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ARAÇATUBA 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 
 

CULTURA: 

Polos do Projeto Guri: 

O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a autoestima dos adolescentes, utilizando a 
música como agente transformador. 

• Polo Fundação CASA – Estrada do Goulart, km 1,55 – em andamento 2 cursos 
(cavaco e percussão/bateria) para 30 crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 
279 mil de Jun/2004 a Jul/2011 para pagamento de despesas de manutenção do 
Polo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Polo iniciou suas 
atividades em Junho/2004. 

• Polo Fundação CASA ARAÇÁ – Estrada do Goulart, km 1,45 – em andamento 3 
cursos (cavaco, percussão/bateria e violão) para 54 crianças e adolescentes. 
Foram gastos R$ 61 mil de Jun/2009 a Jul/2011 para pagamento de despesas de 
manutenção do Polo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Polo 
iniciou suas atividades em Junho/2004. 

• Polo Regional – Rua Anita Garibaldi, nº 75 - em andamento 18 cursos (bateria, 
clarinete, contrabaixo acústico, contrabaixo elétrico, eufônio, flauta transversal, 
fundamentos da música, guitarra, iniciação musical, oficina vocal, percussão, 
saxofone, trombone, trompete, viola, violão, violino e violoncelo), para 289 
crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 501 mil de Jul/2009 a Jul/2011 para 
pagamento de despesas de manutenção do Polo, recursos humanos, visitas de 
supervisão, etc. O Polo finalizou as atividades em 30/07/2009. 

DEFESA CIVIL: 

Obra concluída: 

• construção de galeria de águas pluviais na Avenida OdorinoPerenha do Jardim 
Umuarama - Custo: R$ 632 mil. Obra concluída em 08/07/2011. 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO: 

UNESP: R$ 2.750 mil 

Obras concluídas: 

• construção do Departamento de Apoio, Produção e Apoio Saúde Animal 
(DAPSA) – Custo: R$ 2.451 mil. Concluída em 08/04/2011. 
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• construção da Central de Laboratório do Departamento de Clinica e Cirúrgica e 
Reprodução Animal (DCCRA) – Custo: R$ 299 mil. Concluída em 04/04/2011. 

• Fomento, Apoio e Consolidação do Sistema Paulista de Parques Tecnológicos: 
R$ 376 mil 

• Prefeitura - R$ 156 mil, repassados em Dez/2010, para Plano de Ciência, 
Tecnologia e Inovação do Parque de Araçatuba. Término previsto em 
08/10/2011. Em análise documentos enviados para aditamento de prazo (12 
meses). 

 

• Prefeitura – R$ 220 mil, repassados em Dez/2010, para estudo de viabilidade 
econômica, financeira e plano de marketing e comunicação. Término previsto 
em 08/10/2011. Em análise documentos enviados para aditamento de prazo (12 
meses). 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• celebrados 7 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
806 crianças e adolescentes, 110 idosos, 32 portadores de deficiências, 156 
famílias e 140 migrantes – Custo: R$ 969 mil. 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 185.520 litros de leite no período de Jan a Ago/2011 – Custo: R$ 
247 mil, beneficiando 1.546 famílias carentes. 

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 814 famílias/mês em 2011 – 
Custo: R$ 751 mil, repassados R$ 686 mil em Jan a Nov. 

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 279 bolsistas/mês em 2011 – 
Custo: R$ 271 mil, repassados R$ 249 mil em Jan a Nov. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 280 mil 

Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 207 mil 

• EE CHB Ezequiel Barbosa – Custo: R$ 31 mil. Concluída em 25/02/2011. 

• EE ProfºAbranche José – Custo: R$ 85 mil. Concluída em 18/01/2011. 

• EE Profª Maria do Carmo Lelis – Custo: R$ 91 mil. Concluída em 18/01/2011. 
Reforma de escola em execução: 1 – R$ 73 mil 

• EE Profº José Arantes Terra – Custo: R$ 73 mil. Obra com 96% executados e 
tem término previsto em 30/11/2011. 

Repasses para APAE: 
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• De Mar, Jun e Set/2011, foram repassados para a APAE, recursos no valor de 
R$ 1.138 mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de 
Educação Especial, para atendimento a 431 alunos com deficiências que 
impossibilitam freqüentar classes regulares de ensino fundamental. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar e Jun/2011, foram gastos R$ 166 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 9 escolas do município. 

GESTÃO PÚBLICA: 

• Em 19/02/2011 foi inaugurado a reforma e adequação do imóvel, para instalar e 
implantar o POUPATEMPO ARAÇATUBA no município, na Rua Tenente 
Alcides Theodoro Santos, nº 70 – Bairro Aviação – Custo: R$ 29.233 mil, já 
repassados R$ 7.844 mil de Ago/2010 a Ago/2011. A vigência do contrato é de 
31/12/2010 a 11/08/2015. (Estão sendo oferecidos pelo Posto os seguintes 
serviços: Acessa São Paulo, CDHU, DETRAN, E-POUPATEMPO, IIRGD 
(Emissão de Carteira de Identidade, Atestado de Antecedentes e Declaração de 
Extravio de RG), Banco do Brasil e Secretaria do Emprego). Serviços de 
adequação e implantação foram concluídos. 

• Em 28/03/2006 foi inaugurada e implantada 1 Unidade Móvel de Atendimento 
do POUPATEMPO no município, para propiciar à população urbana e rural do 
município e municípios circunvizinhos o acesso aos serviços públicos no padrão 
POUPATEMPO – Custo: R$ 12.997 mil em 60 parcelas mensais. A 
administração é terceirizada, cabendo ao POUPATEMPO e PRODESP traçar 
diretrizes e o monitoramento da qualidade dos serviços. A vigência do contrato é 
de 11/01/2006 a 11/01/2011. São oferecidos pelo Posto os seguintes serviços: 
SERT (Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social), IIRGD (Emissão 
de Carteira de Identidade, Atestado de Antecedentes e Declaração de Extravio 
de RG), E-POUPATEMPO (Acesso aos serviços públicos, via internet gratuito), 
Banco do Brasil (Recolhimento de taxas) e atividades socioeducativas e 
culturais. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 512 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – Custo: R$ 16.211 mil 

• Conjunto Habitacional Araçatuba G, com 512 unidades habitacionais 
(concluídas 228 UH), beneficiando 2.560 pessoas em construção pelo Programa 
Parceria com o Município, na Rua dos Fundadores com Rua Vicente Varoni no 
Bairro Elias Stefan – Custo Total: R$ 16.211 mil. O contrato original foi 
rescindido com R$ 2.634 mil e contratada em Mai/2010 outra empresa 
(Empresa RB Engenharia – Contrato 093/10), para a conclusão de obra. Foram 
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entregues 284 unidades, sendo: (172 unidades em 06/11/2005 (R$ 2.558 mil), 52 
unidades em 01/04/2007 (R$ 926 mil) e 60 unidades sendo ocupado com a 
Autorização da Prefeitura em Set/2011 e formalização da CDHU – R$ 1.150 
mil). Sendo entregue nesta data 228 Unidades Habitacionais restantes (R$ 
11.577 mil). 

Programa Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• 3.844,14 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em diversas ruas do 
conjunto habitacional Araçatuba G – Custo: R$ 224 mil, já repassados R$ 67 
mil em Mar/2008. A obra foi concluída em Ago/2011. Aguardando prestação de 
contas, para liberar parcelas restantes. 

• 6.128,25 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em diversas ruas do 
conjunto habitacional Ezequiel Barbosa – Custo: R$ 381 mil, já repassados R$ 
229 mil em Mar/2008. A obra foi concluída em Fev/2011. Aguardando prestação 
de contas, para liberar parcelas restantes. 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES: 

DAESP: 

AEROPORTO ESTADUAL DARIO GUARITA 

• obras de adequação de pistas de rolamento e vias de acesso no Aeroporto – 
situado na Rodovia Olegário Ferraz, s/nº - Custo: R$ 1.920 mil. Obra com 72% 
executados e com previsão de término em 05/02/2012. OIS emitido em 
Ago/2011. 

DER: 

Obras concluídas: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III: R$ 8.115 mil 

• vicinal SP-463 (km 59) – Porto Fluvial, com 3,2 km de extensão – Custo no 
município: R$ 1.002 mil. Concluída em Jul/2011. 

• vicinal SP-300 - antiga CEAGESP, com 1,1 km de extensão – Custo no 
município: R$ 315 mil. Concluída em Jan/2011. 

• vicinais João Cazerta e Vincenzo Manarelli na SP-463 – Água Limpa – Córrego 
do Roberto, com 17,5 km de extensão – Custo no município: R$ 5.483 mil. 
Concluída em Jan/2011 e descerrada a placa em 13/05/2011. 

• vicinal acesso ao aeroporto de Araçatuba, com 4,2 km de extensão – Custo no 
município: R$ 1.315 mil. Concluída em Jan/2011. 

Obras concluídas: 
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PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV: R$ 7.000 mil 

• vicinal SP-300 – Distrito de Engenheiro Taveira – Destilaria Álcool Azul, com 
10,3 km de extensão – Custo no município: R$ 1.912 mil. Obra concluída em 
Ago/2011. 

• vicinal SP-300 – Araçatuba – Parque Veleiro, com 15,70 km de extensão – 
Custo no município: R$ 2.915 mil. Obra concluída em Ago/2011. 

• vicinal SP-300 – Água Limpa – Bairro Jacutinga (Boi Morto) Prata de Baixo – 
Prata de Cima, com 11,7 km de extensão – Custo no município: R$ 2.173 mil. 
Concluída em Out/2011. 

PLANEJAMENTO E DESENV. REGIONAL: 

Convênio SEP: R$ 3.597 mil 

• 3.391,59 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do Bairro 
Umuarama – Custo: R$ 100 mil, repassados em Dez/2009. Obra concluída em 
Set/2011 e aguardando vistoria. 

• 2.976,23 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias de interligação 
entre os Bairros Jardim Esplanada e Jardim Guanabara – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Dez/2009. Obra não iniciada. Aguardando o término de galerias 
no local, para início da obra (sem previsão de início). 

• 19.686,20 m² de pavimentação asfáltica, 3.850 m de guias e sarjetas em vias do 
município – Custo: R$ 400 mil, já repassados R$ 200 mil em Jun/2008. Obra 
concluída em Ago/2011. Aguardando prestação de contas, para liberar parcelas 
restantes. 

• 218.708,56 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 2.000 
mil, já repassados R$ 1.499 mil em Abr/2008 a Set/2009. Obra paralisada com 
rejeição dos serviços já executados e a falta de ação da Prefeitura com a 
Empresa CONSDON.. 

• canalização do Córrego Alvoradinha (2ª Etapa) – Custo: R$ 200 mil, já 
repassados em Fev/2010. Obra paralisada com 90% executados. Aguardando 
construção de canaletas e drenagem e a falta de ação da Prefeitura com a 
Empresa ENGESCAV. 

• canalização do Córrego Alvoradinha (1ª Etapa) – Custo: R$ 300 mil, já 
repassados em Fev/2010 e Abr/2011. Obra paralisada com 90% executados. 
Aguardando construção de canaletas e drenagem e a falta de ação da Prefeitura 
com a Empresa ENGESCAV. 

• 68.192,01 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 497 mil, 
repassados em Abr/2008 e Dez/2008. Obra concluída e não recebida (com 
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rejeição dos serviços já executados) e a falta de ação da Prefeitura com a 
Empresa CONSDON. 

SANEAMENTO E REC.HIDRICOS: 

FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para práticas regionais de educação ambiental do 
Comitê Bacia Hidrográfica-BT – Etapa II (projetos) – Custo: R$ 49 mil. 
Previsão de término em 06/12/2011. 

• contrato com a Prefeitura, para construção da Agenda 21 local em 8 municípios 
da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê – Custo: R$ 119 mil. Concluída em 
14/04/2011. 

SAÚDE: 

AME - custeio e obras (Total: R$ 13.359 mil): 

• Santa Casa – R$ 13.359 mil, repassados R$ 12.166 mil em Jan a Nov/2011, para 
custeio. 

Repasses concluídos para entidades hospitalares – custeio (Total: R$ 2.551 mil): 

• Santa Casa – R$ 1.369 mil, repassados de Mar/2010 a Jan/2011, para custeio 
do Programa Pró-Santas Casas. 

• Associação das Senhoras Cristãs – R$ 47 mil, repassados em Ago/2011, para 
custeio. 

• Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates – R$ 26 mil, repassados 
em Ago/2011, para custeio. 

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

• Santa Casa – R$ 684 mil, repassados de Fev a Ago/2011, para custeio do Pro 
Santa-Casas. 

• Santa Casa – R$ 424 mil, repassados em Mai a Out/2011, para custeio. 
Repasses em andamento para entidades hospitalares – custeio e investimentos (Total: 
R$ 5.335 mil): 

• Santa Casa – R$ 149 mil, repassados R$ 143 mil em Dez/2010 e Fev/2011, para 
custeio exames AME de Araçatuba e Andradina. 

• Santa Casa – R$ 2.650 mil para construção unidade de hemodiálise. A obra está 
com 36% executados e tem término previsto em 31/12/2011. 

• Santa Casa – R$ 942 mil, repassados em Jul/2011, para aquisição de 
equipamentos para UTI Neo Natal. Em fase de aquisição. 

• Santa Casa – R$ 684 mil, repassados R$ 342 mil em Set a Nov/2011, para 
custeio do Programa Pró Santa Casa. 
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• Santa Casa – R$ 910 mil, repassados em Jul/2011, para construção Casa Mata. 
Obra com 95% executados e tem término previsto em 31/12/2011. 

Repasses programados para entidades hospitalares – custeio (Total: R$ 160 mil): 

• Santa Casa – R$ 10 mil, para custeio. 

• Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates – R$ 150 mil, para 
custeio. 

• Programa Dose Certa: 

• De Jan/2011 a Dez/2011, estão sendo repassados R$ 842 mil para aquisição de 
medicamentos. 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 12 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 517 mil. 
Polícia Militar – Corpo de Bombeiros: 

Obra concluída: 

• construção da Sede do 20º Grupamento de Bombeiros – Rua Tenente Alcides 
Theodoro dos Santos, nº 193 – Bairro Aviação – R$ 2.410 mil. Obra concluída 
em 31/10/2011. 
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GESTÃO - 2007-2010 

 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 1.079.108 litros de leite no período de Jan/2007 a Dez/2010 – 
Custo: R$ 1.300 mil, beneficiando 1.546 famílias carentes. 

Programa de Ponte Metálica: 

• implantada 1 ponte metálica na ART-164, sobre o Córrego Água Boa no Bairro 
Jangadinha – vão de 10 metros, em convênio com o município, a quem coube a 
construção da cabeceira. O Estado doou a superestrutura – Custo: R$ 64 mil. 
Concluída em 10/07/2007. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 6,8 km da estrada rural ART-349 - Bairro Jacutinga (6ª Fase) – 
Custo: R$ 670 mil. Obra concluída em 15/07/2010. 

• recuperados 9,8 km das estradas rurais ART-452 (Bairro Água Funda), ART-
050 (Bairro Laboriux) e ART-388 (Bairro Água Limpa) – 5ª Fase – Custo: R$ 
634 mil. Obras concluídas em 26/08/2008. 

CATI - Programa de Micro bacias: 

• adequação de 4,29 km de estradas rurais - Micro bacia Córrego Brejinho e 
Traitú – Custo: R$ 196 mil. Obra concluída em 29/03/2007. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 22 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento 
a 4.345 crianças e adolescentes, 493 idosos, 125 portadores de deficiências, 
2.628 famílias e 521 migrantes – Custo: R$ 3.100 mil. 

• Programa Renda Cidadã – 620 famílias/mês de 2007 – R$ 446 mil; 620 
famílias/mês de 2008 – R$ 446 mil; 620 famílias/mês de 2009 – R$ 446 mil; 626 
famílias/mês de 2010 – R$ 511 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 300 bolsistas/mês em 2007 – Custo: 
R$ 216 mil; 300 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 216 mil; 300 bolsistas/mês 
em 2009 – Custo: R$ 216 mil; 300 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 252 mil. 

Repasses concluídos: R$ 377 mil 

• Prefeitura – R$ 30 mil repassados em Jul/2010 e Set/2010, para realização de 
cursos de texturização em paredes, culinária para restaurante, panificação e 
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confeitaria e chocolataria, beneficiando 80 pessoas, através do Programa 
Complementado Renda Cidadã. 

• Prefeitura – R$ 150 mil repassados em Jul/2010, para aquisição de 
equipamentos. 

• Creche Santa Clara de Assis – R$ 45 mil repassados em Jul/2010, para 
aquisição de equipamentos. 

• Associação de Amigos Autista (AMA) – R$ 29 mil repassados em Abr/2009, para 
aquisição de equipamentos. 

• APAE – R$ 60 mil repassados em Out e Nov/2008, para aquisição de 
equipamentos. 

• Associação de Assistência Social Nossa Senhora Aparecida – R$ 48 mil 
repassados em Jul/2008, para aquisição de equipamentos. 

• Asilo São Vicente de Paulo – R$ 15 mil repassados em Jan/2007 e Fev/2007, 
para custeio. 

 

 

 

 CULTURA: 

Polos do Projeto Guri: 

O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a autoestima dos adolescentes, utilizando a 
música como agente transformador. 

• Polo – Rua Anita Garibaldi, 75 – Centro - concluído 18 cursos (violino, viola, 
violoncelo, contrabaixo, bombardino, clarinete, flauta, saxofone, trompete, 
trombone, percussão e canto coral), para 156 crianças e adolescentes. Foram 
gastos R$ 261 mil de Jul/2006 a Set/2010 para pagamento de despesas de 
manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Polo 
finalizou as atividades em 30/07/2009. 

DEFESA CIVIL: 

• Obra concluída: 
• construção de uma ponte sobre o Córrego Jangadinha na Estrada Municipal 

ART-16 - Custo: R$ 119 mil. Obra concluída em 27/12/2007. 
DESENVOLVIMENTO: 

CEETPS: 

Implantação de Escola Técnica e FATEC: 



10 

• celebrado em 29/06/2006, convênio entre o CEETPS e a Prefeitura, para a 
implantação da escola técnica ETEC, situado na Rua Coelho Neto, nº 73. Coube 
ao município a adequação dos laboratórios, reparos e pintura no prédio e 
adequação das instalações elétricas e hidráulicas e ao Estado a aquisição de 
equipamentos e mobiliários – Custo R$ 367 mil. A ETEC oferece o curso de 
Técnico em Análise e Produção de Açúcar e Álcool (80 vagas – período tarde e 
noite), com início em março de 2008. Reforma concluída em Fev/2008. 

• celebrado em 29/06/2006, convênio entre o CEETPS e a Prefeitura, para a 
implantação da escola técnica FATEC no prédio do antigo CEFAM, na Avenida 
Prestes Maia, 1764 – Jardim Ipanema, cedido pela Secretaria da Educação. 
Cabe ao município a adequação dos laboratórios, reparos e pintura no prédio e 
adequação das instalações elétricas e hidráulicas e ao Estado a aquisição de 
equipamentos e mobiliários – Custo: R$ 326 mil. A FATEC oferece o curso de 
graduação em Bioenergia Sucroalcooleira (80 vagas – período tarde e noite), 
com início no 1º semestre de 2008. 

 

 

FATEC – reformas e equipamentos: 

• reformas diversas nas instalações físicas da Fatec – Custo: R$ 2.652 mil, sendo 
R$ 1.273 mil em obras e R$ 1.379 mil em equipamentos. Obra concluída em 
17/05/2010. 

• aquisição de equipamentos para a Fatec – Custo: R$ 485 mil. Entregue em 
Nov/2008. 

• reforma e adaptações do Laboratório de Informática e equipamentos na Fatec – 
Custo: R$ 14 mil. Obra concluída em 18/07/2008. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênio SEP: R$ 2.414 mil 

• 16.256 m² de recapeamento asfáltico no Bairro Umuarama – Custo: R$ 200 mil, 
repassados em Out/2009. Obra concluída em 14/09/2010. 

• 4.328,81 m² de recapeamento asfáltico em vias do Bairro Jardim Casa Nova – 
Custo: R$ 85 mil, repassados em Dez/2009. Obra concluída em Jun/2010. 

• 5.139,26 m² de pavimentação asfáltica em vias do Bairro Mão Divina I e II – 
Custo: R$ 99 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 02/09/2009. 

• 25.322,56 m² de pavimentação asfáltica, 4.607,17 m de guias e sarjetas em 
diversas ruas – Custo: R$ 500 mil, repassados em Jul e Dez/2008. Obra 
concluída em 05/01/2009. 
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• iluminação e aprofundamento de poço tubular profundo no Horto do município, 
Chácara de Recreio Tropical no Bairro Paquere – Custo: R$ 30 mil, repassados 
em Nov/2006. Obra concluída em Nov/2008. 

• 204.918,04 m² de recapeamento asfáltico em ruas do município – Custo: R$ 
1.500 mil, repassados de Nov/2006 a Mar/2008. Obra concluída em 15/09/2007. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 9.563 mil 

Escola nova construída: 1 (1.365 novas vagas) – R$ 1.798 mil 

• EE Profº Ary Bocuhy – 13 salas (1.365 novas vagas) – Custo: R$ 1.798 mil. 
Obra concluída em 16/09/2007. 

Ampliação de escola concluída: 1 (210 novas vagas) – R$ 223 mil 

• EE Profº Arthur Leite Carrijo – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 223 mil. 
Obra concluída em 09/08/2007. 

Reformas de escolas concluídas: 61 – R$ 4.793 mil 

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 12 - R$ 2.749 mil 

• EE DrºJoubert de Carvalho – Custo: R$ 240 mil. Obra concluída 04/08/2009. 

• EE Profª Maria do Carmo Lelis – Custo: R$ 298 mil. Obra concluída em 
30/05/2009. 

• EE ProfªVanioleDionysio Marques Pavan – Custo: R$ 287 mil. Obra concluída 
em 28/03/2009. 

• EE Profª Maria Aparecida Balthazar Poço – Custo: R$ 293 mil. Obra concluída 
em 30/01/2009. 

• EE Profº Arthur Leite Carrijo – Custo: R$ 330 mil. Obra concluída em 
15/10/2008. 

• EE ProfºAbranche José – Custo: R$ 280 mil. Obra concluída em 20/08/2008. 

• EE Profª Altina Moraes Sampaio – Custo: R$ 169 mil. Obra concluída em 
30/05/2008. 

• EE ProfªPurcina de Elisa Almeida – Custo: R$ 181 mil. Obra concluída em 
30/05/2008. 

• EE ProfªLicolina Villela Reis Alves – Custo: R$ 185 mil. Obra concluída em 
15/05/2008. 

• EMEF Profº Joaquim Dibo – Custo: R$ 162 mil. Obra concluída em 13/08/2007. 

• EMEF Profº Antônio Rodrigues Martins Neto – Custo: R$ 163 mil. Obra 
concluída em 13/08/2007. 

• EE Luiz Gama – Custo: R$ 161 mil. Obra concluída em 30/06/2007. 
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Transporte Escolar: 

• Entregue em 12/02/2010 um veículo micro ônibus para o transporte de 
estudantes – Custo: R$ 145 mil. 

Repasses para APAE: 

• De Mar/2007 a Set/2010, foram repassados para a APAE, recursos no valor de 
R$ 3.768 mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de 
Educação Especial, para atendimento a 1.724 alunos com deficiências que 
impossibilitam freqüentar classes regulares de ensino fundamental. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Dez/2010, foram gastos R$ 1.200 mil em atividades 
desenvolvidas aos finais de semana em 9 escolas do município. 

ENSINO SUPERIOR: 

UNESP: R$ 2.411 mil 

Obras concluídas: R$ 2.411 mil 

• instalação de gerador – Custo: R$ 138 mil. Obra concluída em 06/06/2009. 

• construção de salas de aula para o curso de veterinária na Faculdade de 
Odontologia – Custo: R$ 421 mil. Obra concluída em 20/05/2009. 

• construção de salas de aula na Faculdade de Odontologia – Custo: R$ 683 mil. 
Obra concluída em 10/05/2009. 

• construção do canil do "cão cidadão" na Faculdade de Odontologia – Custo: R$ 
144 mil. Obra concluída em 19/12/2008. 

• cobertura do saguão e impermeabilização das passarelas da Faculdade de 
Odontologia – Custo: R$ 231 mil. Obra concluída em 18/11/2008. 

• reforma da moradia estudantil (Blocos I e II) – Custo: R$ 359 mil. Obra 
concluída em 02/10/2008. 

• reforma e adequação do laboratório multidisciplinar de odontologia – Custo: 
R$ 435 mil. Obra concluída em 18/06/2008. 

ESPORTE E LAZER: 

• 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$ 40 mil, repassados 
em Fev/2009, para despesas com recursos humanos, reforço alimentar e 
materiais esportivos e didático-pedagógicos. 

HABITAÇÃO: 
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CDHU: 18 unidades habitacionais entregues pelo sistema de carta de crédito – Custo: 
R$ 238 mil 

Programa Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• 27.879,00 m² de pavimentação asfáltica no conjunto habitacional Araçatuba G – 
Custo: R$ 150 mil, repassados de Jan a Nov/2009. Obra concluída em 
13/11/2009. 

JUSTIÇA: 

Fundação Casa: 

• convênio com a Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates, para 
atendimento a 135 adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 
285 mil, repassados de Jun/2006 a Jun/2008. 

• convênio com a Prefeitura, para atendimento a 100 adolescentes em regime de 
liberdade assistida – Custo: R$ 10 mil, repassados em Dez/2009. 

MEIO AMBIENTE: 

 

FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para recuperação do lixão do município (Etapa 2) – 
Custo: R$ 192 mil. Obra concluída em 03/12/2007. 

SANEAMENTO E ENERGIA 

DAEE: 

• manutenção e substituição de redes domiciliares – Custo: R$ 195 mil. Obra 
concluída em 20/03/2009. 

SAÚDE: 

AME - custeio e obras (Total: R$ 12.808 mil): 

• Santa Casa – R$ 5.822 mil, repassados de Mar a Dez/2010, para custeio das 
atividades do AME. 

• Santa Casa - R$ 6.332 mil, repassados de Mai/2009 a Jan/2010, para 
implantação do AME. Inaugurada em 05/07/2010. 

• Santa Casa – R$ 654 mil, repassados de Ago a Dez/2009, para custeio das 
atividades do AME. 

• Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007-2010) – custeio (Total: 
R$ 11.859 mil): 

• APAE – R$ 60 mil. 



14 

• Santa Casa - R$ 11.254 mil (sendo R$ 6.759 mil para o Programa Pró-Santas 
Casas). 

• Associação das Senhoras Cristãs - R$ 169 mil. 

• Associação de Amparo ao Excepcional “Ritinha Prates” - R$ 64 mil. 

• Fundação Educacional - R$ 19 mil. 

• Missão Salesiana de Mato Grosso – R$ 293 mil. 
Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007-2010) – obras e equipamentos 
(Total: R$ 1.154 mil): 

UNESP – R$ 284 mil, sendo: 

R$ 134 mil, repassados em Jun/2007, para aquisição de equipamentos (já adquiridos). 

R$ 150 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos para o Centro de 
Assistência Odontológica (já adquiridos). 

Associação de Amparo ao Excepcional “Ritinha Prates” – R$ 150 mil, sendo: 

R$ 120 mil, repassados em Jun/2010 para ampliação (concluído em Dez/2010). 

R$ 30 mil, repassados em Out/2009 para aquisição de equipamentos (já adquiridos). 

Santa Casa - R$ 30 mil, repassados em Mai/2008, para aquisição de 3 incubadoras (já 
adquiridos). 

Associação das Senhoras Cristãs - R$ 50 mil, repassados em Out/2009 para reforma do 
prédio (concluída em 10/06/2010). 

Prefeitura – R$ 640 mil, sendo: 

R$ 360 mil, repassados em Dez/2010 para aquisição de equipamentos. 

R$ 200 mil, repassados em Dez/2010 para aquisição de equipamentos. 

R$ 80 mil, repassados em Jun/2010 para aquisição de equipamentos. 

Programa Dose Certa: 

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados R$ 3.039 mil para aquisição de 
medicamentos. 

• Programa Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 1.954 mil, repassados de 2007 a 2010, para custeio. 
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SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 48 viaturas: 22 para a Polícia Militar, 23 para Polícia Civil e 3 
para Policia Técnica – R$ 1.800 mil. 

Polícia Militar - Corpo de Bombeiros: 

• Foram entregues 6 veículos: FIAT UNO, viatura auto bomba de salvamento, auto 
bomba, unidade de transporte, viatura operacional e transporte de pessoas – R$ 
584 mil. 

• Foram entregues materiais e equipamentos no valor de R$ 457 mil. 
Polícia Civil: 

Obra concluída: 

• obras e serviços de pintura nos prédios A e B que abriga a Delegacia Seccional de 
Polícia – Custo: R$ 57 mil. Obra concluída em 30/03/2009. 

TRANSPORTES: 

DAESP: 

AEROPORTO ESTADUAL DARIO GUARITA 

• execução de projeto de terraplanagem, drenagem incluindo levantamento 
topográfico e geotécnico para implantação e ampliação da faixa de segurança na 
pista de pouso e decolagem – Custo: R$ 92 mil. Concluído em 25/11/2010. 

• obras de recapeamento dos sistemas de pistas e acessos e restauração do pátio de 
aeronaves no Aeroporto Estadual Dario Guarita – Custo: R$ 5.321 mil. Obra 
concluída em 21/03/2010. 

• ampliação da sala de embarque, desembarque, reforma de sanitários do TPS e 
obras complementares no Aeroporto Estadual Dario Guarita – Custo: R$ 582 mil. 
Obra concluída em 10/01/2010. 

DER: 

Obras concluídas: 

• implantação de pista nova, rotatória e restauração da existente na SPA 018/461 
(Rodovia Senador Teotônio Vilela), com 1,19 km de extensão – Custo: R$ 2.901 mil. 
Obra concluída em 14/12/2010. 

• serviços de sinalização na rede sob jurisdição da DR.11 em diversos trechos – 
Custo: R$ 3.201 mil. Obra concluída em 13/11/2010. 

• serviços de sinalização na rede sob jurisdição da DR.11 em diversos trechos – 
Custo: R$ 8.358 mil. Obra concluída em 20/10/2010. 
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• serviços de sinalização na rede sob jurisdição da DR.11 em diversos trechos – 
Custo: R$ 30.183 mil. Obra concluída em 16/12/2008. 

• pavimentação da vicinal acesso ao Hotel Fazenda Lago Dourado, com 2,80 km de 
extensão – Custo: R$ 260 mil. Obra concluída em 30/12/2007. 

• reforço dos pilares P.12 e P.14 da ponte de concreto sobre o Rio Tietê na SP-463 – 
Porto Pio Prado – Custo: R$ 4.945 mil. Obra concluída em 21/08/2007. 

• obras de pavimentação e duplicação da SP-463 (Rodovia DrºElyeser Montenegro 
Magalhães), no trecho do km 42 ao 45,5, com 3,5 km de extensão – Custo: R$ 
30.073 mil. Obra concluída em 03/02/2007. 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I: 

• vicinal de ligação SP-463 – Distrito Engenheiro Taveira, com 5,70 km de extensão 
– Custo: R$ 573 mil. Obra concluída em 30/04/2009. 

• vicinal de ligação Rodovia SP-300 (Nestlé) – SP-463 (Bairro Água Limpa), com 5 
km de extensão – Custo: R$ 502 mil. Obra concluída em 30/04/2009. 

• vicinal de ligação no trecho compreendido entre a Rodovia SP-463 – Bairro 
Antonio Vilella – Acesso ao Aeroporto, com 2,50 km de extensão – Custo: R$ 251 
mil. Obra concluída em 30/04/2009. 

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II: 

• recuperada a vicinal de ligação entre a R. Aguapeí Bairro Nova Esplanada 
(Estação RFFSA) e Bairro Jacutinga (Boi Morto), com 16 km de extensão – Custo: 
R$ 3.582 mil. Obra concluída em 13/06/2009. (GNS) 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995 – 2006 
R$ 102.674.661,74 

 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA: 

• construção do Centro de Ressocialização – Custo: R$ 2.443 mil. A unidade tem 
área construída de 2.880 m² e capacidade para receber 210 presos em regimes 
fechado, semi-aberto e provisório. A obra foi concluída em 30/08/2001 e 
inaugurada em 04/09/2001. A unidade é administrada em parceria da SAP com o 
CRIESP (Centro de Recuperação e Inserção Social em Estabelecimento Penal) que 
juntas desenvolvem atividades para os reeducandos e seus familiares. 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 3.323.068 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 2.218 
mil, beneficiando 1.546 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 40,48 km – R$759 mil 

• recuperados 10,00 km. da Estrada Municipal (3 trechos) Bairro Jangadinha - 
Custo: R$ 156 mil. Obra concluída em 28/09/2006. 

• recuperados 3,60 km. da Estrada Municipal ART-164 - Custo: R$ 75 mil. Obra 
concluída em 30/06/2002. 

• recuperados 9,00 km. da Estrada Municipal - ART-164, ART-487, ART 388 e ART 
494 - Custo: R$ 170 mil. Obra concluída em 24/05/2004. 

• recuperados 17,88 km. da Estrada Municipal - ART-050/270/264 - Custo: R$ 358 
mil. Obra concluída em 27/12/2004. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 1 

• implantada 1 ponte metálica sobre o Ribeirão Aracanguá na ART-329 - Bairro 
Fazenda Paraíso – vão de 10,00 metros, em convênio com o município, a quem 
coube a construção das cabeceiras. O Estado doou a superestrutura – Custo: R$ 64 
mil. O convênio foi assinado em 26/12/2002 e a ponte instalada em 23/03/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 101 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
10.016 crianças e adolescentes, 2.045 idosos, 732 portadores de deficiências, 2.134 
famílias, 3.088 migrantes e 6 pessoas de outros segmentos – Custo: R$ 6.980 mil. 
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• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 300 bolsistas/mês em 2005 e 300 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 216 mil em 2005 e R$ 216 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 – 120 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 205 mil; 
120 famílias/mês em 2004 – R$ 87 mil; 120 famílias em 2005 – R$ 86 mil e 620 
famílias em 2006 – R$ 446 mil. O Programa objetiva conceder subsídio financeiro 
de R$ 60,00/mês para famílias em situação de pobreza, com renda mensal “per 
capita” de até R$ 100,00, priorizando mulheres chefes de família e integrando estes 
subsídios a ações sócio-educativas e de geração de renda. Após o recebimento da 
12ª parcela a família, mediante avaliação técnica das condições de subsistência, 
poderá ser desvinculada ou permanecer no Programa. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 

• construção de 440 metros lineares de galerias no Jardim Morumbi – Custo: R$ 77 
mil, sendo R$ 61 mil em recursos do Ministério da Integração Nacional – convênio 
040/630/03 e R$ 15 mil em recursos do Estado. A obra foi realizada pela 
Prefeitura, com término em 18/08/2004. 

• reconstrução de ponte de 14 metros de comprimento e 7 metros de largura na 
Estrada ART-270 – Córrego da Prata – Custo: R$ 103 mil, sendo: R$ 82 mil em 
recursos do Ministério de Integração Nacional – convênio 003/630/02 e R$ 20 mil 
em recursos do Estado. A obra foi realizada pela Prefeitura, com término em 
20/03/2003.  

• reconstrução de ponte de 14 metros de comprimento e 7 metros de largura na 
Estrada ART-020 – Córrego Água Branca – Custo: R$ 74 mil, sendo: R$ 59 mil em 
recursos do Ministério de Integração Nacional – convênio 003/630/02 e R$ 14 mil 
em recursos do Estado. A obra foi realizada pela Prefeitura, com término em 
20/03/2003.  

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Repasse de recursos: 

• 39.275,97 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do bairro Jardim 
São Rafael – Custo: R$ 520 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura, a quem coube 
mais R$ 130 mil de contrapartida. Concluída em 27/03/2003. 
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• 27.289,98 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas nas ruas do Bairro Jardim 
Umuarama – Custo: R$ 600 mil. A obra, concluída em 25/11/2006 foi realizada 
pela Prefeitura a quem coube mais R$ 17 mil. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 3.952 mil 
 
Repasses concluídos:  

• De Jan/1995 a Dez/2006, foram repassados R$ 8.315 mil para pequenos serviços, 
manutenção de prédios, kits pedagógicos, kits de materiais escolares, tecnológicos 
e equipamentos para a APM. 

 
Escolas ampliadas: 2 – (525 novas vagas) – R$ 112 mil 

• EMEF Profº. Fausto Perri – 1 salas (105 novas vagas) – Custo: R$ 22 mil. A obra 
foi concluída em 01/01/1997. 

 

• EMEF Profª. Anna dos Santos de Barros – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 
90 mil. Obra concluída em 01/01/1997. 

 
 
Reformas em Escolas: 104 – R$ 3.600 mil. 
 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 5 – Custo: R$ 240 mil. 

• EE Profº. Vitor Antonio Trindade – R$ 40 mil. Concluída em 07/12/2001; 

• EE Manoel Bento da Cruz – R$ 39 mil. Concluída em 06/03/2003; 

• EE Profº. Jorge Corrêa – R$ 40 mil. Concluída em 05/11/2001; 

• EE Profº. Genésio de Assis – R$ 58 mil. Concluída em 30/04/2005; 

• EE José Candido – R$ 63 mil. Concluída em 15/01/2006. 
 
Repasses para APAE: R$ 4.246 mil 

• De 1995 a 2006, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 4.246 
mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 3.800 alunos com deficiências que impossibilitam 
freqüentar classes regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
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• De 2003 a 2006, foram gastos R$ 2.878 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 27 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 

• Em 03/08/01 foi implantado o Banco do Povo Paulista, na Rua Torres Homem nº 35 
- Custo R$ 585 mil, para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ENSINO SUPERIOR: 
 
UNESP: 

• Construção do Hospital Veterinário para pequenos animais, com 2.193 m² - Custo: 
1.983 mil. A obra concluída em 23/10/2004 foi inaugurada pela Secretária da Pasta 
em 02/06/2005.  

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Obra concluída: 

• Prefeitura – revitalização das quadras poliesportivas do Centro Social Urbano – 
CSU, numa extensão de 889,10 m² – Custo: R$ 125 mil. Obra concluída em 
06/04/2006. 

 
 
Repasses concluídos: (1995-2006) 

• Prefeitura – repasses de R$ 495 mil, para diversos eventos e programas esportivos. 
 
 
GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua 
Armando Salles de Oliveira, s/n. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado 
instalou 10 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet para 
aproximadamente 5.000 pessoas/mês – Custo: R$ 32 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 1.249 unidades habitacionais / 6 conjuntos – Custo: R$ 22.530 mil. 

• Conj. Habitacional ARAÇATUBA A01 – 10 unidades, beneficiando 50 pessoas, 
construídas pelo Programa Empreitada Global Convencional, situado na Rua Dona 
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Ida com a Rua Gago Coutinho – Custo: R$ 51 mil. A obra foi concluída em 
30/09/1995 e inaugurada em 20/01/1996; 

• Conj. Habitacional ARAÇATUBA B05 – 160 unidades, beneficiando 800 pessoas, 
construídas pelo Programa Empreitada Global Convencional, situado na Rua 
Aviação – Vila Aeronautica – Custo: R$ 2.617 mil. A obra foi concluída em 
30/09/2000 e inaugurada em 03/05/2001; 

• Conj. Habitacional ARAÇATUBA D – 288 unidades, beneficiando 1.440 pessoas, 
construídas pelo Programa Empreitada Global Convencional, situado na Av. 
Francisco Vilela – Bairro Alvorada – Custo: R$ 6.657 mil. A obra foi concluída em 
27/09/2002; 

• Conj. Habitacional ARAÇATUBA E – 500 unidades, beneficiando 2.550 pessoas, 
construídas pelo Programa Empreitada Global Convencional, situado na Rua 
Valentim Rodrigues  – Custo: R$ 4.832 mil. A obra foi concluída em 30/09/1997 e 
inaugurada em 22/12/1997; 

• Conj. Habitacional ARAÇATUBA H (SPI-ARC2H) – 160 unidades, beneficiando 
800 pessoas, construídas pelo Programa Pró-Lar, situado na Av. Luiz Gonzaga da 
Silva  – Custo: R$ 4.384 mil. A obra foi concluída em 24/07/2004; 

• Conj. Habitacional ARAÇATUBA I (SPI-ARC3H) – 131 unidades, beneficiando 
655 pessoas, construídas pelo Programa Pró-Lar, situado na Av. Luiz Gonzaga da 
Silva  – Custo: R$ 3.989 mil. A obra foi concluída em 24/07/2004. 

 
Fundo Estadual da Habitação: R$ 1.152 mil 

• Prefeitura – 27.946,20 m² de obras de infra-estrutura, pavimentação asfáltica, 
guias e sarjetas no Bairro Umuarama – Custo: R$ 499 mil. Obra concluída em 
22/09/2006; 

• Prefeitura – 6.650,00 m² de obras de infra-estrutura, pavimentação asfáltica, guias 
e sarjetas no conjunto habitacional Perry Cefaly – Custo: R$ 153 mil. Obra 
concluída em 11/03/2004; 

• Prefeitura – 33.856,88 m² de obras de infra-estrutura, pavimentação asfáltica, 
guias e sarjetas em vias do Jardim Ouro Preto e Jardim Iporã – Custo: R$ 500 mil. 
Obra concluída em 31/12/2003.  

 
Loteria Habitacional: R$ 60 mil  

• Prefeitura – execução de galerias de águas pluviais na rua Presidente João 
Goulart e José Barbosa dos Santos – no conjunto habitacional Manoel Pires, numa 
extensão de 349,00 metros lineares – Custo: R$ 20 mil. Obra concluída em 
31/07/2001; 

• Prefeitura – 100,00 m² de assentamento de piso Paviflex na EMEI Lucilene do 
Nascimento – Jardim São José – Custo: R$ 1 mil. A obra foi concluída em 
31/05/2001; 
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• Prefeitura – aquisição de 1 geladeira e 1 televisor para EMEF Juanita Galvão 
Sampaio no conjunto habitacional Ezequiel Barbosa – Custo: R$ 1 mil. Adquiridas 
em 31/05/2001; 

• Prefeitura – 574 famílias com  ligações domiciliares para fornecimento de água 
potável no conjunto habitacional São José e conjunto habitacional Mão Divina – 
Custo: R$ 36 mil. Obra concluída em 08/07/1995; 

 
Programa Academia Cidadã: R$ 228 mil  

• construção de 3 quadras poli-esportiva no conjunto habitacional Araçatuba B – 
Custo: R$ 115 mil. Obra concluída em 27/09/2002; 

• construção de 2 quadras poli-esportiva no conjunto habitacional Araçatuba C – 
Custo: R$ 76 mil. Obra concluída em 11/07/2002; 

• construção de 1 quadra poli-esportiva no conjunto habitacional Araçatuba D – 
Custo: R$ 37 mil. Obra concluída em 27/09/2002. 

 
Carta de Crédito: R$ 2.064 mil  

• Entregues 70 unidades habitacionais, na modalidade Carta de Crédito, dentro do 
Programa da Polícia Militar – Custo: R$ 2.064 mil. 

 
 
JUSTIÇA: 
 
FÓRUM: 
 

• 1.405,39 m² de ampliação do prédio do Fórum na Rua Brasília, 2045 – Praça 
Maurício – Custo: R$ 646 mil. A obra foi concluída em 01/11/2001. 

 
Fundação CASA: 
 
Obras: 

• construção de CASA - Centro de Atendimento Sócio-Educativo do Adolescente, com 
56 vagas – Custo: R$ 2.928 mil. A unidade faz parte do novo modelo de gestão que 
consiste da construção de 41 unidades pequenas e descentralizadas para que os 
jovens sejam atendidos próximos de suas famílias e de acordo com as regras 
propostas pelo Sistema Nacional Sócio-Educativo que limita a 96 o número de 
adolescentes para cada unidade de internação. A obra foi concluída em 
31/10/2006. O Centro de atendimento de Araçatuba é administrado pela Fundação 
CASA. 

• construção de Internato, para ampliar o atendimento a 72 adolescentes – Custo: R$ 
1.097 mil. A obra foi concluída  em 07/07/2000; 
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• execução das obras e serviços de conclusão da Unidade Educacional, para 72 
vagas – Custo: R$ 716 mil. A obra foi concluída em 27/10/2001; 

• obras e serviços de motomecanização para adequação de estrada de acesso e 
outros para a Fundação CASA – Custo: R$ 277 mil. A obra foi concluída em 
13/10/2006. 

 
Convênios: 

• Fundação CASA rescindiu convênio com a Associação de Amparo ao Excepcional 
Ritinha Prates, para atendimento a 60 adolescentes em regime de liberdade 
assistida, sendo: 35 em liberdade assistida e 25 em prestação de serviços a 
comunidade – Custo: R$ 64 mil, repassados em Jun/2005 a Jul/2006;  

• Fundação CASA rescindiu convênio com o Centro Educacional Anglicano, para 
atendimento a 60 adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 79 mil, 
repassados em Set/2005 a Ago/2006. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 210 mil em Dez/2002 e Jan/2003 - recursos do FECOP – Fundo de 
Controle da Poluição, para aquisição de caminhão coletor e compactador de lixo e 
pá carregadeira. 

 
FEHIDRO : 

• contrato com Associação dos Engenheiros e Arquitetos – para projeto de 
desenvolvimento educativo e de integração das comunidades nas ações do Comitê 
de Bacias do Baixo Tietê – Custo; R$ 100 mil. Concluída em 10/03/2005; 

• contrato com a Prefeitura – para coletar bancos de dados de turismo do Baixo Tietê 
– Custo: R$ 20 mil. Concluída em 03/05/2005; 

• contrato com a Prefeitura – para recuperação do lixão do município – Custo: R$ 
399 mil. Concluída em 19/11/2004. 

• contrato com a Prefeitura – para coletar banco de dados dinâmico de turismo de 
Baixo Tietê – Fase 3 – Custo: R$ 10 mil. Concluída em 21/07/2003 

• contrato com Associação dos Amigos do Lago Três Irmãos – para programa de 
educação ambiental – Custo; R$ 19 mil. Concluída em 29/10/1999; 

• contrato com a Prefeitura – para controle de erosão, recuperação dos solos, matas 
ciliares e preservação de mananciais no Baixo Tietê – Custo: R$ 81 mil. Concluída 
em 28/12/1997. 
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SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa Concluído:  

• De Jan/1995 a Dez/2006, foram gastos R$ 4.100 mil em medicamentos. 
 
 
SANTA CASA: 
 
Reformas e Ampliação: 

• repasse do Estado para obras de reformas e 7.700 m² de ampliação da Santa Casa, 
acrescendo-se à unidade 106 leitos, UTI pós-operatória, sala de esterilização e 
lavanderia – Custo: R$ 14 mil, dos quais R$ 6.500 mil, para aquisição de 
equipamentos (tomógrafo, vídeo-endoscopia, vídeo-colonoscopia, vídeo-
broncoscopia, ultra-som e equipamento completo para UTI). A obra foi inaugurada 
em 28/03/2006. 

 
Unidade de Quimioterapia: 

• repasse para construção da Unidade de Quimioterapia na Santa Casa - Custo: R$ 
250 mil - concluída em 27/12/2001. Mais R$ 50 mil foram repassados em Dez/2002 
para aquisição de equipamentos para a unidade. 

 
Unidade Básica de Saúde do Bairro Umuarama: 

• repasse de R$ 130  mil, para construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro 
Umuarama, com 516 m² de área construída. A obra foi realizada pela Prefeitura e 
concluída em 27/12/1995. 

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

• Santa Casa – Hospital Sagrado Coração de Jesus – R$ 6.545 mil; 

• Associação das Senhoras Cristãs Benedita Fernandes – R$ 358 mil; 

• Prefeitura – R$ 869 mil; 

• Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates – R$ 311 mil; 

• APAE – R$ 70 mil. 
 
 
Entrega de Ambulâncias: 5 – R$ 156 mil 

• Associação das Senhoras Cristãs – 1 – R$ 35 mil (entregue em Dez/2006) 

• Prefeitura – 4 -   R$ 121 mil (entregues em Mai/2004, Mar/2002, Dez/1998 e 
Dez/1997) 
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TRANSPORTES: 
 
DAESP: 
 
Aeroporto Estadual Dario Guarita: 

• 8.660 m² de ampliação do pátio das aeronaves e obras complementares, construção 
de alambrado com mourão concreto (padrão ICAO), recuperação da cobertura do 
terminal de passageiros, pavimentação do acesso de veículos aos hangares e 
Sistema de Controle de Incêndio, ampliação do estacionamento, complementação 
do alambrado e nova sinalização, construção e instalação do Sistema de controle 
de incêndio, unidade de segurança e obras complementares - Custo: R$ 1.975 mil. 
Obras concluídas em 29/04/2005. 

 
DER: 

• serviços de melhoramentos e pavimentação da vicinal de acesso ao Porto Fluvial, 
incluindo o entroncamento com a SP-463 (4,4 km) – Custo: R$ 523 mil. Obra 
concluída em 25/05/2001. 

• serviços de melhoramentos e pavimentação da vicinal JocelinGottardi que liga 
Araçatuba ao Parque do Veleiro (15,7 km) – Custo: R$ 1.497 mil. Obra concluída 
em 25/05/2001. 

• construção de passarela e implantação de dispositivo de segurança na SP-463 – 
Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães - Custo: R$ 148 mil. Obra concluída em 
25/04/2001. 

• obras de reforma e ampliação do Terminal Rodoviário – Custo: R$ 125 mil. Obra 
concluída em 31/01/2006. 

 
Duplicação da SP-300 – Rodovia Marechal Rondon: 

• 329,9 km de duplicação da SP-300 – Rodovia Marechal Rondon, no trecho de 
Agudos a Andradina, do km. 306,5 ao km. 643,43, incluindo dispositivos de 
entroncamento e retorno – Custo: R$ 201.552 mil, pagos na gestão PSDB, dos 
quais R$ 132.814 mil consolidados para a CPA e R$ 482.354 mil pagos na gestão 
Fleury. A obra foi iniciada em 05/01/1990, paralisada em 1992, retomada em 1996 
e concluída em 05/04/1999. Na área contígua do município de Araçatuba foram 
concluídos os trechos Coroados-Araçatuba (km. 514,6 ao km. 543,54) e Araçatuba-
Bento de Abreu (km. 543,64 ao km. 570,12), numa extensão de 55,5 km. 

 
 
 
 
 


