recursos para entidades:  

• APAE - R$ 126 mil repassados em Mai/2011, para construção de prédio (instalação de 
piscina hidroterápica).  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 642 mil  

Reforma de escola concluída: 1 – R$ 325 mil  

• EE Armando Dias – Custo: R$ 325 mil. A obra foi concluída em 05/05/2011.  
 

Reformas de escolas em execução: 2 – R$ 317 mil  
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• EE/EMEF Prof Oswaldo Camargo Pires – Custo: R$ 108 mil. A obra está com 9% 
executados e previsão de término em 30/09/2011;  

 

• EMEF Prof Carlos de Almeida – Custo: R$ 209 mil. A obra está com 92% executados 
e previsão de término em 30/10/2011.  

 

Repasses para a APAE: R$ 609 mil  

• De Fev/2001 a Mar/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 609 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 409 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes 
regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  

• Em Mar/2011 foram gastos R$ 31 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 4 escolas do município.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

• Em 23/12/2004 foi implantado em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista, na rua São José, nº 175– Custo: R$ 270 mil do Estado e R$ 30 mil da 
Prefeitura, para atender o crédito produtivo popular. Vigência em 28/11/2014.  

 

LOGISTICA E TRANSPORTES:  

DER:  

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III:  

• recuperação de 14 km da vicinal Campo Limpo Paulista (Marginal Rio Jundiaí) - 
Várzea Paulista - Jundiaí - Lote 1 - Custo: R$ 6.282 mil. A obra está com 85% 
executados e término previsto para 30/06/2011.  
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PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

Convênios SEP: R$ 1.324 mil  

• 11.559,92 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do município – 
Custo: R$ 550 mil, repassados em Fev/2008 e Jul/2010. A obra foi concluída em 
Ago/2010. Vistoriada em 09/05/2011.  

 

• 1.195,05 m² de obras de infraestrutura em vias do município – Custo: R$ 79 mil, 
repassados em Jan/2008 e Mar/2010. A obra foi concluída em Mai/2010. Vistoriada 
em 09/05/2011.  

 

• construção de muro de arrimo, situado na Avenida José Rabelo Portella – Custo: R$ 
80 mil, repassados em Abr/2010. A obra está com 90% de execução e previsão de 
término em 29/07/2011.  

 

• 5.819,75 m² de pavimentação e 4.244,98 m² de recapeamento asfáltico e 487,50 m de 
drenagem, em Avenidas e Ruas do Município – Custo: R$ 340 mil, repassados em 
Jan/2009 e Abr/2011. A obra está com 71,52% de execução.  

 

• 1.999,27 m² de infra-estrutura em vias do Residencial Jardim Satélite – Custo: R$ 100 
mil, repassados em Jan/2009. A obra foi concluída em Set/2009. Aguardando 
prestação de contas e vistorias.  

 

• 8.813,00 m² de recapeamento asfáltico em diversas Ruas nos Bairro Jardim Mirante e 
Jardim Alessandra – Custo: R$ 175 mil, repassados em Jul/2009. A obra foi concluída 
em Jul/2010. Aguardando prestação de contas e vistoria.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS:  

FEHIDRO :  

• contrato com a Prefeitura, para desenvolvimento do plano diretor de macrodrenagem 
e modelagem hidrológica – Custo: R$ 182 mil. Previsão de término para 14/10/2011.  
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• contrato com a Prefeitura, para o plano diretor de gerenciamento dos recursos 
hídricos – Custo: R$ 410 mil. Com 11,32% executados e previsão de término para 
02/08/2012.  

 

 

SABESP:  

Obra em execução: R$ 1.375 mil  

• obras de redes e ligações de água e esgoto nos municípios de Campo Limpo Paulista e 
Várzea Paulista - crescimento vegetativo – Custo: R$ 1.375 mil. A obra está com 
49,60% executados e previsão de termino em 05/08/2012.  

 

Obra em licitação:  

• obras do sistema de abastecimento de água - bairro tanque velho – Custo previsto: R$ 
97 mil.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura – custeio:  

• Prefeitura – R$ 885 mil repassados R$ 544 mil de Jul/2010 a Mai/2011, para custeio 
do Programa Pró Santa Casa.  

 

Repasses em execução para Prefeitura – obras e equipamentos (Total: R$ 400 mil):  

Prefeitura – R$ 250 mil, sendo:  

• R$ 150 mil repassados em Out/2009, para reforma da Unidade Básica de Saúde do 
Jardim Paulista.  

 

• R$ 150 mil repassados em Dez/2010, para reforma da Unidade Básica de Saúde.  
 

• R$ 100 mil repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos.  
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Repasse programado para entidades hospitalares – Custeio:  

• APAE – R$ 20 mil.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Entrega de 3 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 153 mil.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 106.100 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 
136 mil, beneficiando 150 famílias carentes, no último mês.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 6,10 km de estradas municipais VPA-196, VPA-184, VPA-150, VPA-128, 
VPA-038 - BH Piracicaba /Capivari /Jundiaí – 1ª Fase – Custo: R$ 520 mil. A obra foi 
concluída em 20/08/2010.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 10 convênios com a Prefeitura para atendimento a 168 crianças e 
adolescentes e 1.125 famílias – Custo: R$ 296 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 200 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 144 mil; 
200 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 144 mil; 200 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
144 mil e 214 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 171 mil.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 80 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 57 mil; 80 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 57 mil; 80 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 57 
mil e 80 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 67 mil.  

 

Repasse de recursos para entidade:  

• APAE - R$ 50 mil repassados em Jan/2008, para aquisição de equipamentos.  
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 350 mil  

• 4.824,11 m² de pavimentação asfáltica, guias de concreto, na Avenida dos Manacás, 
Bairro Jardim Bertioga – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jun/2008. A obra foi 
concluída em 16/01/2009.  

 

• 7.352,68 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do município – Custo: 
R$ 200 mil, repassados em Jun/2008. A obra foi concluída em 16/01/2009.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 7.259 mil  

Escola concluída: 1 (1.050 novas vagas) - R$ 3.586 mil  

• EE Marcos Alexandre Sodre – 10 salas (1.050 novas vagas) - Custo: R$ 3.586 mil. 
Obra concluída em 31/08/2008.  

 

Reformas de escolas concluídas: 32 – R$ 1.830 mil  

Cobertura de quadras de esportes em escolas concluídas: 7 – R$ 1.843 mil  

• EE Tibúrcio Estevam de Siqueira – Custo: R$ 180 mil. A obra foi concluída em 
02/02/2007;  

 

• EE Prefeito João Aprillanti – Custo: R$ 154 mil. A obra foi concluída em 23/03/2007;  
 

• EE Armando Dias – Custo: R$ 235 mil. A obra foi concluída em 31/08/2008.  
 

• EE Irmã Maria de São Luiz – Custo: R$ 311 mil. A obra foi concluída em 15/07/2009.  
 

• EE/EMEF Profº Oswaldo Camargo Pires – Custo: R$ 288 mil. A obra foi concluída 
em 30/06/2009.  
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• EE Profa Ana Maria Pagiossi – Custo: R$ 333 mil. A obra foi concluída em 
14/10/2009.  

 

• EE MNS Hamilton Jose Bianchi – Custo: R$ 342 mil. A obra foi concluída em 
30/09/2009.  

 

Repasses para a APAE: R$ 3.832 mil  

• De 2007 a Ago/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 3.832 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 1.402 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar 
classes regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  

• De 2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 605 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 4 escolas do município.  

 

Transporte Escolar:  

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

 

JUSTIÇA:  

FEBEM :  

• convênio com a Prefeitura para atendimento a 35 adolescentes em regime de liberdade 
assistida – Custo: R$ 93 mil, repassados de Jul/2006 a Mai/2009. Vigência: 
30/06/2008 a 29/06/2009.  
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SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obras concluídas: R$ 4.481 mil  

• execução de rede e ligação de água e rede e ligação de esgotos do crescimento 
vegetativo, integrantes dos sistemas de água e esgotos de Várzea Paulista e Campo 
Limpo Paulista – Custo: R$ 1.148 mil. A obra foi concluída em 21/07/2008;  

 

• execução das obras do sistema de abastecimento de água e do sistema de esgotos 
sanitários ce Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista – Custo: R$ 1.466 mil. A obra 
foi concluída em Jul/2009;  

 

• execução das obras do sistema de esgotos sanitários (remanejamento de rede coletora) 
– Custo: R$ 379 mil. A obra foi concluída em 31/08/2009.  

 

• implantação de adutora de água bruta – Custo: R$ 9 mil. A obra foi concluída em 
21/06/2008.  

 

• construção da sede administrativa do setor de Várzea Paulista - RJJI4, pertencente ao 
Departamento Distrital Capivari / Jundiaí – Custo: R$ 100 mil. A obra foi concluída 
em 28/01/2008.  

 

• remanejamento de rede de esgoto – Custo: R$ 27 mil. A obra foi concluída em 
30/05/2008.  

 

• implantação do sistema de abastecimento de água no Bairro São Guido – Custo: R$ 
71 mil. A obra foi concluída em 15/05/2009.  

 

• obras para ampliação e urbanização da ETA Palmeiras – Custo: R$ 91 mil. A obra foi 
concluída em 21/05/2009.  
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• adutora de água tratada tanque velho - popular e adutora de água tratada Rua 
Sorocaba a Rua Paraibuna – Custo: R$ 128 mil. A obra foi concluída em 30/09/2009.  

 

• execução das obras do sistema de abastecimento de água (remanejamento de rede de 
foo para pvc) – Custo: R$ 224 mil. A obra foi concluída em 30/05/2009.  

 

• obras de redes e ligações de água e esgoto nos municípios de Campo Limpo Paulista e 
Várzea Paulista - crescimento vegetativo – Custo: R$ 838 mil. A obra foi concluída em 
30/09/2010.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) – obras e equipamentos (Total: R$ 465 
mil):  

• Prefeitura – R$ 465 mil, sendo:  

• R$ 95 mil repassados em Jan/2008, para aquisição de equipamentos;  
 

• R$ 100 mil repassados em Jan/2008, para aquisição de equipamentos;  
 

• R$ 40 mil repassados em Fev/2008, para aquisição de veículo;  
 

• R$ 80 mil repassados em Dez/2008, para aquisição de equipamentos;  
 

• R$ 150 mil repassados em Dez/2008, para reforma e ampliação da Unidade Básica de 
Saúde do Jardim América IV.  

 

Repasses concluídos para Prefeitura – investimentos e custeio:  

• Prefeitura – R$ 450 mil repassados em Jan/2008, para investimentos e custeio;  
 

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007-2010) - custeio:  
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• APAE – R$ 45 mil.  
 

Programa Dose Certa:  

• De 2007 a Dez/2010 foram repassados para o município R$ 928 mil em medicamentos.  
Programa de Controle de Glicemia:  

• Prefeitura – R$ 378 mil repassados de Jul/2006 a Dez/2009, para custeio.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Entrega de 7 viaturas, sendo: 5 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 286 mil.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

Obra concluída:  

• recuperação das SPA: 053/332 (Várzea Paulista; 148/360 (Serra Negra); 113/008 
(Pinhalzinho) e 021/010 (Bragança Paulista), numa extensão de 14,79 km – Custo: R$ 
11.647 mil. Obra concluída em 30/03/2009.  
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 28.770.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 296.340 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R$ 212 mil, 
beneficiando 150 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4,8 km da estrada do Mursa e do Rocha - Custo: R$ 81 mil. Obras 
concluídas em 03/09/2001. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 14 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 250 
crianças e adolescentes, 116 portadores de deficiências e 593 famílias – Custo: R$ 400 
mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 50 bolsistas/mês em 2005 e 80 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 36 mil em 2005 e R$ 57 mil em 2006. O programa 
tem por finalidade criar oportunidades de conclusão do ensino básico para jovens de 
15 a 24 anos, pertencentes às classes sociais mais vulneráveis, que não puderam 
frequentar a escola na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o retorno 
e/ou permanência na escola, repasse de R$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que 
os capacitem para o mercado de trabalho. 

 
• Programa Renda Cidadã – 90 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 154 mil; 90 

famílias/mês em 2004 – R$ 65 mil; 180 famílias em 2005 – R$ 129 mil e 200 famílias 
em 2006 – R$ 144 mil O Programa objetiva conceder subsídio financeiro de R$ 
60,00/mês para famílias em situação de pobreza, com renda mensal “per capita” de 
até R$ 100,00, priorizando mulheres chefes de família e integrando estes subsídios a 
ações sócioeducativas e de geração de renda. Após o recebimento da 12ª parcela a 
família, mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá ser 
desvinculada ou permanecer no Programa. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP (repasse de recursos): 
 

• 13.600 m² de recapeamento em diversas ruas - Custo: R$ 170 mil, repassados em 
Mai/2002 e Mai /2003. Obra concluída em 07/03/2005. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 3.239 mil 
 
Escola Construída:1 (1.260 novas vagas) – R$ 941 mil 
 

• EE Jardim América III - Custo: R$ 941 mil. Obra concluída em 02/02/2001. 
 
Ampliações de escolas:7 (1.890 novas vagas) – R$ 516 mil  
 

• EE Armando Dias - 1 sala (105 novas vagas) - Custo: R$ 22 mil. Obra concluída em 
15/10/1996; 

 
• EE Profº Marcos Alexandre Sodré - 3 salas (315 novas vagas) - Custo: R$ 67 mil. 

Obra concluída em 06/05/1997; 
 

• EEPSG ProfºNathanael Silva - 2 salas (210 novas vagas) - Custo: R$ 69 mil. Obra 
concluída em 01/12/1997; 

 
• EEPG ProfªPalmyra Aurora D. Rinaldi - 2 salas (210 novas vagas) - Custo: R$ 81 mil. 

Obra concluída em 01/12/1997; 
 

• EEPG Profº Carlos de Almeida - 3 salas (315 novas vagas) - Custo: R$ 110 mil. Obra 
concluída em 12/01/1998; 

 
• EEPG Jardim Alto do Pinheirinho - 4 salas (420 novas vagas)- Custo: R$ 110 mil. 

Obra concluída em 28/02/1998; 
 

• EE Mitiharu Tanaka - 3 salas (315 novas vagas) - Custo: R$ 57 mil. Obra concluída 
em 30/10/1999. 
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Reformas em Escolas: 35 – R$ 1.629 mil 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 4 – R$ 153 mil 
 

• EE Profª Lavínia Ribeiro Aranha - Custo: R$ 38 mil. Obra concluída em 20/07/2001; 
 

• EE ProfªNathanael Silva – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 07/11/2001; 
 

• EE Profª Marcos Alexandre Sodré - Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 06/08/2002; 
 

• EE Jardim América III - Custo: R$ 35 mil. Obra concluída em 05/03/2003. 
 
 
Repasses para a APAE: R$ 2.500 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 2.500 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 1.697 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar 
classes regulares de ensino fundamental. 

 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 1.365 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 13 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 

• Em 23/12/2004 foi implantado em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista, na rua São José, nº 175– Custo: R$ 270 mil do Estado e R$ 30 mil da 
Prefeitura, para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER 
 

• construção de quadra poliesportiva na APAE – Custo: R$ 80 mil repassados em Jan, 
Mai, Ago e Out/2005. Obra concluída em 31/03/2006. 
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HABITAÇÃO: 
 
Fundo estadual da Habitação: 
 

• 18.352,4 m² de obras de infraestrutura no bairro Jardim América IV – Custo: R$ 323 
mil repassados em Nov/2003 e Abr e Set/2004. As obras foram concluídas em 
21/07/2005. 

 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• estação elevatória de água tratada do reservatório R-7 Irerê - Jardim América II 
(frente 1) - Custo: R$ 26 mil. Obra concluída em 06/12/2006; 

 
• aquisição de materiais para a adutora Moinho /Guapeva - Custo: R$ 305 mil. 

Concluída em 31/07/2005; 
 

• sistema de esgotos sanitários de Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista, 
compreendendo 927 m de rede coletora de esgotos – Custo:  R$ 101 mil. As obras 
foram concluídas em 21/02/2005; 

 
• execução de montagem eletromecânica com fornecimento de materiais e equipamentos 

da estação elevatória Jardim Felicidade em Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista 
- Custo: R$ 132 mil. A obra foi concluída em 28/05/2002; 

 
• aquisição de diversos materiais para a adutora de água tratada - Custo: 1.879 mil; 

 
• 2.488 m de rede de distribuição de água e 983 ligações domiciliares de água - Custo: 

R$ 118 mil. A obra foi concluída em 10/06/1999. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) – custeio: 
 

• APAE – R$ 15 mil em Jul/2006.  
 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
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• Prefeitura – R$ 100 mil repassados em Dez/2002, para aquisição de equipamentos; 
 

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em Dez/2002, para reforma e ampliação de UBS 
e Ambulatório de Especialidades; 

 
• Prefeitura –– R$ 300 mil, repassados em Jan/2006, para reforma da UBS da Vila 

Popular; 
 

• Prefeitura –– R$ 120 mil, repassados em Jan/2006, para aquisição de equipamento de 
ultra-sonografia e acessórios. 

 
 
Entrega de Ambulâncias: 2 – R$ 72 mil 
 

• Prefeitura – 2 (entregues em 2000 e 2002). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 29 viaturas, sendo: 23 para a Polícia Militar e 6 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 707 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• serviços de acompanhamento geométrico e topográfico para obras de implantação e 
pavimentação da marginal esquerda do rio Jundiaí e recapeamento da marginal 
direita da SP - 354, numa extensão de 19 km - Custo: R$ 1.263 mil. Obra concluída em 
21/06/1999; 

 
• recapeamento da SP-053, no acesso ao município, numa extensão de 5 km – Custo: R$ 

283 mil. Obra concluída em 18/03/1999. 
 
 


