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HORTOLÂNDIA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 
 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 90.090 litros de leite de Jan/2011 a Jul/2011 - Custo: R$ 120 mil, 
beneficiando 858 famílias carentes, no último mês do período.  

• celebrados 7 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
274 crianças e adolescentes, 20 idosos e 4.870 famílias – Custo: R$ 300 mil.  

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 186 famílias/mês em 2011 – 
Custo: R$ 178 mil, já repassados R$ 148 mil de Jan a Out.  

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 351 bolsistas/mês em 2011 – 
Custo: R$ 333 mil, já repassados R$ 277 mil de Jan a Out.  

 

Repasse concluído: R$ 179 mil  

• Instituto Educacional de Assistência Sociedade dos Evangélicos de Hortolândia 
– R$ 39 mil, repassados em Mar/2011 para aquisição de equipamentos.  

• Escola Evangelho Esperança – R$ 40 mil, repassados em Jun/2011, para 
aquisição de equipamentos diversos.  

• Instituto Educacional de Assistência Sociedade dos Evangélicos de Hortolândia 
– R$ 100 mil, repassados em Jul/2011, para construção da sede, com 344,6 m² 
de área para manutenção das atividades do ente conveniado. A obra está com 
60% executados e tem término previsto em 31/12/2011.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 11.198 mil  

Escolas novas em andamento: 2 (2.625 novas vagas) – R$ 10.995 mil  

• Terreno Bairro Nova Europa – 10 salas (1.050 novas vagas) – Custo: R$ 4.381 
mil. A obra está com 93% executados e tem término previsto em 30/11/2011.  

• Terreno Jardim Amanda VIII – 15 salas (1.575 novas vagas) – Custo: R$ 6.614 
mil. A obra está com 91,50% executados e tem término previsto em 30/11/2011.  
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Reformas de escolas concluídas: 4 – R$ 203 mil  

• EE Jonatas Davi Visel dos Santos – Custo: R$ 15 mil. Obra concluída em 
19/01/2011.  

• EE Recreio Alvorada – Custo: R$ 24 mil. Obra concluída em 13/01/2011.  

• EE Padre Roberto Rodrigues de Azevedo – Custo: R$ 106 mil. Obra concluída 
em 25/05/2011.  

• EE Profª Raquel SaesMelhado da Silva – Custo: R$ 58 mil. Obra concluída em 
14/10/2011.  

 

Reforma de escola contratada, aguardando OIS: 1 – Custo: R$ 2 mil 

 

 

• Prédio Vago – Custo: R$ 2 mil. Não iniciada.  
 

Programa Escola da Família:  

• De Jan a Jun/2011 foram gastos R$ 253 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 12 escolas do município.  

 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Mar a Jun/2011, foram concedidas bolsas alfabetização para 2 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 70 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 2 escolas do município: EE Parque Odimar e EE Profa. Paulina 
Rosa – Custo: R$ 4 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 47.284 alunos em 
2011 - Custo: R$ 640 mil.  
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EMPREGO E TRABALHO:  

Banco do Povo Paulista:  

• Em 27/11/2004, foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua Benedito 
Francisco de Faria nº 445, com recursos de R$ 450 mil para atender o crédito 
produtivo popular. Vigência 2014.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 93 unidades habitacionais concluídas / 2 conjuntos – Custo: R$ 4.467 mil  

• Conjunto Habitacional Hortolândia A1 – 46 unidades, beneficiando 230 
pessoas, construídas pelo Programa de Urbanização de Favelas - Custo: R$ 
2.196 mil. Obra concluída em 30/06/2011.  

• Conjunto Habitacional Hortolândia A2 (Sítio São João) – 47 unidades, 
beneficiando 235 pessoas, construídas pelo Programa de Urbanização de 
Favelas - Custo: R$ 2.271 mil. Obra concluída em 30/06/2011.  

 

CDHU: Urbanização de Favelas concluídas  

• Área Hortolândia A1 (Jardim Santiago), pelo Sistema de Urbanização 
Integrada, em parceria com a Prefeitura, realizados serviços de recuperação de 
moradias, projetos, consultoria, pavimentação e paisagismo, beneficiando 1.044 
famílias moradoras da Rua Duarte Pacheco, nº 50 – Jardim Santiago - Custo: 
R$ 19.540 mil. Obra concluída em 30/06/2011. Já foram beneficiadas 254 
famílias em 2010.  

• Área Hortolândia A2 (Sítio São João), pelo Sistema de Urbanização Integrada, 
em parceria com a Prefeitura, realizados serviços de recuperação de moradias, 
projetos, consultoria, pavimentação e paisagismo, beneficiando 286 famílias 
moradoras do local - Custo: R$ 4.428 mil. Obra concluída em 30/06/2011.  

 

CDHU: 250 unidades habitacionais em andamento / 1 conjunto – Custo: R$ 13.404 mil  

• Conjunto habitacional Hortolândia C - 250 unidades, beneficiando 1.250 
pessoas, em construção pelo Programa de Reassentamento Habitacional na Rua 
Cruz de Souza s/nº – Custo: R$ 13.404 mil. A obra está com 1,57% executados e 
tem término previsto em 30/05/2012.  
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PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 1.445 mil 

• drenagem e pavimentação do Itinerário de ônibus do Jardim Santa Fé – Custo: 
R$ 500 mil, já repassados R$ 300 mil em Jan/2010. Obra concluída em 
Out/2011.  

• 33.914,37 m² de pavimentação asfáltica em vias do município – Custo: R$ 945 
mil, repassados em Jan/2009 e Mar/2011. Obra concluída em Set/2011.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS:  

SABESP: (Total: R$ 18.772 mil)  

Obras concluídas: R$ 954 mil  

• obras de redes de distribuição, redes coletoras e ligações de água e esgotos do 
Programa Crescimento Vegetativo nos municípios de Hortolândia, Paulínia, 
Monte Mor, Elias Fausto e Mombuca – Custo: R$ 329 mil. Obra concluída em 
09/07/2011.  

• execução de obras do sistema de abastecimento de água do município, 
compreendendo infra estrutura elétrica de alta e baixa tensão – Custo: R$ 490 
mil. Obra concluída em 05/05/2011.  

• implantação de ligações de água e esgoto no Jardim Amanda, Parque Gabriel, 
Jardim Interlagos e Jardim Novo Cambuí em Hortolândia – Custo: R$ 22 mil. 
Obra concluída em 20/01/2011.  

• execução de obras do SAA do município - substituição de adutora de água 
tratada pelo método não destrutivo sob a Rodovia dos Bandeirantes – Custo: R$ 
113 mil. Obra concluída em 30/05/2011.  

 

Obras em execução: R$ 17.818 mil  

• obras da estação elevatória de esgotos final e obras remanescentes da ETE 
Hortolândia (vazão de 641 l/s) – Custo: R$ 13.758 mil. O empreendimento total 
no valor de R$ 33.700 mil compreende: a execução de interceptores, emissários, 
17.618 m de coletores troncos, estações elevatórias, ETE, remanejamento de 
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redes, interligações e ligações de esgotos e materiais. A ETE já está operando 
com vazão de 470 l/s. A obra está com 95,24% executados e tem término 
previsto em 30/11/2011.  

• obras de redes de distribuição, redes coletoras e ligações de água e esgotos do 
Programa Crescimento Vegetativo nos municípios de Hortolândia, Paulínia, 
Monte Mor e Elias Fausto – Custo: R$ 3.167 mil. A obra está 40% executados e 
tem término previsto em 23/11/2013.  

• obras do sistema de esgotos sanitários do Bairro Rosolém – Custo: R$ 893 mil. 
Obra iniciada em 17/10/2011 e tem término previsto em Out/2012.  

 

Obras em licitação:  

• execução das obras do Sistema de Esgotos Sanitários, compreendendo: Rede 
Coletoras de esgotos para os bairros Maria de Lourdes, Santa Clara do Lago, 
Mirante Sumaré, Campos Verde, Parque Perôn, Parque São Miguel e São 
Sebastião – Custo Previsto: R$ 6.710 mil. Previsão para 2012/2013.  

• obras do sistema de esgotos sanitários, compreendendo: redes coletoras e 
ligações de esgotos no Parque Hortolândia – Custo Previsto: R$ 4.978 mil. 
Previsão para 2012.  

• construção de abrigos para macromedidores e adequação das tubulações da 
estação de tratamento de água Hortolândia – Custo previsto: R$ 358 mil. 
Atenderá também o município de Paulínia. Previsão para 2012.  

• obras do SAA de Hortolândia, compreendendo construção das bases estruturais 
para instalação de nova ETA Modulada Compacta de 300 l/s – Custo previsto: 
R$ 454 mil. Previsão para 2012.  

• obras do SES de Hortolândia, compreendendo: coletores e ligações de esgoto, 
inspeção, remanejamento e interligações de redes, em bairros pertencentes às 
bacias dos ramais I, J, L, A, no município – Custo previsto: R$ 5.030 mil. 
Previsão para 2012.  

• fornecimento e montagem de estação compacta complementar de tratamento de 
água na estação de tratamento de água – Custo previsto: R$ 5.320 mil. Para 
fornecimento depende da construção da bases estruturais. Previsão para 2012.  

• obras do SES de Hortolândia - conclusão do remanescente dos ramais dos 
coletores C, D, G, L e Q objetivando interligar-los/estende-los a novas áreas de 
expansão urbanas – Custo previsto: R$ 1.747 mil. Previsão para 2012.  

• obras do SES de Hortolândia - coletores e ligações de esgoto, inspeção, 
remanejamento e interligações de redes em bairros pertencentes às bacias de 
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contribuição dos CT Jardim Malta, Santa Emilia e Rosolen – Custo previsto: R$ 
3.587 mil. Previsão para 2012.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura (2010) - obras e equipamentos (Total: R$ 2.000 
mil):  

Prefeitura – R$ 2.000 mil, sendo:  

R$ 440 mil repassados em Jun/2010, para construção do Centro Referência da Mulher. A 
obra está com 6% executados e tem término previsto em 30/04/2012.  

R$ 1.560 mil, repassados em Dez/2010 para aquisição de equipamentos. Em processo 
licitatório.  

Repasses concluídos para Prefeitura (2011-2014) - custeio:  

• Prefeitura – R$ 24 mil, repassados em Dez/2010 e Jun/2011, para custeio 
(tuberculose).  

 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 10 viaturas para a Polícia Militar – Custos: R$ 486 mil.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO 2007-2010 
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ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA:  

• recuperação do sistema de captação de águas pluviais e esgotos da 
Penitenciária II – Custo: R$ 584 mil. Obra concluída em 13/08/2007.  

• reforma de emergência para reparo aos danos causados pela rebelião ocorrida 
em 13/05/2006 na Penitenciária II – Custo: R$ 2.926 mil. Obra concluída em 
14/02/2007.  

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 603.240 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: 
R$ 773 mil, beneficiando 858 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 4,85 km das estradas rurais HTL-003, HTL-005 e HTL-007 (2ª 
fase) - Custo: R$ 319 mil. Obra concluída em 15/09/2010.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 25 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento 
a 5.692 crianças e adolescentes, 210 idosos, 180 portadores de deficiências e 
7.340 famílias – Custo: R$ 835 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 140 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 100 
mil; 160 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 115 mil; 160 famílias/mês em 2009 – 
Custo: R$ 115 mil; e 160 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 131 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 330 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 237 mil; 
330 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 237 mil; 330 bolsistas/mês em 2009 – 
Custo: R$ 237 mil; e 330 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 277 mil.  

 

 

 

Repasses concluídos: R$ 253 mil  
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• Aliança Revolucionária Jovens em Ação (ARJA) – repasse de R$ 30 mil, pagos 
em Jul/2010, para aquisição de um veículo GM Montana.  

• Centro de Convivência, Aprendizagem, Reabilitação e Trabalho (CCART) – 
repasse de R$ 58 mil, pagos em Jan/2009 e Fev/2010, para aquisição de dois 
veículos.  

• Prefeitura – repasse de R$ 40 mil, pagos em Mai/2009, para aquisição de 
equipamentos de informática e um veículo gol.  

• Escola Evangelho Esperança – repasse de R$ 30 mil, pagos em Mar/2009, para 
aquisição de equipamentos de informática e móveis para escritório.  

• Aliança Revolucionária Jovens em Ação (ARJA) – repasse de R$ 30 mil, pagos 
em Mar/2009, para aquisição de equipamentos eletrônicos.  

• Associação Instituto Irmãs Missionária da Imaculada Rainha da Paz (Casa 
Betânia da Paz) – repasse de R$ 40 mil, pagos em Dez/2006 e Ago/2007, para 
custeio.  

• Prefeitura – R$ 25 mil, repassados em Ago/2010, para realização de curso de 
auxiliar de escritório, cozinheiro e porteiro, beneficiando 160 pessoas, por meio 
do programa complementado a renda cidadã.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

CEETPS:  

Obra concluída:  

• construção de novo bloco com 4 salas de aulas e 4 laboratórios e adaptações no 
prédio existente para criação e ampliação de cursos na ETEC Hortolândia. Em 
2010 foram abertas cursos de Nutrição e Dietética (40 vagas/tarde e 40 
vagas/noturno), Administração (40 vagas/tarde e 40 vagas/noturno), 
Secretariado (40 vagas/noturno) e Informática (40 vagas/tarde e 40 
vagas/noturno). Em 2011 será criado o curso de Administração Empresarial 
com 40 vagas/matutino e Gestão de Pequenas Empresas com 40 vagas/matutino 
– Custo R$ 2.353 mil. Obra concluída em 29/09/2010.  

• Entregues em Dez/2009 equipamentos para a ETEC Hortolândia – Custo: R$ 
240 mil.  

 

 

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  
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Convênios SEP: R$ 440 mil  

• 20.780,17 m² de recapeamento asfáltico na Avenida São Francisco – Custo: R$ 
300 mil, repassados em Ago/2008 e Jun/2009. Obra concluída em 20/07/2009.  

• 3.491,24 m² de pavimentação da estrada que liga os Jardins Campos Verdes e 
Santa Fé – Custo: R$ 140 mil, já repassados em Out/2004. Obra concluída em 
30/10/2008.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 8.249 mil  

Escola nova construída: 1 (840 novas vagas) – R$ 510 mil  

 

• EE Parque Odimar – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 510 mil. Obra 
concluída em 28/11/2007.  

 

Ampliação de escola concluída: 1 (630 novas vagas) – R$ 813 mil  

• EE Profª Maria Antonieta Garnero La Fortezza – 6 salas (630 novas vagas) – 
Custo: R$ 813 mil. Obra concluída em 15/10/2008.  

 

Reformas de escolas concluídas: 56 – R$ 3.600 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 11 – R$ 3.326 mil  

• EE ProfªLiomar Freitas Camara – Custo: R$ 272 mil. Obra concluída em 
05/08/2010.  

• EE Profº Euzébio Antonio Rodrigues – Custo: R$ 209 mil. Obra concluída em 
12/01/2010.  

• EE Recreio Alvorada – Custo: R$ 207 mil. Obra concluída em 12/01/2010.  

• EE Jardim Santa Clara do Lago II – Custo: R$ 228 mil. Obra concluída em 
03/12/2009.  

• EE Guido Rosolen – Custo: R$ 347 mil. Obra concluída em 30/09/2009.  

• EE Manoel Ignácio da Silva – Custo: R$ 232 mil. Obra concluída em 
18/05/2009.  

• EE Maristela Carolina Mellin – Custo: R$ 242 mil. Obra concluída em 
30/04/2009.  
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• EE Jardim Santa Clara do Lago – Custo: R$ 1.110 mil. Obra concluída em 
28/01/2009.  

• EE ProfºEliseoMarson – Custo: R$ 196 mil. Obra concluída em 18/12/2008.  

• EE Parque Odimar – Custo: R$ 153 mil. Obra concluída em 20/08/2007.  

• EE Profª Maria Antonieta Garnero La Fortezza – Custo: R$ 130 mil. Obra 
concluída em 02/02/2007.  

 

 

 

Transporte Escolar:  

• Foi entregue em 12/12/2009 um veículo micro ônibus para o transporte escolar, 
no valor de R$ 145 mil.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Set/2010 foram gastos R$ 2.131 mil em atividades desenvolvidas 
aos finais de semana em 14 escolas do município.  

 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• Em Set/2010, foram concedidas bolsas alfabetização para 2 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 32 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental da escola do município: EE Parque Odimar – Custo: R$ 1 mil.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Frentes de Trabalho:  

• No período de Ago/2008 a Abr/2009 foram atendidos 168 bolsistas - Custo: R$ 
43 mil.  

 

 

 

ESPORTE E LAZER:  
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• Projeto Esporte Social – Trata-se de Projeto de inclusão social, através do 
Esporte. O Projeto é voltado para o atendimento a crianças e adolescentes de 7 
a 18 anos, idosos acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais que 
estejam em situação de risco. Os recursos no montante de R$ 39 mil, repassados 
em Jan/2006 e Jan/2008, são para despesas com recursos humanos, reforço 
alimentar e materiais esportivos e didático-pedagógicos.  

 

GESTÃO PÚBLICA:  

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1Infocentro Municipal na Av. Brasil 
nº 1.100 – sala 4. Custo: R$ 25 mil. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o 
Estado instalou 10 microcomputadores.  

 

 

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 320 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – Custo: R$ 11.722 mil  

• conjunto habitacional Hortolândia B - 320 unidades, beneficiando 1.600 
pessoas, construídas pelo Programa de Parceria com Municípios na Rua 
Ernesto Bergamasco s/nº - Vila Real – Custo: R$ 11.722 mil. Unidades 
comercializadas 30/12/2009.  

 

JUSTIÇA:  

Fundação Casa:  

• convênio com Prefeitura para atendimento a 70 adolescentes em regime de 
liberdade assistida – Custo: R$ 184 mil, repassados de Jul/2003 a Jun/2007.  

• convênio com Prefeitura para atendimento a 50 adolescentes em regime de 
liberdade assistida – Custo: R$ 132 mil, repassados de Jul/2007 a Mai/2009.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP: R$ 17.959 mil  

Obras concluídas: R$ 17.959 mil  
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• serviços de engenharia para execução de inspeção, remanejamento, interligação 
de rede e ligações de esgoto – Custo: R$ 1.166 mil. Obra concluída em 
11/11/2010.  

• execução de 4.916 m do coletor tronco M, remanejamento e prolongamento do 
interceptor E – Custo: R$ 1.590 mil. Obra concluída em 30/12/2010.  

• execução dos coletores troncos Funasa – Custo: R$ 2.794 mil. Obra concluída 
em 30/12/2010.  

• execução de rede coletora, rede de distribuição de água e ligações de água e 
esgotos – Custo: R$ 1.315 mil, beneficia também os municípios de Elias Fausto, 
Mombuca, Monte Mor e Paulínia. Obra concluída em Setembro/2010  

• fornecimento e montagem de estação compacta auxiliar de tratamento de água 
na estação de tratamento de água do Jardim Boa Esperança – Custo: R$ 3.450 
mil. Obra concluída em 30/06/2010 e entregue 15/07/2010.  

• execução de obras para estação elevatória de água e adutora de água tratada 
na estação de tratamento de água boa esperança – Custo: R$ 405 mil. Obra 
concluída em 30/01/2010.  

• remanejamento de rede de distribuição de água nos bairros Vila Real e Santa 
Clara do Lago – Custo: R$ 1.012 mil. Obra concluída em Dez/2009.  

• execução de ligações domiciliares de água e esgoto, dentro do Programa de 
Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 1.247 mil. Obra concluída em 29/01/2010 e 
atende também os município de Monte Mor e Elias Fausto.  

• execução de travessia dos coletores tronco sob rodovia e ferrovia, através de 
método não destrutivo em tubo cravado – Custo: R$ 1.184 mil. Obra concluída 
em 30/09/2009.  

• recuperação do pavimento da Avenida Olívio Franceschini – Custo: R$ 30 mil. 
Obra concluída em 05/08/2009.  

• setorização do sistema de distribuição de água no Bairro Campos Verdes – 
Custo: R$ 342 mil. Obra concluída em 30/06/2009.  

• execução de rede de distribuição de água, rede coletora de esgotos e ligações 
domiciliares de água e esgoto para atender o Programa de Crescimento 
Vegetativo – Custo: R$ 1.906 mil. Obra concluída em 15/01/2009 e atende 
também o município de Monte Mor.  

• adutora de água tratada nos Jardins Amanda e São Bento – Custo: R$ 639 mil. 
Obra concluída em 22/11/2007.  

• execução de rede de distribuição de água, rede coletora de esgotos e ligações 
domiciliares de água e esgoto para atender o Programa de Crescimento 
Vegetativo – Custo: R$ 440 mil. Obra concluída em 21/04/2007 e atende 
também o município de Monte Mor.  
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• setorização da rede de distribuição no Jardim Amanda – Custo: R$ 419 mil. 
Obra concluída em 21/04/2007.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura (2008) – custeio (Total: R$ 4 mil):  

• Prefeitura – R$ 4 mil, repassados em Jul/2008 para incentivo na detecção e 
tratamento da tuberculose.  

 

Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) - obras e equipamentos (Total: R$ 860 
mil):  

Prefeitura – R$ 860 mil, sendo:  

R$ 260 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos para o Hospital 
Municipal Mário Covas (adquiridos em Ago/2009).  

R$ 500 mil repassados em Jun/2008, para construção da Unidade Básica de Saúde da 
Família do Parque Orestes Ongaro (inaugurada em 19/09/2010).  

R$ 100 mil, repassados em Nov/2007 para reforma e adequação de duas unidades básicas 
de saúde. (concluída em 29/07/2008).  

Programa Dose Certa:  

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 3.217 mil para 
aquisição de medicamentos.  

 

Programa de Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 297 mil, repassados de 2007 a 2010.  
 

Entrega de Ambulância: 1 

• Prefeitura – R$ 50 mil (entregue em 24/06/2010).  
 

 

SEGURANÇA PÚBLICA:  
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• Foram entregues 21 viaturas, sendo: 18 para a Polícia Militar e 3 para a 
Polícia Civil – Custos: R$ 805 mil.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

Obra concluída:  

• implantação de barreiras rígidas de concreto e de cinco passarelas de concreto 
para pedestres na SP-101, trecho Campinas-Hortolândia - Custo: 9.810 mil. 
Obra concluída em 30/08/2010. (CPN)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
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R$ 127.900.000,00 
 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA: 

• construção do Centro de Detenção Provisória, para abrigar 768 presos – Custo: R$ 
6.372 mil. A obra foi concluída em 20/03/2002; 

• reformas, adequação e benfeitorias nas Penitenciárias I, II e III – Custo: R$ 659 
mil. As obras foram concluídas em 1996, 1998, 1999 e 2000. 

 
Equipamentos: 

• fornecimento e instalação de equipamentos de detecção de metais por Raio-X nas 
Penitenciárias I, II e III – Custo: R$ 326 mil. Equipamentos entregues em 
19/05/2005 e 09/03/2006.  

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos1.243.719 litros de leite, no período de Jul/1995 a Dez/2006 - Custo: R$ 
941 mil, beneficiando 858 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados4 km da estrada rural Granja - Custo: R$ 73 mil. Obra concluída em 
06/11/2000. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 47 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.541 crianças e adolescentes, 450 idosos, 568 portadores de deficiências, 1.634 
famílias e 66 pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 2.000 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 330 bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 237 mil e 
180 bolsistas/mês em 2005 – Custo: R$ 129 mil. 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 – 140 famílias em 2006 – R$ 100 mil, 120 famílias em 
2005 – R$ 86 mil, 120 famílias/mês em 2004 – R$ 87 mil e 120 famílias/mês em 
2003 – R$ 206 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 



 

16 

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. 

 
Repasse de recursos: 

• repassados R$ 25 mil em Set/2000, para construção do Centro de Convivência do 
Idoso. 

 
Repasse para a APAE: 

• De 2003 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 216 mil, 
para atendimento a 240 portadores de deficiência. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos:  

• construção de ponte na estrada SMR-020 - Custo: R$ 105 mil repassados em 
Dez/1999. Obra concluída em 06/12/1999; 

• construção de ponte sobre o Ribeirão Jacuba – Custo: R$ 148 mil repassados em 
Mai, Jul e Dez/2005. A obra foi concluída em 09/09/2005.  

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• 31.146,6 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e galerias de águas pluviais 
no itinerário de ônibus do Jardim Amanda – Custo: R$ 700 mil repassados em Jul e 
Out/2000 e Abr/2001. A obra foi concluída em 13/05/1997; 

• 49.556 m² de pavimentação e drenagem no Jardim Amanda – Custo: R$ 2.000 mil 
repassados em Jun/1999. A obra foi concluída em 25/06/1999. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 11.635 mil 
 
Escolas Construídas: 12 (12.390 novas vagas) – R$ 6.137 mil 

• EE Profº Eusébio Antônio Rodrigues – 6 salas (630 novas vagas) - Custo: R$ 849 
mil. Obra concluída em 31/12/1998; 

• EMEF Jardim Boa Esperança – 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: R$ 454 mil. 
Obra concluída em 30/06/1999; 
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• EMEF Res. São Sebastião – 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: R$ 454 mil. 
Obra concluída em 30/06/1999; 

• EMEF Parque Pinheiros – 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: R$ 525 mil. Obra 
concluída em 15/08/2001; 

• EMEF Jardim Amanda III – 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: R$ 435 mil. 
Obra concluída em 28/08/2001; 

•   EMEF Jardim Nova Hortolândia – 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: R$ 435 
mil. Obra concluída em 31/08/2001; 

• EMEF Nova América – 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: R$ 435 mil. Obra 
concluída em 03/10/2001; 

• EE Res. São Sebastião – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 510 mil. Obra 
concluída em 29/06/2004; 

• EMEF Jardim Sumarezinho - 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 510 mil. Obra 
concluída em 01/10/2004; 

• EMEF Jardim Primavera – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 510 mil. Obra 
concluída em 30/04/2005; 

• EMEF Villagio Ghiraldelli – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 510 mil. Obra 
concluída em 30/04/2005; 

• EE Parque Odimar – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 510 mil. Obra 
concluída em 28/11/2007.   

 
Ampliações de escolas: 28 (11.445 novas vagas) – R$ 3.100 mil 
 
 
Reformas em Escolas: 70 – R$ 2.100 mil 
 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 6 – Custo: R$ 298 mil 

• EE Profº Antônio Zanluchi – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 26/11/2001; 

• EE ProfªHedy Madalena Bocchi – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 
26/11/2001; 

• EE Profª Raquel SaesMelhado da Silva – Custo: R$ 70 mil. Obra concluída em 
09/07/2001; 

• EE Paulo Camilo de Camargo – Custo: R$ 70 mil. Obra concluída em 14/05/2001; 

• EE Jardim Amanda II – Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 14/08/2002; 

• EE YassuoSasaki – Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 14/08/2002. 
 
Programa Escola da Família: 
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• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 2.712 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 26 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 

• Foi realizado Laboratório Organizacional de Terrenos para capacitação de 178 
micro-empreendedores, com recursos de R$ 32 mil, dentro do Programa Auto 
Emprego. 

 
Banco do Povo: 

• Em 27/11/2004, foi implantado o Banco do Povo Paulista na rua Benedito 
Francisco de Faria, nº 445, com recursos de R$ 450 mil para atender o crédito 
produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• recuperação e construção do Conjunto Poliesportivo do Jardim Nova Hortolândia 
– Custo: R$ 289 mil repassados em Abr, Jul e Out/2002 e Jan/2003. A obra foi 
concluída em 31/03/2005.  

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1Infocentro Municipal na avenida 
Brasil, nº 1.100 – sala 4. Custo: R$ 25 mil. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o 
Estado instalou 10 microcomputadores. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para drenagem urbana no Jardim Mirante do Sumaré – 
Custo: R$ 179 mil. A obra foi concluída em 10/08/2004. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• 20.162,5 m de adutora de água bruta, travessia, sistema de captação de água – Rio 
Jaguari, ramal para Estação de Tratamento de Água Paulínia, travessia 
Anhanguera, Rio Atibaia e Córrego Jaguaré, automação para controle de água e 
revezamento operacional em Hortolândia – Custo: R$ 24.568 mil. A obra foi 
concluída em 21/01/2005; 
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• execução de Interceptor do Jacuba, emissário final e estação de tratamento de 
esgotos, onde foram investidos R$ 8.907 mil. O contrato foi rescindido 
amigavelmente com 46,21% executados, em razão de ter ocorrido alterações no 
projeto; 

• execução de rede de distribuição de água, ligações prediais de água, rede coletora 
de esgotos e ligações prediais de esgotos do crescimento vegetativo – Custo: R$ 
616 mil. A obra foi concluída em 10/07/2003; 

• execução de ampliação da Estação de Tratamento de Água – ETA Hortolândia, 
canal de água filtrada e elaboração do projeto executivo – Custo: R$ 1.637 mil. 
Obra concluída em Out/2001. 

• execução de 17.476 m rede de distribuição de água, 2.400 ligações prediais de 
esgotos, 13.507,00 m rede coletora de esgotos e 1.200 ligações prediais de esgotos - 
Custo: R$ 808 mil. A obra foi concluída em 15/12/2000; 

• execução de sub-adutora de água tratada nos Jardins: S.Sebastião (560 m), 
Santiago (4.129 m), Rosolen (5.914 m), Campos Verdes (5.570 m), Amanda 
(10.090) e N. Ângulo (6.875 m) – Custo: R$ 6.759 mil. A obra foi concluída em 
28/06/2000; 

• execução de 2 reservatórios semi enterrado de 5.000 m³ nos Jardins Novo Ãngulo e 
Amanda II – Custo: R$ 1.228 mil. As obras foram concluídas em 18/07/1998; 

• execução de 1 reservatório semi enterrado de 3.000 m³ no Jardim Campos Verdes – 
Custo: R$ 520 mil. A obra foi concluída em 18/07/1998. 

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

• Prefeitura – R$ 202 mil 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares para investimentos (1995-2006): 

• Prefeitura – R$ 150 mil em Jan/2006, para aquisição de equipamentos para 
ambulatórios; 

• Prefeitura – R$ 125 mil em Dez/2004, para aquisição de câmera de vídeo; 

• Prefeitura – R$ 36 mil em Dez/1996, para aquisição de endoscópio e ultrasson para 
a Unidade Básica de Saúde Rosolem; 

• Prefeitura – R$ 100 mil em Dez/1998, para aquisição de veículo para combate a 
dengue; 

• Prefeitura – R$ 350 mil em Out/1997 e Dez/1998, para construção do Pronto 
Socorro. 
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Entrega de Ambulância: 1 – R$ 45 mil 

• Prefeitura – 1 (entregue em 2004). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 43 viaturas, sendo: 36 para a Polícia Militar e 7 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 1.200 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• melhoramentos e pavimentação do dispositivo de acesso e retorno na SP-101 - 
Jardim Amanda e Instituto Adventista – Custo: R$ 352 mil. Obra concluída em 
05/10/2002; 

• implantação de passarela no trecho Campinas - Monte-Mor (km 10) – Custo: R$ 
285 mil. Obra concluída em 25/10/2002; 

• melhoramentos e pavimentação da vicinal Colégio Adventista - Jardim Amanda, 
numa extensão de 5,2 km – Custo: R$ 325 mil. Obra concluída em 30/10/1998. 


