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PEREIRA BARRETO 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

DESEVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 33.960 litros de leite, no período de Jan/2011 a Abr/2011 - Custo: R$ 45 
mil, beneficiando 566 famílias carentes, no último mês do período. 

• celebrados 6 convênios com a Prefeitura para atendimento a 275 crianças e 
adolescentes, 30 idosos, 25 portadores de deficiências e 90 famílias – Custo: R$ 189 
mil. 

• Projeto Ação Jovem - estão sendo atendidos 137 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
132 mil, já repassados R$ 88 mil de Jan a Ago/2011. 

• Programa Renda Cidadã - estão sendo atendidos 114 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 106 mil, já repassados R$ 60 mil de Jan a Jul/2011. 

Repasses concluídos: R$ 200 mil 

• APAE – R$ 50 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de equipamentos. 

• APAE – R$ 100 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de equipamentos. 

• Creche Berçário Menino Jesus – R$ 50 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição 
de equipamentos. 

CULTURA: 

Pólo do Projeto Guri: 1 (em andamento): 

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

• Pólo de Pereira Barreto – Rua Santa Catarina, s/nº - Vila Marao - em andamento 4 
cursos (violão, percussão/bateria, viola caipira e canto coral), para 126 crianças e 
adolescentes. Estão sendo gastos R$ 187 mil de Jul/2006 a Mar/2011 para pagamento 
de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O 
Pólo iniciou as atividades em 17/07/2006. 

EDUCAÇÃO: 

Reforma de escola concluída: 1 – R$ 102 mil 

• EE Coronel Francisco Schmidt – Custo: R$ 102 mil. Obra concluída em 11/02/2011. 
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Repasses para APAE: 

• De Mar/2011 a Jun/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 317 
mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 180 alunos. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos no município, kits de material escolar (régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila) para 5.036 alunos em 2011 – 
Custos: R$ 69 mil. 

Programa Escola da Família: 

• Em Mar/2011, foram gastos R$ 15 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 2 escolas: EE Agnes Liedtke e EE Coronel Francisco Schmidt. 

EMPREGO E TRABALHO: 

Banco do Povo Paulista: 

• Implantada em 30/04/2001 a unidade do Banco do Povo - Rua Fauzi Kasin, nº 1.317, 
com disponibilidade de R$ 270 mil, para atender o crédito produtivo popular. 
Vigência: 18/05/2016. 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES: 

DER: 

Obras concluídas: 

• construção de uma galeria na SPA 621/310 na altura do km 2,800 m da via de acesso 
a Pereira Barreto – Custo no município: R$ 449 mil. Obra concluída em 30/05/2011. 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV: 

• recuperação de 16,60 km da vicinal de ligação 2ª Aliança com a SP-215/563 - 
Mirandópolis - Pereira Barreto – Custo no município: R$ 2.484 mil. Obra concluída 
em Fev/2011. 

Obra em execução: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV: 

• recuperação de 4,70 km da vicinal SP-310 com o canal de Pereira Barreto – Custo no 
município R$ 829 mil. A obra está com 80% executados e tem término previsto em 
26/09/2011. (ARC). 
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PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 150 mil 

• 7.919,13 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 150 
mil, repassados em Mai/2010. A obra está com 90% executados. 705/2010 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS: 

FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para galeria de águas pluviais - Jardim Imperatriz – Custo: 
R$ 74 mil. Obra concluída em 20/06/2011. 

• contrato com a Prefeitura, para galeria de águas pluviais do Loteamento Jardim 
Imperatriz – Custo: R$ 74 mil. A obra está com 50% executados e tem término previsto 
em 17/12/2011. 

• contrato com a Prefeitura, para plano diretor de drenagem e mapeamento das 
nascentes e pontes do município – Custo: R$ 45 mil. Previsão de término em 
30/09/2011. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• Em 2011 estão sendo repassados para o município R$ 156 mil em medicamentos. 
Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades hospitalares – custeio: 

Programa de Saúde da Família – PSF (custeio): 

• Prefeitura – R$ 192 mil, repassados de Jul/2010 a Abr/2011. 
Repasses programados para Prefeitura / Entidades hospitalares – custeio: 

• Santa Casa – R$ 20 mil. 

• Prefeitura – R$ 192 mil, para custeio do PSF. 
Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2011-2014) – obras e 
equipamentos (Total: R$ 310 mil) 

• Prefeitura – R$ 150 mil, repassados em Jun/2010, para reforma e ampliação da 
Unidade Básica de Saúde. 

• Santa Casa – R$ 160 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos. 
 

SEGURANÇA PÚBLICA: 
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• Foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: 45 mil. 
TURISMO: 

DADE (repasse de verba): R$ 4.884 mil 

• revitalização da Avenida Benedito Jorge Coelho e Jonas Alves de Mello – Custo: R$ 
1.428 mil, repassados em Out/2009, Nov/2010 e Abr/2011. A obra, sendo realizada 
pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2009 está com 85% executados e tem 
término previsto em 21/09/2011. 

• revitalização das Avenidas Jonas Alves de Mello e Francisco Custódio Pacca – Custo: 
R$ 1.652 mil, já repassados R$ 409 mil em Jun/2010. A obra, sendo realizada pela 
Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2010. 

• conclusão da pista de Cooper, na margem da Rodovia SP-563 – Custo: R$ 222 mil, 
repassados em Out/2008. A obra, está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos 
do Plano DADE/2008. 

• conclusão da construção da ciclovia, localizada às margens do Rio Tietê 
(represamento) e da Rodovia SP-563 – Custo: R$ 180 mil, repassados em Jul/2008. A 
obra, está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2008. 

• construção de Deck 01 e Deck 02 – Rodovia SP-563, via de acesso à Praia Pôr-do-Sol 
– Custo: R$ 1.008 mil, repassados em Dez/2007 e Set/2010. A obra, sendo realizada 
pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2007. 

• construção de ponte japonesa, localizada na Rodovia SP-563, via de acesso à Praia 
Pôr-do-Sol – Custo: R$ 107 mil, repassados em Dez/2007 e Jun/2011. A obra, sendo 
realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2007. Obra paralisada com 
5% executados. 

• construção de fonte luminosa – Custo: R$ 137 mil, já repassados R$ 56 mil em 
Set/2002. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2002. Obra não iniciada. 

• revitalização da SP-563 – iluminação das pistas da avenida SP-563 – Custo: R$ 150 
mil, já repassados R$ 5 mil em Ago/2006. A obra, será realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2003. Obra não iniciada. 
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GESTÃO 2007 – 2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 399.030 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 
499 mil, beneficiando 566 famílias carentes, no último mês do período. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio, para atender a pequenos e médios agricultores – Custo: R$ 26 
mil, já repassados em Nov/2007 a Out/2008. 

Ações Integradas em Alimentação e Nutrição 

• convênio com a Prefeitura para implantação de estufa hidropônica para incentivar a 
produção de hortaliças e plantas aromáticas, com o objetivo de difusão de tecnologia 
e geração de emprego. Coube ao Estado o repasse de recursos no valor de R$ 20 mil e 
à Prefeitura o valor de R$ 5 mil para adequação do projeto. Vigência: 27/12/2007 a 
27/12/2010. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,50 km de Estradas Municipal Ribeirão Cotovelo – Bairro Fazenda 
Esmeralda (5ª Fase) – Custo: R$ 365 mil. A obra foi concluída em 26/09/2008. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 20 convênios com a Prefeitura para atendimento a 790 crianças e 
adolescentes, 165 idosos, 110 portadores de deficiências e 360 famílias – Custo: R$ 
681 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 100 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 
72 mil, 140 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 100 mil, 140 bolsistas/mês em 2009 – 
Custo: R$ 100 mil e 140 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 117 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu no município 90 famílias em 2007 – Custo: R$ 64 
mil, 90 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 64 mil, 90 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
64 mil e 90 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 86 mil. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 1.645 mil 

• 517,00 metros lineares de galerias de águas pluviais no bairro Jardim Primavera – 
Custo: R$ 150 mil, repassados em Mai/2010. Obra concluída em 26/10/2010. 
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• 6.973,69 m² de recapeamento asfáltico na Av. Humberto Liedtke entre Jonas Alves de 
Melo e Gregório Sulian – Custo: R$ 140 mil, repassados em Abr/2010. Obra 
concluída em 09/09/2010. 

• construção da praça púbica da Melhor Idade, com 5,940,00 m² de área, localizada na 
Av. Benedito Jorge Coelho, - Custo: R$ 200 mil, repassados em Mar/2010. Obra 
concluída em 25/12/2010. 

• construção do portal da cidade – Custo: R$ 100 mil, repassados em Nov/2009. Obra 
concluída em 16/10/2010. 

• 2.337,50 m² de pavimentação asfáltica na Rua Nicolau Antonio da Silva e suas 
ramificações no Bairro Cohab – Custo: R$ 70 mil, repassados em Out/2009. Obra 
concluída em 25/09/2010. 

• 10.497,50 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 90 mil, 
repassados em Jun/2008. Obra concluída em 17/10/2008. 

• 28.834,05 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 
300 mil, repassados em Out/2008 e Out/2009. Obra concluída em 02/12/2009. 

• 1.955,00 m² de pavimentação asfáltica nas ruas: Projetada A, Luiza Canevari e Melvin 
Jones – Custo: R$ 40 mil, repassados em Ago/2008. Obra concluída em 04/06/2009. 

• 7.678,75 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 50 
mil, repassados em Fev/2007. Obra concluída em 20/07/2007. 

• 360,00 metros lineares para iluminação pública nas ruas Amazonas, Roraima e 
Dermival Franceschi – Custo: R$ 50 mil, repassados em Nov/2006. Obra concluída 
em 20/03/2007. 

• 27.427,50 m² de recapeamento asfáltico em ruas do município – Custo: R$ 375 mil, 
repassados em Fev/2007. Obra concluída em 20/01/2008. 

• 10.363,50 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 80 
mil, repassados em Fev/2007. Obra concluída em 29/06/2007. 

DADE (repasse de verba): R$ 843 mil 

• 31.320,20 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 699 mil, 
repassados em Jul/2008 e Dez/2008. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos 
do Plano DADE/2008 foi concluída em 28/01/2010. 

• construção de lâmina d’água, localizado na Av. Francisco Custodio Pacca – Custo: 
R$ 144 mil, repassados em Out/2008. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos 
do Plano DADE/2008 foi concluída em 03/10/2010. 
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• revitalização das margens da rodovia SP-563 e 2ª etapa ciclovia – Custo: R$ 361 mil, 
já repassados R$ 136 mil em Dez/2006. A obra, realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2003. Convênio rescindido. 97/03 

• construção de ciclovia – Custo: R$ 90 mil, já repassados R$ 43 mil em Set/2002. A 
obra, sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2002. Em 
aprovação a rescisão do convênio. 049/02 

• construção de pista de Cooper – Custo: R$ 432 mil, já repassados R$ 150 mil em 
Set/2002. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2002. Convênio rescindido. 50/02 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 1.059 mil 

Reformas de escolas concluídas: 5 – R$ 614 mil 

• EE Dr. Mitsusada Umetani – Custo: R$ 221 mil. Obra concluída em 07/05/2010. 

• EMEB Celda Mello Oliveira – Custo: R$ 165 mil. Obra concluída em 30/09/2007. 

• EE Comendador Hirayuki Enomoto – Custo: R$ 122 mil. Obra concluída em 
19/07/2007. 

• EE Agnes Liedtke – Custo: R$ 93 mil. Obra concluída em 31/05/2007. 

• EE Coronel Francisco Schmidt – Custo: R$ 13 mil. Obra concluída em 29/06/2010. 
Cobertura de quadra de esportes em escolas concluídas: 2 – R$ 445 mil 

• EE Dr. Mitsusada Umetani - Custo: R$ 287 mil. Obra concluída em 09/09/2008. 

• EE Comendador Hirayuki Enomoto - Custo: R$ 158 mil. Obra concluída em 
29/06/2007. 

Transporte escolar: 2 veículos – R$ 291 mil 

• Foram entregues em 22/02/2010 e 12/02/2010 – 2 veículos micro-ônibus para 
transporte escolar – Custo: R$ 291 mil. 

Repasses para APAE: 

• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
1.494 mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 678 alunos. 

Distribuição de Material Escolar: 
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• Foram distribuídos no município, kits de material escolar (régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila) para 17.660 alunos de 2007 a 
Jun/2010 – Custos: R$ 271 mil. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Dez/2010, foram gastos R$ 345 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 2 escolas: EE Agnes Liedtke e EE Coronel Francisco Schmidt. 

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$ 39 mil, repassados em Jul/2006, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos. 

Repasse de recursos: R$ 360 mil 

• 42ª Travessia a nado do canal de Pereira Barreto – Custo: R$ 20 mil, repassados em 
Jan/2008. Evento realizado em 02/12/2007. 

• Duas Etapas do Campeonato Paulista de Jet-Ski – Custo: R$ 140 mil, repassados em 
Jul/2008. Evento realizado nos dias 12 e 13 de junho/2008 em Itanhaém e 9 e 10 de 
Ago/2008 em Lindóia. Cadastrado em Pereira Barreto - município sede. 

• Copa dos Campeões de Jet Ski 2008, realizada na Praia do Itararé São Vicente – 
Custo: R$ 200 mil, repassados em Jan/2009. Evento realizado nos dias 13 e 
14/12/2008. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 1 unidade habitacional entregue pelo Sistema de Carta de Crédito – R$ 29 mil 

CDHU: 278 unidades concluídas / 1 conjunto – R$ 5.474 mil 

• Conj. Habitacional Pereira Barreto F2, com 278 unidades, beneficiando 1.390 
pessoas, construídas pelo Sistema de Parceria com Municípios, na Rua Hugo 
Cavenari, s/nº – Custo: R$ 5.474 mil. A obra foi concluída em 30/03/2009 e 
inaugurada em 03/04/2009. 

Programa de Melhorias Habitacionais e Urbanas (repasse de verba): 
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• construção de praça, com 679,22 m² de área no conjunto habitacional Pereira Barreto 
F1 – Custo: R$ 53 mil, repassados em Mar/2008, Dez/2008 e Fev/2009. A obra foi 
concluída em 25/02/2009. 

• 5.031,65 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias de acesso ao conjunto 
habitacional Oitis – Custo: R$ 80 mil, repassados em Nov/2006, Abr/2008 e Ago/2008. 
A obra foi concluída em 29/08/2008. 

 

JUSTIÇA: 

Fundação CASA: 

• celebrado convênio com a Prefeitura, para atendimento a 26 adolescentes em regime 
de liberdade assistida – Custo: R$ 29 mil, já repassados de Set/2008 a Mai/2009; 

• celebrado convênio com a Creche e Berçário Menino Jesus para atendimento a 40 
adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 52 mil, repassados de 
Ago/2006 a Jun/2007. Vigência: 01/07/2006 a 30/07/2007. Convênio FB 1848/06 foi 
rescindido. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repasse de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, no valor de R$ 175 
mil, repassados em Fev/2007, para aquisição de 1 pá carregadeira; 

• repasse de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, no valor de R$ 79 
mil, para aquisição de 1 caminhão para coleta seletiva. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

G1-CESP: 

• Termo de Compromisso entre a CESP e Prefeitura, para execução de área de lazer - 
praia e benfeitorias do novo cemitério – Custo: R$ 2.319 mil, já repassados R$ 2.177 
mil de Jul/2000 a Jun/2004. A obra está paralisada com 93,89% executados e tem 
término previsto em 31/12/2009. A área de lazer foi inaugurada em Abril de 2004 e as 
obras do cemitério estão paralisadas aguardando o atual Prefeito, solicitar o repasse 
para o término das referidas obras. Vigência: 22/10/1999 a 31/12/2009. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades hospitalares (2007-2010)– custeio (Total: 
R$ 519 mil) 
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• Prefeitura – R$ 115 mil. 

• Santa Casa – R$ 404 mil. 
Programa de Saúde da Família – PSF (custeio): 

• Prefeitura – R$ 230 mil. 
Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – obras e 
equipamentos (Total: R$ 50 mil) 

• Santa Casa – R$ 50 mil, repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos. 
Programa Dose Certa: 

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 523 mil em 
medicamentos. 

Programa de Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 62 mil, foram repassados de Jul/2006 a Dez/2010 para custeio. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 3 viaturas para a Polícia Civil – Custo: R$ 124 mil. 
Polícia Militar: 

Corpo de Bombeiro: 

• Em 30/05/2008 foi entregue para o Corpo de Bombeiros do município 1 Unidade de 
Resgate – Custo: R$ 100 mil. 

TRANSPORTES: 

DER: 

Obras concluídas: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I: 

• recuperação de 3,50 km da vicinal de ligação Pereira Barreto à SP-563 – Custo no 
município: R$ 486 mil. Obra concluída em 28/09/2008. 

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III: 

• recuperação de 10,00 km da vicinal via de acesso à cidade pela SP-310 (Pereira 
Barreto a Suzanápolis) – Custo no município: R$ 3.236 mil. Obra concluída em 
14/09/2010. 
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OBRAS E AÇÕES  - GESTÕES 1995 – 2006 
R$ 116.600.000,00 

 
 
AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 903.337 litros de leite, no período de Jan/1998 a Dez/2006 - Custo: R$ 
666 mil, beneficiando 566 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 16,4 km das estradas municipais 155/161 e PTB-238 - Custo: R$ 335 mil. 
Obras concluídas entre Set/2001 e Dez/2003. 

 
 
Galpão de Agronegócios: 
 

• Em 06/10/2004, foi implantado 1 galpão de agronegócios – Custo: R$ 269 mi. 
 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 52 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.916 crianças e adolescentes, 392 idosos, 312 portadores de deficiências, 315 
famílias e 30 pessoas de outros segmentos – R$ 1.300 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 70 bolsistas/mês em 2005 e 100 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 50 mil em 2005 e R$ 72 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 – 30 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 54 mil; 30 

famílias/mês em 2004 – R$ 22 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 22 mil e 90 famílias em 
2006 – R$ 64 mil. O Programa objetiva conceder subsídio financeiro de R$ 60,00/mês 
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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. 

 
APAE: 

• De 1995 a 2004, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 301 mil 
para atendimento a 975 portadores de deficiência. 

 
Repasse de recursos: 
 

• repassados R$ 75 mil em Ago/2002, para construção de creche no bairro Floriano. A 
obra foi inaugurada em 02/0/82003.   

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasse de verba): 
 

• 12.500 m² de pavimentação – Custo: R$ 40 mil, repassados em Jun/1998. A obra foi 
concluída em 30/0/61998; 

 
• 41.493 m² de pavimentação em vias do Loteamento Paraíso, Cohab, Oitis e Seac – 

Custo: R$ 200 mil, repassados em Mar/2000. A obra foi concluída em 28/07/1999; 
 

• 42.207 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 130 mil, repassados 
em Mar/2000. A obra foi concluída em 24/02/1999; 

 
• 26.579,86 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no bairro Colinas do Tietê – 

Custo: R$ 150 mil, repassados em Jul/2000 e Set/2001. A obra foi concluída em 
07/10/2001. 

 
 
DADE (repasse de verba):   
 

• 2º Festival de Música Popular Brasileira – Custo: R$ 27 mil, repassados em Jul/2001. 
O evento foi realizado pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2001; 

 
• 25ª Fiap e Feira Industrial – Custo: R$ 138 mil, repassados em Jul/2001. O evento foi 

realizado pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2001; 
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• 4ª travessia a nado do Canal – Custo: R$ 15 mil, repassados em Set/2001. O evento foi 

realizado pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2001; 
 

• recapeamento asfáltico em diversas ruas – Custo: R$ 173 mil, repassados em 
Dez/2001 e Ago/2002. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2001, foi concluída em 30/09/2002; 

 
• reforma da Praça da Bandeira – Custo: R$ 298 mil, repassados em Dez/2001 e 

Set/2002. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do  Plano DADE/2001, foi 
concluída em 29/11/2002. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 949 mil 
 
Reformas em Escolas: 21 – R$ 861 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 2. 
 

• EE Agnes Liedtke – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 27/07/2001; 
 

• EE Coronel Francisco Schmidt – Custo: R$ 48 mil. Obra concluída em 27/11/2003. 
 
Repasses para APAE/entidades:  
 

• De 1995 a 2006, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 1.673 mil, 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 1.530 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar 
classes regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 613 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 6 escolas do município. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
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Repasse de recursos: 
 

• reforma do ginásio municipal de esportes Stelio Maia – Custo: R$ 56 mil, repassados 
em Mar e Ago/2000. A obra foi concluída em 13/03/2000. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 
 

• Em 30/04/2001 foi implantado o Banco do Povo Paulista, na rua Fauzi Kasin, nº 1.317 
– Custo: R$ 90 mil. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Demerval 
Franseschi, s/nº - Custo: R$ 21 mil. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado 
instalou 7 microcomputadores. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 297 unidades habitacionais / 2 conjuntos - R$ 2.984 mil 
 

• Conjunto Habitacional Pereira Barreto E – 147 unidades, beneficiando 735 pessoas, 
construídas pelo Programa Habiteto na rua Felipe Abrão Said - Custo: R$ 1.158 mil. 
A obra foi concluída em 30/11/2002; 

 
• Conjunto Habitacional Pereira Barreto F – 150 unidades, beneficiando 750 pessoas, 

construídas pelo Sistema Pró-Lar Autoconstrução na rua Argentina – Bairro Colina 
do Tietê - Custo: R$ 1.826 mil. A obra foi concluída em 30/07/2005. 

 
Programa de Melhorias Habitacionais e Urbanas (repasse de verba):   
 

• 12.946 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no conjunto habitacional 
Pereira Barreto E – Custo: R$ 130 mil, repassados em Fev/2004, Jan e Mar/2005. A 
obra foi concluída em 23/04/2005. 
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MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, no valor de R$ 154 
mil em Set e Out/2002 e Jun/2006, para aquisição de 1 caminhão coletor e  
compactador de lixo e de 1 triturador de galhos. 

 
 
FEHIDRO : 
 

• contrato com a Prefeitura, para drenagem urbana – combate à erosão – Custo: R$ 30 
mil. Concluída em 22/01/2001; 

 
• contrato com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais no Jardim 

Imperatriz – Custo: R$ 50 mil. Concluída em 15/07/2002; 
 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais no 
Loteamento Colinas do Tietê – Custo: R$ 110 mil. Concluída em 20/10/2003. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 
 

• construção de galerias de águas pluviais – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
Dez/1997. A obra foi concluída em 28/06/1998; 

 
• implantação de galerias de águas pluviais para combate à erosão – Custo: R$ 100 mil, 

repassados de Mai/1998 a Out/2000. A obra foi concluída em 31/03/2003.  
 
 
G1-CESP: 
 

• serviços adicionais nas instalações da Creche da Escola Menino Jesus – Custo: R$ 70 
mil. Concluído em 22/07/2001;  

• serviços de implantação e das galerias celulares e travessia sobre o Córrego Cebola – 
Custo: R$ 179 mil. Concluído em 30/04/2001; 

• construção da creche/escola Menino Jesus e reforma do Centro de Lazer Monteiro 
Lobato – Custo: R$ 578 mil. Obra concluída em 12/03/2001; 
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• serviços nas caixas de areia das estações elevatórias no sistema de esgoto – Custo: R$ 
291 mil. Concluído em 15/10/2001; 

• construção de galerias de águas pluviais – Custo:R$ 1.524 mil. Obra concluída em 
05/10/2001; 

• construção de linhas de recalque, rede de esgoto, limpeza e drenagem da lagoa 
anaeróbica dôo sistema de esgoto – Custo: R$ 596 mil. Obra concluída em 
16/04/2002; 

• serviços de manutenção e operação do sistema de água e esgoto – Custo: R$ 672 mil. 
Concluído em 30/11/2002; 

• obra de complementação da construção da estrada vicinal no km 11 entre os 
municípios de Pereira Barreto e Mirandópolis – Custo: R$ 3.494 mil. Obra concluída 
em 31/03/2005; 

• execução de benfeitoria no  porto fluvial e reforma da Santa Casa – Custo: R$ 3.847 
mil. Os serviços foram realizados através de convênio com a Prefeitura. Concluídos 
em 31/12/2006. 

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

• Prefeitura – R$ 60 mil. 
• Santa Casa – R$ 544 mil. 

 
 
Programa de Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura - R$ 17 mil repassados em Ago/2005. 
 
 
Programa de Saúde da Família (custeio): 
 

• Prefeitura – R$ 535 mil. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares –obras e equipamentos (1995-2006): 

• R$ 14 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de veículo Sucem; 

• R$ 75 mil repassados em Dez/2004 para aquisição de aparelho de Raio-X; 
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• R$ 8 mil repassados em Mar/1996 para aquisição de equipamentos; 

• R$ 40 mil repassados em Jun/1996 para reforma da Unidade Básica de Saúde 3; 

• R$ 90 mil repassados em Jun/2004 para reforma e ampliação; 

• R$ 70 mil repassados em Jun/1996 para construção de Unidade Básica de Saúde; 

• R$ 50 mil repassados em Jan/2002 para reforma do Centro de Saúde. 
 
 
Entrega de Ambulâncias: 3 – R$ 106 mil 
 

• Prefeitura – 3 (entregues em 2000, 2002 e 2005). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entregues 15 viaturas, sendo: 11 para a Polícia Militar, 3 para a Polícia Civil e 1 
para a Polícia Técnica – Custo: R$ 310 mil. 

 
Polícia Civil – Obra concluída 
 

• reforma na Delegacia e Cadeia Pública – Custo: R$ 50 mil.  A obra foi concluída em 
23/12/1997. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
 
DER: 
 

• recuperação da SP-310, entre os km 580 e 622, numa extensão de 42 km – Custo: R$ 
15.770 mil. A obra foi concluída em 27/10/2006; 

 
• restauração e recapeamento da SP-595, do trecho da SP-300 (Castilho)-Ilha Solteira, 

numa extensão de 50,6 km – Custo: R$ 3.851 mil. Obra concluída em 02/04/1998. 
 
 
Fornecimento de materiais: 
 

• pavimentação da vicinal Pereira Barreto / Bela Floresta, no trecho da SP-627 / 310 – 
Custo: R$ 165 mil. Concluída em 30/12/2006. 

 


