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BAURU 
 

OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 
 
 
 

CASA CIVIL:  
FUSSESP:  

• Fundo Social de Bauru – R$ 15 mil, repassados em Jan/2011 para praça de exercícios 
dos idosos.  

 
CULTURA:  
Pólos do Projeto Guri: 2 (em andamento)  
O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando a 
música como agente transformador.  

• Pólo Bauru – Avenida Nações Unidas 8-9 - Centro - em andamento 2 cursos (viola 
caipira e violão), para 152 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 514 mil de 
Ago/2004 a Nov/2011 para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos 
humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 09/06/2004.  

• Pólo Fundação Casa – Avenida Lúcio Luciano km. 321 - em andamento 2 cursos 
(cavaco e violão), para 44 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 201 mil de 
Jun/2004 a Nov/2011 para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos 
humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou suas atividades em Junho/2004.  

 
DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO:  
USP: (Total: R$ 31.003 mil)  

• Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - “CENTRINHO” – retomada 
em Nov/2008 a obra de construção da nova unidade, compreendendo: 
complementação de obras civis, fornecimento e instalação de equipamentos, incluindo 
ar-condicionado e elevadores – Custo: R$ 31.680 mil. A obra está com 91,87% 
executados e tem término previsto em 30/04/2012. A nova unidade terá 200 leitos, dos 
quais 8 de UTI. O Centrinho atende por dia 250 pacientes de ambulatório, faz 25 
cirurgias e recebe 8 novos pacientes. Tem um total de 70.000 pacientes matriculados 
de todas as regiões do país.  

• construção da 1ª etapa do Bloco 2 - Didático da Fonoaudiologia na Faculdade de 
Odontologia – Custo: R$ 2.185 mil. O contrato está em rescisão com 61,50% 
executados e será contratada uma nova empresa para a conclusão da mesma.  
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UNESP: (Total: R$ 7.740 mil)  
Obras concluídas: R$ 6.811 mil 
 
 

• construção do centro de esportes aquáticos na Faculdade de Ciências – Custo: R$ 
2.112 mil. Obra concluída em 14/02/2011.  

• reforma e ampliação dos blocos 1 e 2 da área de projetos (GOE) – Custo: R$ 704 mil. 
Obra concluída em 05/05/2011.  

• construção de quadra poliesportiva – Administração Geral – Custo: R$ 155 mil. Obra 
concluída em 08/06/2011.  

• construção do prédio dos departamentos de arquitetura e desenho industrial – Custo: 
R$ 1.927 mil. Obra concluída em 25/07/2011.  

• construção do laboratório de oficina mecânica do CTI (Faculdade de Engenharia) – 
Custo: R$ 876 mil. Obra concluída em 15/08/2011.  

• construção da moradia estudantil – BL-1 Administração Geral - Custo: R$ 886 mil. 
Obra concluída em 15/12/2011.  

• reforma e adequações gerais - Instituto de Pesquisa e Meteorologia – Custo: R$ 151 
mil. Obra concluída em 19/02/2012.  

 
Obra em execução: R$ 929 mil  

• construção do prédio do laboratório didático de matemática – Faculdade de Ciências 
- Custo: R$ 929 mil. A obra está com 87,24% executados e tem término previsto em 
04/04/2012.  

 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  
Distribuição de Leite:  

• distribuídos 182.490 litros de leite, no período de Jan/2011 a Nov/2011 – Custo: R$ 
251 mil, beneficiando 1.106 famílias carentes no último mês do período.  

• celebrados 6 convênios com a Prefeitura para atendimento a 1.392 crianças e 
adolescentes, 60 portadores de deficiência e 3.892 famílias – Custo: R$ 1.760 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 1.038 famílias/mês em 2011 – R$ 935 mil e estão 
sendo atendidas 1.038 famílias/mês em 2012 – R$ 996 mil, já repassados R$ 249 mil 
de Jan a Mar.  
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• Projeto Ação Jovem – atendeu 884 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 795 mil e estão 
sendo atendidos 884 bolsistas/mês em 2012 – Custo: R$ 848 mil, já repassados R$ 141 
mil em Jan e Fev.  

 
Repasses concluídos: R$ 1.504 mil  

• Lar Escola Rafael Mauricio – R$ 771 mil, repassados de Fev/2010 a Mai/2011, para 
custeio do Programa de Proteção Social Especial.  

• APAE – R$ 240 mil, repassados de Fev/2010 a Set/2011, para custeio do Programa de 
Proteção Social Especial.  

• APAE – R$ 129 mil, repassados R$ 98 mil Mai/2011 a Set/2011, para custeio do 
Programa de Proteção Social Especial.  

• APAE – R$ 200 mil, repassados em Nov/2010, para obras (70% executados e previsão 
de término em 20/04/2012).  

• APAE – R$ 50 mil, repassados em Jan/2011, para construção de cobertura para 
embarque e desembarque de alunos (obra concluída em 15/12/2011).  

• Centro Comunitário Assistencial Aníbal Difrancia – Custo: R$ 65 mil, repassados em 
Dez/2010, para aquisição de equipamentos (concluída em Abr/2011).  

• Centro Espírita Amor e Caridade – R$ 30 mil, repassados em Mar/2011, para 
aquisição de equipamentos (adquiridos em 25/03/2011).  

• ABREC de Bauru – R$ 50 mil, repassados em Fev/2012, para aquisição de 
equipamentos (adquiridos em 27/02/2012).  

 
Repasse programado:  

• Centro Comunitário de Assistência e Educação Aníbal Difrancia – R$ 100 mil, para 
obra.  

 
EDUCAÇÃO:  
Total de investimentos em obras: R$ 13.156 mil  
Escolas novas concluídas: 2 (1.890 novas vagas) – R$ 8.574 mil  

• EE Guia Lopes (Terreno Vila Dutra) – 10 salas (1.050 novas vagas) – Custo: R$ 4.271 
mil. Obra concluída em 25/05/2011.  

• EE Pousada da Esperança - Residencial Nova Bauru – 8 salas (840 novas vagas) – 
Custo: R$ 4.303 mil. Obra concluída, aguardando AVCB.  

 
Reformas de escolas concluídas: 15 – R$ 3.205 mil  
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Reformas de escolas em execução: 6 – Custo: R$ 1.377 mil.  
• EE Profa. Stela Machado – Custo: R$ 181 mil. A obra está com 34% executados e tem 

término previsto em 18/04/2012.  

• EE João Maringoni – Custo: R$ 265 mil. A obra está com 28% executados e tem 
término previsto em 30/04/2012.  

• EE VER Antonio Ferreira de Menezes – Custo: R$ 226 mil. A obra está com 0,60% 
executados e tem término previsto em 13/05/2012.  

• EE Profa. Carolina Lopes de Almeida – Custo: R$ 328 mil. A obra está com 49% 
executados e tem término previsto em 18/05/2012.  

• EE Prof. Jose Aparecido Guedes de Azevedo – Custo: R$ 121 mil. A obra está com 
56% executados e tem término previsto em 21/05/2012.  

• EE Prof. Francisco Alves Brizola – Custo: R$ 256 mil. A obra está com 2,0% 
executados e tem término previsto em 13/07/2012.  

 
Reformas de escolas contratadas, aguardando OIS: 2 – Custo: R$ 331 mil.  

• EE Prof. Luiz Braga – Custo: R$ 204 mil. Não iniciada.  

• EE Prof. Durval Guedes de Azevedo – Custo: R$ 127 mil. Não iniciada.  

 
Repasses para a APAE/ entidades assistenciais:  

• De Mar/2011 a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 647 
mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 245 alunos.  

• De Mar/2011 a Set/2011 foram repassados para a APIECE – Associação de Pais para 
Integração escolar da Criança Especial, recursos no valor de R$ 142 mil para 
atendimento a 54 alunos.  

 
Programa Escola da Família:  

• De Mar/2011 a Dez/2011, foram gastos R$ 711 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 19 escolas do município.  

 
 
Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Mar/2011 a Set/2011 foram concedidas bolsas alfabetização para 54 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 1.890 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 21 escolas da região – Custo: R$ 215 mil.  
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EMPREGO E TRABALHO:  
Banco do Povo Paulista:  

• implantada em 05/06/2004 a unidade do Banco do Povo – Rua Gustavo Maciel nº 11-
49, com disponibilidade de R$ 900 mil para atender o crédito produtivo popular. 
Vigência: 02/11/2014.  

 
GESTÃO PÚBLICA:  

• implantação de unidade POUPATEMPO no município. O Posto foi inaugurado em 
23/09/2006 na Avenida Nações Unidas nº 4-44 e propicia acesso da população a cerca 
de 50 serviços dos seguintes órgãos públicos: Acessa São Paulo, CDHU, DETRAN, 
Correios, Secretaria da Fazenda, IIRGD (Emissão de Carteira de Identidade, Atestado 
de Antecedentes e Declaração de Extravio de RG), BANCO NOSSA CAIXA 
(Recolhimento de taxas), Secretaria do Emprego e Prefeitura Municipal centraliza 
serviços de atendimento ao cidadão de 6orgãos públicos. A administração é 
terceirizada, cabendo ao POUPATEMPO e PRODESP traçar diretrizes e o 
monitoramento da qualidade dos serviços – Custo: R$ 52.450 mil, repassados de 
Abr/2006 a Nov/2011.  

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1Infocentro Municipal na Oficina Cultural 
Regional Glauco Pinto de Moraes - Rua Amazonas, 141. A Oficina Cultural cedeu 
salas e monitores e o Estado instalou 20 microcomputadores, proporcionando acesso 
gratuito à Internet à população do município – Custo: R$ 92 mil. Vigência: 
13/04/2015.  

 
LOGÍSTICA E TRANSPORTES:  
DER:  
Obra concluída:  

• ligação viária da SP-294 (Rodovia Comandante João Ribeiro Barros com a Avenida 
Nações Unidas Norte) – Custo: R$ 58.705 mil. Obra concluída em 23/04/2011.  

 
 
Obra em execução:  

• execução das obras e serviços de recapeamento da pista e pavimentação dos 
acostamentos da SP-293, no trecho entre o entroncamento com a rodovia SP-225 e o 
entroncamento com a rodovia SP-294, do km 0,100 ao km 24,850 – Custo: R$ 26.096 
mil. A obra está com 7% executados e tem término previsto em 27/10/2012.  
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PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  
Convênios SEP: R$ 600 mil  

• 7.650,12 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas, assentamento de 32 rampas de 
acesso e implantação de rede de galerias pluviais e seus complementos em diversas 
vias do Parque Bauru – Custo: R$ 300 mil, já repassados R$ 200 mil em Jun/2010. 
Obra concluída em 30/08/2011 (convênio assinado em Mai/2010).  

• 2.026,70 m de guias, sarjetas extrusadas e pavimentação asfáltica em via importante 
de ligação de bairros no Parque Santa Edwiges – Custo: R$ 300 mil, já repassados R$ 
200 mil em Jan/2010. Obra concluída em 30/10/2011 (convênio assinado em 
Dez/2009).  

 
SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS:  
FEHIDRO :  
Obra concluída: R$ 323 mil  

• contrato com a Prefeitura, para projeto de saneamento básico e arborização do 
Córrego Madureira – Custo: R$ 20 mil. Serviço concluído em 14/04/2011.  

• contrato com a Prefeitura, para rede de galerias de águas pluviais no Bairro Pousada 
da Esperança – Custo: R$ 246 mil. Obra concluída em 13/09/2011.  

• contrato com o Instituto Ambiental Vidágua, para recuperação de áreas degradadas 
de fundo de Vale da Bacia hidrográfica do Rio Bauru – Custo: R$ 57 mil. Os serviços 
foram concluídos em 16/12/2011.  

 
Obras em execução: R$ 567 mil  

• contrato com o Instituto Ambiental Vidágua, para ampliação do viveiro regional de 
mudas nativas – Custo: R$ 22 mil. Obra com 30% executados e término previsto em 
29/6/2012.  

• contrato com o Fórum Pró-Batalha, para implantação, recuperação e conservação da 
mata ciliar do Rio Batalha (Etapa VII) – Custo: R$ 140 mil. A obra está com 40% 
executados e tem término previsto em 12/05/2012.  

• contrato com o Fórum Pró-Batalha, para implantação, recuperação e conservação da 
mata ciliar do Rio Bauru (Etapa VI) – Custo: R$ 195 mil. A obra está com 81,31% 
executados e tem término previsto em 09/10/2012.  

• contrato com o Instituto Ambiental Vidágua, para plano estratégico de avaliação da 
situação ambiental das APPS da Bacia Hidrográfica do Tietê / Jacaré – Custo: R$ 105 
mil. Os estudos estão com 75% executados e tem término previsto em 25/05/2012.  
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• contrato com o Instituto Ambiental Vidágua, para plano estratégico de avaliação da 
situação ambiental das APPS da Bacia Hidrográfica do Tietê / Batalha – Custo: R$ 
105 mil. Os estudos estão com 76% executados e tem término previsto em 11/05/2012.  

 
SAÚDE:  
AME de Bauru - custeio e investimentos (Total: R$ 19.062 mil):  

• UNESP Botucatu – R$ 9.360 mil, repassados de Jan a Dez/2011 para custeio das 
atividades do AME.  

• UNESP Botucatu – R$ 9.702 mil, já repassados R$ 2.425 mil de Jan a Mar/2012, 
para custeio das atividades do AME.  

Repasses concluídos para organizações sociais (2011-2014) - custeio e investimentos 
(Total: R$ 115.126 mil):  

• Hospital Estadual de Bauru (UNESP Botucatu) – R$ 4.000 mil, repassados de 
Out/2009 a Jan/2010 para construção de prédio para instalação do setor de 
ressonância magnética e aquisição de equipamentos. Os equipamentos já foram 
adquiridos e entregues ao Hospital e a obra concluída em 15/06/2011.  

• Hospital Estadual Manuel de Abreu (UNESP Botucatu) – R$ 7.380 mil, repassados 
de Jan a Dez/2011 para custeio.  

• Hospital Estadual de Bauru (UNESP Botucatu) – R$ 103.746 mil, repassados de Jan 
a Dez/2011 para custeio.  

 
Repasses em andamento para organizações sociais – custeio e investimentos (Total: R$ 
131.298 mil):  

• Hospital Estadual Manuel de Abreu (UNESP Botucatu) – R$ 8.168 mil, já repassados 
R$ 2.042 mil em Jan a Mar/2012, para custeio.  

• Hospital Estadual de Bauru (UNESP Botucatu) – R$ 109.794 mil, já repassados R$ 
27.448 mil de Jan a Mar/2012, para custeio.  

• Maternidade Santa Isabel – R$ 13.336 mil, já repassados R$ 100 mil em Mar/2012.  

 
 
Repasses programados para organizações sociais – obras e equipamentos:  

• Hospital Estadual de Bauru – R$ 1.000 mil, para aquisição de equipamentos. 
Colchão/manta térmica (3), foco cirúrgico (2), central de monitoração de leitos (3), 
ecocardiografo (1), aparelho de anestesia (2), shaver (peça de mão/motor) – ortopedia 
(2), conjunto perfuradores pneumático/ortopedia (2), conjunto laparoscopia 
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ginecológico - morcelador (1), conjunto laparoscopia para urologia infantil (1), 
central de inclusão de parafina/laboratório anatomia e patologia (1) e conjunto 
laparoscopia pediátrico (1).  

• Maternidade Santa Isabel – R$ 2.870 mil, para reforma, adequação e equipamentos e 
mobiliários para a Maternidade. Em desenvolvimento de projetos.  

 
Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2011-2014) – custeio (Total: 
R$ 17.196 mil):  

• Associação Hospitalar de Bauru – R$ 15.828 mil (sendo R$ 2.226 mil do Programa 
Pró Santas Casas).  

• APAE – R$ 380 mil, repassados de Mai a Dez/2011.  

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

• Fundação Véritas – R$ 53 mil, repassados em Ago/2011.  

• Prefeitura – R$ 915 mil, repassados de Out a Dez/2011.  

 
Repasses programados para Prefeitura / entidades hospitalares (2011-2014) – custeio:  

• Prefeitura – R$ 1.188 mil. Aguarda publicação.  

• Associação Hospitalar de Bauru – R$ 556 mil, para o Programa Pró Santas Casas. 
Aguarda publicação.  

Programa Dose Certa:  
• Em Mar/2011 foram repassados R$ 2 mil para farmácia de alto custo.  

 
SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 21 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 1.064 mil.  

 
• Foram entregues 12 viaturas (2012) para a Polícia Militar – Custo: R$ 757 mil.  

 
• Foram entregues 4 viaturas (2012) para a Polícia Civil – Custo: R$ 249 mil.  

 
• Em 09/03/2012 foram entregues 4 viaturas para o Corpo de Bombeiros do município – 

Custo: R$ 611 mil.  

 
Polícia Civil:  
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Obras concluídas:  
• reforma (telhado) da Delegacia Seccional de Polícia de Bauru – Custo: R$ 29 mil. 

Obra concluída em 04/02/2011.  

 
• reparo e manutenção da Delegacia Seccional de Polícia de Bauru – Custo: R$ 14 mil. 

Obra concluída em 28/09/2011.  

 
Polícia Militar:  
Obra em execução:  

• construção do edifício do COPOM Bauru, na Avenida Major Fonseca Osório, Nº 465 - 
Vila Antártica - Custo: R$ 6.922 mil. A obra está com 46,80% executados e tem 
término previsto em 14/06/2012.  
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GESTÃO - 2007-2010 
 
 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA:  
Obras concluídas:  

• construção de salas auxiliares e guaritas nas Alas de Progressão das Penitenciárias I 
e II - Custo: R$ 280 mil. Obra concluída em 27/03/2009.  

• obras e serviço de adequação predial para montagem da cozinha industrial e pintura 
do alambrado de segurança da Penitenciária "Dr. Alberto Brochieri" - Custo: R$ 316 
mil. Obra concluída em 08/03/2009.  

• reforma do telhado e impermeabilização do teto da galeria dos raios do Centro de 
Detenção Provisória - Custo: R$ 112 mil. Obra concluída em 15/03/2008.  

• reforma e pintura do alambrado da Penitenciária ''Dr. Eduardo de Oliveira Vianna“ - 
Custo: R$ 95 mil. Obra concluída em 19/02/2008.  

• reforma de emergência para reparação de danos causados pela rebelião ocorrida em 
14 e 15/05/06 no Centro de Detenção Provisória Custo: R$ 76 mil. Obra concluída em 
19/01/07.  

AGRICULTURA:  
Distribuição de Leite:  

• distribuídos 779.730 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 
984 mil, beneficiando 1.106 famílias carentes no último mês do período.  

 
Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 6,70 km das estradas municipais BRU-362 e BRU-179 (5ª Fase) – Custo: 
R$ 710 mil. Obra concluída em 18/11/2009.  

• recuperados 6,70 km de estrada municipal BRU-050 no Bairro Matozinho (4ª Fase) – 
Custo: R$ 522 mil. Obra concluída em 30/04/2009.  

 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 19 convênios com a Prefeitura para atendimento a 7.017 crianças e 
adolescentes, 161 idosos, 124 portadores de deficiência e 7.004 famílias – Custo: R$ 
4.753 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 620 famílias/mês em 2007 – R$ 446 mil; 617 
famílias/mês em 2008 – R$ 444 mil; 617 famílias/mês em 2009 – R$ 444 mil e 631 
famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 513 mil.  
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• Projeto Ação Jovem – atendeu 550 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 396 mil; 550 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 396 mil; 550 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 
396 mil e 550 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 462 mil.  

 
Repasses concluídos: R$ 60 mil  

• Associação de Pais para Integração Escola da Criança Especial – APIECE – R$ 60 
mil, repassados em Nov/2009, para aquisição de equipamentos.  

 
DESENVOLVIMENTO:  
CEETPS:  
FATEC de Bauru:  

• Construção de novo prédio na Rua Manoel Bento Cruz, 3-30 – Centro, para abrigar a 
FATEC do município – Custo Total: R$ 7.875 mil, sendo: R$ 7.448 mil de obras e R$ 
427 mil de mobiliários e equipamentos. A unidade iniciou as aulas em Set/2008, 
provisoriamente, no prédio da ETEC Rodrigues de Abreu e oferece o curso superior de 
Tecnologia em Sistemas Biomédicos com 40 vagas no período Tarde e 40 vagas no 
período Noite. No 2º semestre de 2010 a unidade oferecerá, também, os cursos de 
Tecnologia em Banco de Dados com 40 vagas no período Manhã e Tecnologia em 
Redes de Computadores com 40 vagas no período Noite. Entregue em 23/04/2010.  

• reformas nas instalações da ETEC Rodrigues de Abreu – Custo: R$ 119 mil. Obra 
concluída em 15/04/2008.  

• aquisição de equipamentos para a ETEC Rodrigues de Abreu – Custo: R$ 44 mil. 
Entregue em Dez/2009.  

 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  
Convênios SEP: R$ 2.150 mil 9 

• 7.324,32 m² de pavimentação asfáltica, 67.515,76 m² de recapeamento asfáltico, guias 
e sarjetas em vias do município – Custo: R$ 1.000 mil, repassados em Jul/2008 e 
Dez/2009. Obra concluída em 20/10/10.  

• reforma do Estádio Municipal Distrital "Luiz Edmundo Coube", localizado na Rua 
Manoel Theóphilo Pinto Ribeiro – Jardim Araruna - Custo: R$ 350 mil, repassados em 
Out/2008 e Ago/2010. Obra concluída em 30/08/2010.  

• 10.660,00 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e 40 rampas de acessibilidade 
em vias do município – Custo: R$ 500 mil, repassados em Abr/2008 e Dez/2009. Obra 
concluída em Dez/2009.  
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• 16.660,00 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e unidades de rampas de 
acessibilidade – Custo: R$ 300 mil, repassados em Nov/2006 e Mai/2008. Obra 
concluída em Set/2008.  

 
EDUCAÇÃO:  
Total de investimentos em obras: R$ 16.213 mil  
Reformas de escolas concluídas: 84 – R$ 9.212 mil  
Coberturas de quadras de esportes concluídas: 23 – R$ 7.001 mil  
Transporte Escolar:  

• Foi entregue em 08/02/2010 um micro-ônibus para o transporte escolar, no valor de 
R$ 145 mil.  

 
 
 
Repasses para APAE / entidades assistenciais:  

• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
2.291 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 1.044 alunos com deficiências que impossibilitam 
freqüentar classes regulares de ensino fundamental.  

• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APIECE – Associação de Pais para 
Integração escolar da Criança Especial, recursos no valor de R$ 630 mil para 
atendimento a 216 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental.  

• De Abr/2007 a Set/2010 foram repassados para o Lar Escola Rafael Maurício para 
Integração escolar da Criança Especial, recursos no valor de R$ 878 mil para 
atendimento a 400 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental.  

 
Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Mar/2009 a Set/2010 foram concedidas bolsas alfabetização para 43 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 1.072 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 22 escolas da região – Custo: R$ 321 mil.  

 
Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 2.787 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 18 escolas do município.  
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EMPREGO E TRABALHO:  
 
Frentes de Trabalho:  

• No período de Dez/2007 a Abr/2009 foram atendidos 215 bolsistas nas Frentes de 
Trabalho – Custo: R$ 55 mil.  

 
ENSINO SUPERIOR:  
USP: R$ 879 mil  

• serviços de gerenciamento das obras de construção da nova unidade do Centrinho - 
Custo: R$ 879 mil. Serviços concluídos em 27/09/2010.  

 
UNESP: (Total: R$ 10.000 mil)  
Obras concluídas: R$ 10.000 mil  

• construção do prédio para laboratório de pesquisa-casca III na Faculdade de 
Ciências – Custo: R$ 624 mil. Obra concluída em 05/12/2010.  

• construção dos laboratórios didáticos e pesquisa do departamento de engenharia 
elétrica da Faculdade de Engenharia – Custo: R$ 1.656 mil. Obra concluída em 
27/03/2010.  

• construção do laboratório de motores na Faculdade de Engenharia – Custo: R$ 631 
mil. Obra concluída em 13/12/2009.  

• construção da central de laboratórios didáticos de graduação na Faculdade de 
Ciências – Custo: R$ 1.386 mil. Obra concluída em 30/09/2009.  

• construção do laboratório de tecnologia e informação aplicada na Faculdade de 
Ciências – Custo: R$ 516 mil. Obra concluída em 15/07/2009.  

• construção do laboratório didático de biologia e sala de professores na Faculdade de 
Ciências – Custo: R$ 1.646 mil. Obra concluída em 03/04/2009.  

• complementação do prédio da TV UNESP – Custo: R$ 1.013 mil. Obra concluída em 
17/03/2009.  

• construção do laboratório de engenharia mecânica na Faculdade de Engenharia – 
Custo: R$ 1.175 mil. Obra concluída em 17/02/2009.  

• construção da oficina de marcenaria na Faculdade de Arquitetura, Artes e 
Comunicação – Custo: R$ 637 mil. Obra concluída em 08/08/2008.  

• construção da central de salas de aulas na Administração Geral – Custo: R$ 716 mil. 
Obra concluída em 30/06/2008.  
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ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE:  

• construção de cobertura de quadra poliesportiva – Custo: R$ 200 mil, repassados em 
Mar e Ago/2010. Obra concluída em 13/12/2010.  

 
HABITAÇÃO:  
CDHU: 44 unidades habitacionais entregues pelo sistema de carta de crédito – R$ 566 mil  
JUSTIÇA:  
Fundação CASA:  
 
 
Obra:  

• reforma na Unidade Internação / Unidade Internação Provisória de Bauru – Custo: 
R$ 227 mil. Obra concluída em 11/10/2007.  

 
Convênios:  

• convênio com a Creche Berçário São José, para atendimento a 25 adolescentes 
inseridos em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 323 mil, repassados de 
Ago/2007 a Jun/2008.  

• convênio com a Comunidade Bom Pastor, para atendimento a 150 adolescentes 
inseridos em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 931 mil, repassados de 
Ago/2006 a Jan/2010.  

 
MEIO AMBIENTE:  
CETESB:  

• repasse de R$ 110 mil em Jul/2007 de recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo.  

 
FEHIDRO :  
Obras concluídas: R$ 1.044 mil  

• contrato com a Prefeitura, para execução de rede de galerias de águas pluviais no 
bairro do Ferradura – Custo: R$ 112 mil. Obra concluída em 04/05/2010.  

• contrato com a Prefeitura, para elaboração de plano de gestão ambiental e de 
Recursos Hídricos – Custo: R$ 59 mil. Plano concluído em 26/05/2009.  
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• contrato com o Fórum Pró-Batalha, para implantação, recuperação e conservação da 
mata ciliar das nascentes do Rio Bauru (Etapa V) – Custo: R$ 147 mil. Obra 
concluída em 26/03/2009.  

• contrato com o Fórum Pró-Batalha, para implantação, recuperação e conservação da 
mata ciliar das nascentes do Rio Batalha (Etapa V) – Custo: R$ 142 mil. Obra 
concluída em 17/03/2009.  

• contrato com o DAEE, para execução de estação elevatória de esgotos do Distrito 
Industrial III – Custo: R$ 216 mil. Obra concluída em 13/11/2008.  

• contrato com a Associação de Recuperação Florestal e Ecológica, para ampliação do 
viveiro de mudas nativas – Custo: R$ 109 mil. Obra concluída em 26/08/2008.  

• contrato com o Fórum Pró-Batalha, para recuperação de mata ciliar – Custo: R$ 98 
mil. Obra concluída em 15/01/2008.  

• contrato com o Fórum Pró-Batalha, para reflorestamento do Córrego Água da 
Ressaca (fase III) – Custo: R$ 83 mil. Obra concluída em 15/01/2008.  

• contrato com a Policia Militar do Estado de São Paulo, para educação ambiental na 
preservação e conservação das matas ciliares – Custo: R$ 78 mil. Concluída em 
20/09/2007.  

 
SAÚDE:  
AME de Bauru - custeio e investimentos (Total: R$ 13.094 mil):  

• UNESP Botucatu – R$ 7.160 mil, repassados de Jan a Nov/2010 para custeio das 
atividades do AME.  

• UNESP Botucatu – R$ 3.044 mil, repassados em Set/2008 a Dez/2009 para custeio 
das atividades do AME.  

• UNESP Botucatu - R$ 2.890 mil, repassados de Jun a Ago/2008 para implantação. 
Obra concluída em 11/09/2009 e inaugurada em 28/01/2010.  

 
Repasses concluídos para organizações sociais (2007-2009) - custeio e investimentos 
(Total: R$ 302.488 mil):  

• Hospital Estadual Manuel de Abreu (UNESP Botucatu) – R$ 8.230 mil, repassados 
de Mai/2008 a Dez/2009 para custeio.  

• Hospital Estadual de Bauru (UNESP Botucatu) – R$ 193.055 mil, repassados de 
Jan/2007 a Dez/2009 para custeio.  

• Hospital Estadual Manuel de Abreu (UNESP Botucatu) – R$ 299 mil, repassados de 
Mai a Ago/2008 para aquisição de equipamentos.  



16 
Última atualização em: 22/07/2010 

• Hospital Estadual de Bauru (UNESP Botucatu) – R$ 686 mil, repassados em Jul/2007 
para aquisição de equipamentos.  

• Hospital Estadual Manuel de Abreu (UNESP Botucatu) – R$ 6.200 mil, repassados 
de Jan a Dez/2010 para custeio.  

• Hospital Estadual de Bauru (UNESP Botucatu) – R$ 94.018 mil, repassados de Jan a 
Dez/2010 para custeio.  

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – custeio (Total: 
R$ 32.793 mil):  

• Associação Hospitalar de Bauru – R$ 27.503 mil.  

• FUNCRAF - Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformidades Crânio-
Faciais – R$ 1.180 mil.  

• Fundação Véritas– R$ 57 mil.  

• Sorri Bauru – R$ 1.517 mil.  

• APAE – R$ 991 mil.  

• Prefeitura – R$ 1.545 mil.  

 
Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – obras e 
equipamentos (Total: R$ 2.804 mil): 13  
 
Associação Hospitalar de Bauru – R$ 2.311 mil, sendo:  
R$ 280 mil, repassados em Out/2009 para aquisição de equipamentos (adquiridos e 
instalados).  
R$ 514 mil, repassados em Dez/2008 para aquisição de equipamentos para UTI neonatal 
(adquiridos e insalados).  
R$ 600 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos (adquiridos e 
instalados em Fev/2009).  
R$ 270 mil, repassados em Mar/2008 para aquisição de equipamentos para 15 leitos novos 
(adquiridos e instalados).  
R$ 647 mil, repassados em Dez/2007 para aquisição de equipamentos para nova UTI 
Neonatal (adquiridos e instalados no 2º Sem de 2.008).  
Prefeitura – R$ 250 mil, sendo:  
R$ 200 mil, repassados Jun/2010 para aquisição de equipamentos.  
R$ 50 mil, repassados em Out/2009 para aquisição de equipamentos.  
Sorri Bauru – R$ 200 mil, repassados em Jun/2010 para reforma e ampliação da cozinha e 
do refeitório.  
FUNCRAF – R$ 43 mil, repassados em Jan/2009 para aquisição de respirador.  
Obra concluída:  
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• Instituto Lauro de Souza Lima - construção de prédio para instalação de cozinha 
hospitalar – Custo: R$ 1.652 mil. Obra concluída em 13/09/2010.  

 
Programa Dose Certa:  

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados R$ 262 mil para aquisição de 
medicamentos.  

 
 
Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 921 mil, foram repassados de 2007 a Dez/2010 para custeio.  

 
SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 67 viaturas, sendo: 39 para a Polícia Militar, 25 para a Polícia Civil 
e 3 para a Polícia Técnica – Custo: R$ 2.807 mil.  

 
Obras concluídas:  
Polícia Militar:  

• construção da sede do 2º pelotão da 3º Companhia do 4º Batalhão da Policia Militar - 
Custo: R$ 214 mil. Obra concluída em 30/08/2010.  

 
Polícia Civil:  

• reforma no prédio da Delegacia Seccional de Policia - Custo: R$ 276 mil. Obra 
concluída em 11/01/2010.  

• reforma e ampliação do 1º distrito policial de Bauru – Custo: R$ 487 mil. Obra 
concluída em 31/12/2007.  

 
Corpo de Bombeiros:  

• aquisição de 1 minivan – Custo: R$ 38 mil.  

• aquisição de 6 veículos: 1 unidade de resgate, 1 logan, 1 pick-up cabine dupla, 1 
viatura e 2 motocicletas – Custo: R$ 226 mil.  

• Foram adquiridos equipamentos diversos – Custo: R$ 358 mil.  

 
Obra concluída:  
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� reforma do Posto de Bombeiros Pacífico – Custo: R$ 232 mil. Obra concluída em 
10/02/2007.  
 
 
 
TRANSPORTES:  
DAESP:  

• construção do terminal de passageiros, unidades residenciais de operações, 
instalações, equipamentos e obras complementares – Custo: R$ 5.491 mil. Obras 
concluídas em 13/02/2007.  

 
DER:  
Duplicação da SP-294, trecho Bauru-Marília:  

• obras de duplicação da SP-294 (Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros), do km 
347,3 ao km 458,37 incluindo o contorno de Marília e dispositivo de entroncamento 
com a SP-333, numa extensão de 118 km – Custo: R$ 653.000 mil, sendo: R$ 222.000 
mil de obras e R$ 431.000 mil de reajustes. Os 1º e 2º sub-trechos que vão do km. 
347,3 ao km 375,3 beneficiam o município de Bauru.  

 
Obras concluídas:  

• recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e dispositivo e implantação de 
sinalização nas SPA-228/225, SPA-017/293 e SPA-020/315, numa extensão total de 
6,60 km – Custo: R$ 8.544 mil. Obra concluída em 23/03/2009.  

• implantação de passarelas nos kms 1,01, 3,15 e 3,87 da SPA-228/225 – Custo: R$ 
4.263 mil. Obra concluída em 01/09/2010.  

• sinalização de rodovias na rede sob jurisdição da DR.03 – Custo: R$ 4.441 mil. Obra 
concluída em 13/11/2010.  

• sinalização de rodovias na rede sob jurisdição da DR.03 – Custo: R$ 7.330 mil. Obra 
concluída em 22/10/2010.  

• sinalização de rodovias na rede sob jurisdição da DR.03 – Custo: R$ 34.953 mil. Obra 
concluída em 16/12/2008.  

 
PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III:  

• recapeamento e pavimentação dos acostamentos da BRU-351, numa extensão de 2,40 
km – Custo: R$ 563 mil. Obra concluída em 30/07/2010.  
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PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV:  

• recuperação da vicinal SP 300 - Distrito de Tibiriçá, numa extensão de 5 km – Custo: 
R$ 878 mil. Obra concluída Dez/2010.  

 
CONCESSIONÁRIA CENTROVIAS: R$ 34.962 mil  
Obras concluídas: R$ 34.962 mil  
1. recapeamento de 51,19 km da SP-225, do km183,85 ao km 235,04, trecho Jaú / Bauru – 
Custo: R$ 31.545 mil. Obra concluída em 01/06/2010 e mencionada também no município de 
Jaú.  
2. reformulação e remodelação geométrica do dispositivo do km 226,5 (UNIMED) na SP-225 
– Custo: R$ 3.417 mil. Obra concluída em 18/12/2007.  
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OBRAS E AÇÕES - 12 ANOS DE GOVERNO PSDB 
R$ 608.500.000,00 

 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA: 

• Construção do Centro de Detenção Provisória – Custo: R$ 7.851 mil. A obra 
foirealizada em convênio com o Governo Federal e integra o Programa de 
Transferência e Desativação das Cadeias Públicas e Distritos Policiais. A unidade tem 
área construída de 6.000 m² e capacidade para receber 768 presos que aguardam 
julgamento. A obra foi concluída em 22/04/2003. Possui 8 raios com 8 celas. Cada 
raio possui um pátio destinado ao banho de sol, atividade de lazer, religiosa, cultural e 
festiva. Conta com instalações para administração geral, juiz, polícia militar, 
identificação dos detentos, setor de saúde, celas "seguro", 8 módulos com celas, 
alojamento e pátios de sol. Muralhas com passadiço e sistemas de segurança, com 
circuito fechado de TV e alarmes. Na área externa existem 4 torres nas extremidades, 
que são ocupadas pelos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária. 

• 2 Alas de Progressão Penitenciária nas unidades I e II – Custo: 1.083 mil, com área 
construída de 1.012,4 m² e capacidade para abrigar 216 presidiários. Obra concluída 
em 01/01/2005. 

• construção de Estação de Tratamento de Esgotos para as unidades I e II da 
Penitenciária – Custo: R$ 636 mil e capacidade de tratamento de aprox. 24.000 
m³/mês. Obra concluída em 30/05/2002. 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos3.033.128 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 
1.922.599,46, beneficiando 1.106 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Casa da Agricultura: 

• celebrados 2 convênios, atendendo a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 
34.500,00. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados4 km. da Estrada Municipal BRU-360/320 - Custo: R$ 70 mil. Obra 
concluída em 03/12/01. 

• recuperados1,2 km. da Estrada Municipal BRU-360 - Custo: R$ 60 mil. Obra 
concluída em 05/05/2003. 
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• recuperados3,9 km. da Estrada Municipal BRU-386 - Custo: R$ 274 mil. Obra 
concluída em 27/02/2006. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 

• implantadas 3 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 32 metros 
lineares – Custo: R$ 204 mil: 

1. No acesso às Chácaras Santa Maria, sobre o Córrego Gabiroba - vão de 10,00 metros. 
Instalada em 08/01/2002; 

2. Sobre o Rio Verde - vão de 10,00 metros. Instalada em 08/01/2002; 

3. Na divisa com Agudos, sobre o Córrego Campo Novo - vão de 12,00 metros. Instalada 
em 05/02/2002; 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• Celebrados 222 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
15.005 crianças e adolescentes, 462 idosos, 1.816 portadores de deficiências, 2.065 
famílias, 237 migrantes e 212 pessoas de outros segmentos – R$ 10.500 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 300 bolsistas/mês em 2005 e 420 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 216 mil em 2005 e R$ 302 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: 
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• recuperação de galeria de 450 metros lineares na Alameda Cartago – Custo: 106 mil, 
sendo R$ 84 mil em recursos do Ministério da Integração Nacional – convênio 270/01 
e R$ 21.213,33 em recursos do Estado. A obra,realizada pela Prefeitura foi concluída 
em 16/07/2003. 

• recuperação de galeria de 25,7 metros lineares no Parque Jaraguá/Vila Nova 
Esperança – Custo: R$ 94 mil, sendo: R$ 75 mil em recursos do Ministério de 
Integração Nacional – convênio 270/01 e R$ 18 mil em recursos do Estado. A obra, 
realizada pela Prefeitura foi concluída em 15/10/2004.  

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
CEETPS: 

• Implantada 1 Escola Técnica, com 40 vagas para o Curso Técnico de Enfermagem, 
que possui grande demanda na região – Custo: R$ 297.100,54 para reformas diversas 
em prédio do antigo CEFAM-Educação cedido para o CEETPS e R$ 218 mil para 
aquisição de equipamentos e mobiliários. A unidade Rodrigues de Abreu, na Rua 
Virgílio Malta, 12 – 70 Centro, leva o nome do poeta e escritor paulista que morou por 
algum tempo na cidade. As obras de reformas foram concluídas em 22/05/06. A 
unidade foi inaugurada pela Secretária da Pasta em 04/08/06.  

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Repasse de recursos: 

• duplicação e 12.960 m² de pavimentação da Av. Luiz E. Coube, no trecho da UNESP 
até Av. Nações Unidas (Hospital Estadual) – Custo: R$ 750 mil. A obra, concluída em 
27/12/2004 foi realizada pela Prefeitura a quem coube mais R$ 166 mil. 

• 34.128,35 m² de pavimentação asfáltica e 6753,80 metros lineares de guias e sarjetas 
em vias do Bairro Jaraguá – Custo: R$ 300 mil. A obra, concluída em 20/07/2005 foi 
realizada pela Prefeitura a quem coube mais R$ 89 mil. 

 
 
EDUCAÇÃO: 

• De 1995 a 2006, foram repassados R$ 30.000 mil, para merenda, kits pedagógicos, 
tecnológicos, kits escolares, PEME, Alimentação e FNDE para a APM. 
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Escolas Construídas: 3 – R$ 2.908 mil 

• EE Pe. Antonio Jorge Lima – 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: R$ 617 mil. Obra 
concluída em 27/11/2001. 

• EE CHB BAURU I – 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: R$ 1.506 mil. Obra 
concluída em 12/08/2004. 

• EE Parque Jaraguá (Ayrton Busch) – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 784 mil. 
Obra concluída em 26/10/2006. 

 
Escolas ampliadas: 2 – R$ 143 mil 

• EE Profª Ada CarianiAvalone – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 53 mil. Obra 
concluída em 31/03/2000. 

 

• EE Major Fraga – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 89 mil. Obra concluída em 
28/02/2001. 

 
 
Reformas em Escolas: 121 – R$ 5.100mil. 
 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 17 – Custo: R$ 729 mil. 

• EE Irma Arminda Sbrissia 
• EE Profº Francisco Alves Brizola 
• EE Profª Ada Cariani Avalone 
• EE Profº Walter Barreto Melchert 
• EE Profº Antonio Guedes de Azevedo 
• EE Joaquim Rodrigues Madureira 
• EE João Maringoni 
• EE Major Fraga 
• EE Ernesto Monte 
• EE Azarias Leite 
• EE Profº Ayrton Busch 
• EE Pref.. Edison Bastos Gasparini 
• EE Profº Durval Guedes de Azevedo 
• EE Rodrigues de Abreu 
• EE Profº Francisco Antunes 
• EE Profª Vera Campagnani 
• EE Plinio Feraz 
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Repasses para APAE/entidades assistenciais: R$ 2.632mil 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 2.348 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 2.010 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APIECE – Associação de Pais para 
Integração escolar da Criança Especial, recursos no valor de R$ 283 mil para 
atendimento a 162 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental.  

 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 4.983 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 47 escolas do município. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1Infocentro Municipal na Oficina Cultural 
Regional Glauco Pinto de Moraes - Rua Amazonas, 1-141. A Oficina Cultural cedeu 
salas e monitores e o Estado instalou 10 microcomputadores, proporcionando acesso 
gratuito à Internet para aprox. 5.000 pessoas/mês. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU:688 unidades habitacionais / 2 conjuntos - R$ 7.612 mil 

• Conjunto Habitacional BAURU G – 448 unidades, beneficiando 2.240 pessoas, 
construídas pelo sistema Habiteto, em parceria com a Prefeitura, no Parque Jaraguá, 
próximo à Rodovia João Ribeiro de Barros – SP-294 – Custo: R$ 1.538 mil pagos na 
gestão PSDB. A obra foi concluída em 18/12/97. 

• Conjunto Habitacional BAURU H – 240 unidades, beneficiando 1.200 pessoas, 
construídas pelo Programa Pró-Lar Núcleo Habitacional por empreitada, na Vila 
Industrial – Rua Sorocabana s/nº - Custo: R$ 6.074 mil. A obra foi concluída em 
25/11/2005.  

 
Fundo Estadual da Habitação: 

• repasse de recursos no valor de R$ 300 mil para obras de 10.676,86 m² de 
pavimentação asfáltica e guias e sarjetas no Bairro Pousada da Esperança. A obra foi 
concluída em 11/07/2005. 
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JUSTIÇA: 
 
Fundação Casa: 

• construção de 1 Unidade Educacional com 72 vagas para internação de adolescentes 
– Custo: R$ 2.095 mil. A obra foi iniciada em 09/10/2000 e inaugurada em 
30/03/2002. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 190 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 Pá Carregadeira. 

 
FEHIDRO : 

• contrato com a ACIFLORA, para ampliação do viveiro de mudas – Custo: R$ 36 mil. 
Concluída em 20/03/2002. 

• contrato com o Departamento de Água e Esgoto de Bauru, para construção de 
elevatória de esgotos – Custo: R$ 93 mil. Concluída em 28/09/2006. 

• contrato com o Fórum Pro Batalha, para implantação, recuperação e conservação da 
mata ciliar do rio batalha – Custo: R$ 68 mil. Concluída em 17/09/1999. 

• contrato com o Fórum Pro Batalha, para implantação, recuperação e conservação da 
mata ciliar na bacia do rio batalha – Custo: R$ 82 mil. Concluída em 26/06/2003. 

• contrato com o Fórum Pro Batalha, para implantação, recuperação e conservação da 
mata da nascente da bacia do rio Bauru – Custo: R$ 39 mil. Concluída em 03/04/2006. 

• contrato com o Fórum Pro Batalha, para implantação, recuperação e conservação da 
mata da nascente da bacia do rio Bauru - etapa II – Custo: R$ 82 mil. Concluída em 
12/09/2006. 

• contrato com o Instituto Ambiental Vidagua, para recuperação de áreas degradadas 
do vale da bacia hidrográfica do rio Bauru - córrego barreirinho – Custo: R$ 32 mil. 
Concluída em 15/03/2006. 

• contrato com a Policia Militar do Estado de São Paulo, para projeto educação 
ambiental – Custo: R$ 52 mil. Concluída em 16/02/2004. 
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SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 

• construção de galerias de águas pluviais no Jardim Solange – Custo: R$ 200mil. Obra 
iniciada em Ago/2002 e concluída em 25/07/2003. 

 
CTEEP: 

• serviços de rejuvenescimento da parte ativa de 3 transformadores – reparo de trafos 
em final de vida útil da Subestação Bauru – Custo: R$ 4.603mil. Término em 
10/08/2005. 

 
 
SAÚDE: 

• construção do Hospital Estadual de Bauru – 388 leitos (290 leitos hospitalares, 35 
leitos de UTI, 16 leitos de recuperação pós-anestésica no Centro Cirúrgico, 24 leitos 
de observação para o ambulatório e três leitos de emergência) – Custo: R$ 35.953 mil 
para as obras, pagos na gestão PSDB e R$ 25.881 mil para aquisição de 
equipamentos. O Hospital tem área construída de 23.500 m² num terreno de 39.700 
m². A obra foi iniciada em 28/02/92 (gestão Fleury) e paralisada em Nov/1994 por 
falta de recursos. Foi retomada em Maio/2001 e inaugurada em 04/11/2002. O 
Hospital está sendo administrado pela UNESP – Faculdade de Medicina de Botucatu, 
através do convênio de parceria na gestão de serviços de saúde, que recebeu de 
Nov/2002 a Dez/2006, recursos no valor de R$ 151.750.320,00 para custeio das 
atividades. 

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

• Associação Hospitalar de Bauru – R$ 31.300mil 

• Prefeitura Municipal – R$ 1.400mil 

• SORRI – Sociedade para Reabilitação e Reintegração do Incapacitado – R$ 98mil 

• Sociedade Beneficente Cristã – R$ 649 mil 

• Lar Escola Rafael Maurício – R$ 142mil 
 
Entrega de Ambulâncias: 6 

• Assoc. Hospitalar de Sorocaba – 2 

• Instituto Lauro Lima – 1 

• Prefeitura – 2 
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• Hospital Estadual – 1 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DAESP: 

• construção do novo Aeroporto de Bauru, na Estrada Municipal BRU-312 km.7. Foram 
realizadas obras de construção de pátio de manutenção de aeronaves, setor de 
combate à incêndio, cerca padrão ICAO, sinalização luminosa, obras de 
terraplenagem e pavimentação do Pátio de Aeronaves e taxiamento, faixas de pista de 
pouso, taxiamento e pátio e serviços de reflorestamento compensatório com espécies 
nativas na área contínua à implantação do aeroporto – Custo: R$ 37.633 mil. O 
Aeroporto foi inaugurado em 23/10/2006. 

 
DER: 

• pavimentação do acesso ao Novo Aeroporto de Bauru pela SP-321, incluindo 
dispositivos, numa extensão de 6 km. – Custo: R$ 8.000 mil. Obra concluída em 
30/12/2006. 

• obras de implantação e pavimentação da 2ª pista da SP-294 – Rodovia João Ribeiro 
de Barros, do km. 347,3 ao km. 360,3 – 1º sub-trecho (Bauru-Marília), numa extensão 
de 13 km. – Custo: R$ 84.335 mil. A obra estava paralisada desde 1994, foi retomada 
em 01/09/2004 e concluída em 22/06/2006. 

• serviços de melhoramentos para correção de desníveis na 2ª pista da SP-300 – 
Rodovia Marechal Rondon, entre os km. 350 e 372, numa extensão de 11 km. – Custo: 
R$ 24.201 mil. Obra concluída em 20/09/1998. 

• obras de duplicação da SP-300 – Rodovia Marechal Rondon, trecho do km. 343,2 ao 
km. 372 (Bauru-Avaí), numa extensão de 28,8 km., incluindo dispositivos de entrada e 
retorno – Custo: R$ 33.789 mil. Trata-se de contrato repactuado e cuja dívida foi 
consolidada com a CPA em 1997. A obra foi concluída em 29/09/1998. 

• serviços de sinalização em diversos trechos da rede sob jurisdição da DR. 03 – Custo: 
R$ 18.214 mil. Trata-se de contrato de manutenção, iniciado em 05/11/1997 e 
concluído em 05/11/2003. 

 


