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BARRETOS 
 

OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 
 
 
 

AGRICULTURA:  
 
Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 10,90 km de estrada municipal BA-19 (Bairro Lagoinhas) e BA-18 
(Bairro Estrada Contendas) - 3ª Fase – Custo: R$ 893 mil. Obra paralisada com 77% 
executados.  

 
Repasse de recursos:  

• Prefeitura – R$ 115 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de implementos 
agrícolas. Adquiridos em 05/07/2011.  

 
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 Barretos – Rua Trinta, 2.010 – Centro Municipal de Artes - em andamento 6 
cursos (violino, viola, violoncelo, contrabaixo, percussão e canto coral), para 186 
crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 540 mil de Jan/2006 a Jul/2011 para 
pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de 
supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 22/02/2006.  

 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:  
 
CEETPS:  
Obra concluída:  

• construção da cobertura da quadra poliesportiva na ETEC Coronel Raphael Brandão 
- Custo: R$ 562 mil. Obra concluída em 29/03/2011.  

 
Fomento, Apoio e Consolidação do Sistema Paulista de Parques Tecnológicos: R$ 400 mil 
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• Prefeitura - R$ 400 mil, repassados em Abr/2010 e Mai/2011, para projeto de 
estruturação do Parque Tecnológico de Barretos - AgroTechPark. Concluída em 
Junho/2011.  

 
DESEVOLVIMENTO SOCIAL:  
 
Distribuição de Leite:  

• distribuídos 165.900 litros de leite, no período de Jan/2011 a Jul/2011 – Custo: R$ 
221 mil, beneficiando 1.014 famílias carentes, no último mês do período.  

 
• celebrados 16 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 

1.771 crianças e adolescentes, 145 idosos, 432 portadores de deficiências, 450 
famílias, 3.746 migrantes e 118 pessoas de outros segmentos da população – R$ 1.324 
mil.  

 
• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidos 529 famílias/mês em 2011 – Custo: 

R$ 488 mil, já repassados R$ 405 mil de Jan a Out/2011.  

 
• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 683 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 

607 mil, já repassados R$ 497 mil de Jan e Out/2011.  

 
• Repasses concluídos: R$ 368 mil  
• Educandário Sagrados Corações – R$ 40 mil, repassados em Abr/2011, para 

aquisição de equipamentos.  

• Fundação LVF - Lugar Viver Feliz Barretos – R$ 50 mil, repassados em Jan/2011, 
para aquisição de equipamentos.  

• APAE – R$ 30 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de equipamentos.  

• Associação Educacional, Desportiva, Ambiental, Preservação Cultural Tradições 
Camarões – R$ 80 mil, repassados em Dez/2010, para aquisição de equipamentos.  

• Clube das Mâezinhas – R$ 29 mil, repassados em Nov/2010, para aquisição de 
equipamentos.  

• Centro Cultural e Social Aruanda Brasil – R$ 59 mil, repassados em Set/2010, para 
aquisição de equipamentos.  

• Prefeitura – R$ 80 mil, repassados em Jul/2010, para aquisição de equipamentos.  
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EDUCAÇÃO:  
 
Total de investimentos em obras: R$ 2.476 mil  
Escola nova concluída (substituição da rede): 1 (1.260 novas vagas) – R$ 2.181 mil  

• EE Embaixador Macedo Soares – 12 salas (1.260 novas vagas) - Custo: R$ 2.181 mil. 
Obra concluída em 01/04/2011.  

 
Reforma de escolas concluídas: 2 – R$ 104 mil  

• EE Coronel Almeida Pinto – Custo: R$ 92 mil. Obra concluída em 09/09/2011.  

• EE ProfºValoisScortecci – Custo: R$ 12 mil. Obra concluída em 17/03/2011.  

 
Reforma de escola em execução: 1 – R$ 191 mil  

• EE/EM. Profª Lacy Bonilha de Souza – Custo: R$ 191 mil. Obra está com 43% 
executados e tem término previsto em 30/10/2011.  

 
Programa Escola da Família:  

• Em Mar e Jun/2011 foram gastos R$ 138 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 7 escolas da região.  

Repasses para APAE:  
• Em Mar e Jun/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 358 mil 

destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 202 alunos.  

 
Distribuição de Material Escolar:  

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 17.416 alunos em 2011 – 
Custo: R$ 240 mil.  
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EMPREGO E REL.TRABALHO:  
 

• Implantada em 12/02/2005 a unidade do Banco Povo - Rua Trinta e Dois nº 1.243, 
com disponibilidade de R$ 360 mil, para atender o crédito produtivo popular. 
Vigência: 13/09/2015.  

 
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE:  
 
Obra concluída:  

• iluminação do campo de futebol – Custo: R$ 100 mil, repassados em Nov/2010. A obra 
foi concluída em 07/06/2011. Aguardando prestação de contas.  

 
Obra programada:  

• instalação de academia ao ar livre – Custo: R$ 80 mil, repassados em Mar/2011. 
Aguardando a licitação da obra.  

 
HABITAÇÃO:  
 
Programa Melhorias Habitacionais e Urbanas:  
Obra concluída:  

• execução de calçadas e iluminação em praça no Conjunto Habitacional José Faleiros 
de Almeida – Custo: R$ 96 mil, repassados em Set/2009 a Fev/2011. Obra concluída 
em 03/02/2011.  

 
Programa Especial de Melhorias:  
Obras em execução:  

• reforma da praça do Conjunto Habitacional Barretos B2 – Custo: R$ 79 mil. Obra 
com 30% executados e tem término previsto em 14/12/2011.  

• construção de Centro Comunitário no Conjunto Habitacional Nova Barretos – Custo: 
R$ 168 mil. Obra com 30% executados e tem término previsto em 25/11/2011.  

 
 
LOGISTICAS E TRANSPORTES:  
DER:  
Obras e serviços em execução: 
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• supervisão, melhorias e recuperação de rodovias estaduais (Etapa III) - Custo: R$ 
3.106 mil. Iniciada em 01/03/2011 e tem término previsto em 01/06/2012.  

• supervisão do recapeamento da Pró-vicinais (Etapa IV) – Custo: R$ 2.401 mil. 
Serviços com 67,81% executados e tem término previsto em 19/12/2011.  

 
PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV:  
Obras em execução:  

• recuperação de 6,50 km da vicinal de ligação da SP-326 ao frigorífico – Custo: R$ 
1.676 mil. A obra está com 45% executados e tem término previsto em 26/10/2011.  

• recuperação de 15,6 km da vicinal Barretos – Parque do Peão - SP-326 (pista dupla) – 
Custo: R$ 4.023 mil. A obra está com 99% executados e tem término previsto em 
26/10/2011.  

 
PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  
 
Convênios SEP: R$ 1.600 mil  

• 1.683,42 m² de pavimentação asfaltica, 13.507,99 m² de recapeamento asfaltico e 
guias em vias do município – Custo: R$ 300 mil, já repassados em Ago/2010 e 
Ago/2011. A obra está com 80% executados e com término previsto em 04/12/2011.  

 
• 10.849,63 m² de pavimentação asfáltica, 4.305,65 m² de recapeamento asfáltico, guias, 

passeio público, paisagismo e rede de águas pluviais com 34 unidades de bocas de 
lobo dupla em vias do Bairro Paulo Prata – Custo: R$ 1.000 mil, já repassados R$ 
700 mil em Jul/2010. A obra está com 70% executados e tem término previsto em 
30/11/2011.  

 
• 5.529,59 m² de pavimentação asfáltica, guias e paisagismo na Avenida Antônio 

Frederico Ozanan – Custo: R$ 300 mil, repassados em Ago/2010 e Fev/2011. Obra 
concluída em 22/08/2011.  
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SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS:  
 
FEHIDRO : R$ 246 mil  

• contrato a Fundação Educacional de Barretos, para elaboração de relatório de 
informações relativos a poços perfurados em áreas urbanas e industriais – Custo: R$ 
93 mil. Com 30% executados e término previsto em 29/05/2012.  

• contrato a Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para cobertura móvel para leito de 
secagem de lodo da estação de tratamento de esgotos IV – Custo: R$ 15 mil. Com 20% 
executados e término previsto em 02/04/2012.  

• contrato a Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para rede de recalque e estação 
elevatória de esgoto caiçara – Custo: R$ 138 mil. Obra concluída em 15/03/2011.  

 
SAÚDE:  
 
AME Barretos - custeio e investimentos (Total: R$ 11.989 mil):  

• Fundação Pio XII – R$ 7.123 mil, já repassados R$ 5.797 mil de Jan a Out/2011 para 
custeio das atividades do AME Cirúrgico  

• Fundação Pio XII – R$ 3.366 mil, já repassados em Ago/2011, para implantação do 
AME Clinico.  

• Fundação Pio XII – R$ 1.500 mil, já repassados R$ 900 mil de Ago/2011 a Out/2011, 
para custeio do AME Clinico.  

 
Repasse concluído para entidades hospitalares – custeio (Total: R$ 33.443 mil):  

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

• Casa Transitória André Luiz – R$ 20 mil, repassados em Ago/2011, para custeio.  

 
• Santa Casa – R$ 1.890 mil, já repassados em Mar/2010 a Ago/2011, para custeio do 

Programa Pró Santas Casas.  

• Santa Casa - R$ 2.000 mil, repassados em Abr/2010 a Ago/2011, para custeio.  

• Fundação Pio XII – R$ 21.870 mil, repassados em Fev/2010 a Jul/2011, para custeio.  

• Fundação Pio XII – Hospital do Câncer de Barretos – R$ 7.643 mil, repassados em 
Ago/2010 a Set/2011, para custeio dos serviços de saúde (oncologia).  



7 

 
Repasses em andamento para entidades hospitalares – custeio (Total: R$ 37.644 mil):  

• Centro Unificado de Educação Barretos – R$ 25 mil, já repassados R$ 24 mil em 
Set/2088 a Set/2011, para custeio do Programa Jovens Acolhedores.  

• Fundação Pio XII – Hospital do Câncer de Barretos – R$ 21.989 mil, já repassados 
R$ 15.989 mil de Mai/2011 a Out/2011, para custeio dos serviços de saúde 
(oncologia).  

• Fundação Pio XII – Hospital do Câncer de Barretos – R$ 15.000 mil, já repassados 
R$ 5.000 mil em Set/2011 e Out/2011, para custeio do Programa Pró Santa Casa.  

• Santa Casa – R$ 630 mil, já repassados R$ 105 mil em Set/2011, para, para custeio do 
Programa Pró Santas Casas.  

 
Programa Dose Certa:  

• De Jan a Dez/2011, estão sendo repassados R$ 644 mil para aquisição de 
medicamentos.  

 
Repasses programados para Prefeitura / entidades hospitalares – custeio e investimentos:  

• Fundação Pio XII – Hospital do Câncer de Barretos – R$ 2.000 mil, para custeio dos 
serviços de saúde (oncologia).  

• Santa Casa – R$ 100 mil, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares.  

 
Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2011-2014) - obras e  
equipamentos (Total: R$ 11.700 mil):  
Fundação Pio XII – R$ 7.500 mil, sendo:  
R$ 7.500 mil, repassados em Fev/2010 para construção do Centro de Treinamento em 
Cirurgias, sendo: (R$ 5.000 mil para obras e R$ 2.500 mil para custeio de materiais de 
construção). A obra foi concluída em 30/06/2011.  
Hospital do Câncer de Barretos – R$ 4.200 mil, sendo: 
R$ 1.700 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes (equipamentos já adquiridos).  
R$ 2.500 mil repassados em Mai/2010, para construção do IRCAD – Instituto de 
Treinamento em Técnicas Minimamente Invasivas e Cirurgia Robótica. Concluída em 
30/06/2011 e inaugurada em 09/07/2011.  
 
SEGURANÇA PÚBLICA:  
 

• Foram entregues 7 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 265 mil.  
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Polícia Militar:  
Obra em execução:  

• adequação e instalação de equipamentos de segurança contra incêndio no 33º BPM/I - 
Custo: R$ 83 mil. Em fase de conclusão e aguardando laudo AVCB - Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiro .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

GESTÃO 2007-2010 
 

AGRICULTURA:  
 
Distribuição de Leite:  

• distribuídos 1.031.388 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 
1.300 mil, beneficiando 1.014 famílias carentes no último mês do período.  

 
Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 5,50 km de estrada municipal BA-17 (Bairro da Preta) - 4ª Fase – Custo: 
R$ 387 mil. Obra concluída em 31/12/2010.  

• recuperados 6,60 km de estrada municipal BA-16 (2ª Fase) – Custo: R$ 438 mil. Obra 
concluída em 30/05/2009.  

• recuperados 6 km de estrada municipal BA-034/035/027 (1ª Fase) – Custo: R$ 358 
mil. Obra concluída em 08/08/2008.  

 
CATI - Programa de Microbacias:  

• recuperados 3,44 km de estradas rurais da Microbacia do Córrego da Consulta – 
Custo: R$ 144 mil. Obra concluída em 21/11/2007.  

 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  
 

• celebrados 70 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
3.649 crianças e adolescentes, 495 idosos, 1.045 portadores de deficiências, 3.704 
famílias, 2.929 migrantes e 211 pessoas de outros segmentos da população – R$ 4.300 
mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 290 famílias/mês em 2007 – R$ 208 mil; 400 
famílias/mês em 2008 – R$ 288 mil; 400 famílias/mês em 2009 – R$ 288 mil; e 407 
famílias/mês em 2010 – R$ 331 mil.  

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 280 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 

201 mil; 380 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 273 mil; 380 bolsistas/mês em 2009 – 
Custo: R$ 273 mil; e 380 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 319 mil.  
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Repasses concluídos: R$ 2.164 mil  
• Prefeitura – repasse de R$ 179 mil, pagos em Jul/2010, para aquisição de 

equipamentos para o Projeto Quero Vida.  

• Prefeitura – repasse de R$ 30 mil, pagos em Jul/2010 e Out/2010, para realização de 
cursos de camareira, agente de turismo, garçon/garçonetes, maquiagem/limpeza de 
pele, oratório e apresentação pessoal, beneficiando 425 pessoas, através do Programa 
Complementando Renda Cidadã.  

• Fundação Lugar de Viver Feliz – repasse de R$ 100 mil, pagos em Fev/2007, para 
construção e reforma (concluída em junho de 2009).  

• Fundação Lugar de Viver Feliz – repasse de R$ 292 mil, pagos de Dez/2007 a 
Mai/2008, para construção de um ginásio de esportes (concluída em 22/08/2008).  

• Diversas entidades - repasse de R$ 1.563 mil para aquisição de equipamentos.  

 
DEFESA CIVIL:  
 

• construção de canal do Córrego Barro Preto – Custo: R$ 271 mil. Obra concluída em 
31/03/2009.  

 
DESENVOLVIMENTO:  
 
CEETPS:  
Obras concluídas:  

• reforma do banheiro masculino de alunos na ETEC Coronel Raphael Brandão - 
Custo: R$ 14 mil. Obra concluída em 16/11/2007.  

• reforma na ETEC Coronel Raphael Brandão - Custo: R$ 1.098 mil. Obra concluída 
em 02/03/2007.  

• aquisição de equipamentos para a ETEC Coronel Raphael Brandão - Custo: R$ 370 
mil. Entregues em Dez/2009.  

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  
 
Convênios SEP: R$ 1.552 mil  

• construção de sanitários na Praça Nossa Senhora de Guadalupe – Custo: R$ 30 mil, 
repassados em Nov/2009. Concluída em 29/12/2010.  
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• 36.613,38 m² de recapeamento asfáltico em ruas da cidade – Custo: R$ 500 mil, 
repassados em Jul/2008 e Mar/2009. Obra concluída 12/01/2010.  

• 10.735 m² de pavimentação asfáltica, 2.315 m de guias e sarjetas no Bairro Santa 
Cecília – Custo: R$ 200 mil, repassados em Fev/2008 e Abr/2009. Obra concluída em 
12/01/2010.  

• 9.474,49 m² de pavimentação asfáltica, 1.846 m de guias e sarjetas nas vias de acesso 
à Faculdade de Medicina – Custo: R$ 300 mil, repassados em Jan e Abr/2009. Obra 
concluída em 12/01/2010.  

• aquisição de equipamentos – Custo: R$ 100 mil, repassados em Fev/2008. Entregue 
em 31/10/2008.  

• 8.463,94 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas, galerias de águas pluviais e 
calçadas de concreto em vias urbanas – Custo: R$ 422 mil, repassados em Nov/2006 e 
Out/2007. Obra concluída em 25/01/2008.  

 
EDUCAÇÃO:  
 
Total de investimentos em obras: R$ 4.396 mil  
Reformas de escolas concluídas: 27 – R$ 2.600 mil  
Coberturas de quadras de esportes de escolas concluídas: 7 – R$ 1.796 mil  

• EE Fabio Junqueira Franco – Custo: R$ 339 mil. Obra concluída em 15/12/2009.  

• EE Coronel Silvestre de Lima – Custo: R$ 252 mil. Obra concluída em 08/12/2009.  

• EE ProfºAymore do Brasil – Custo: R$ 301 mil. Obra concluída em 15/04/2009.  

• EE Profª Lacy Bonilha de Souza – Custo: R$ 266 mil. Obra concluída em 15/03/2009.  

• EE Coronel Almeida Pinto – Custo: R$ 286 mil. Obra concluída em 31/12/2008.  

• EE Profº Benedito Pereira Cardoso – Custo: R$ 184 mil. Obra concluída em 
19/12/2008.  

• EE ProfºValoisScortecci – Custo: R$ 168 mil. Obra concluída em 15/07/2007.  

 
Transporte Escolar:  

• Foi entregue em 11/01/2010 um veículo micro ônibus, para transporte de alunos no 
valor de R$ 145 mil.  

 
 
Repasses para APAE:  
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• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
1.773 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 808 alunos com deficiências que impossibilitam 
freqüentar classes regulares de ensino fundamental.  

 
Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 919 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 7 escolas do município.  

 
EMPREGO E TRABALHO:  
 
Frentes de Trabalho:  

• No período de Jul/2008 a Abr/2009 foram atendidos 162 bolsistas nas Frentes de 
Trabalho – Custo: R$ 42 mil.  

 
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 Jan/2010, para despesas 
com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos.  

• repasse de R$ 100 mil, pagos em Fev/2008, para a realização do 12º jogos regionais 
do idoso. Evento realizado no período de 27/02 a 02/03/2008.  

• repasse de R$ 265 mil pagos em Jun/2007, para a realização do 51º jogos regionais da 
5ª região esportiva. Evento realizado no período de 16 a 29 de julho de 2007.  

• construção de pista de bicicross – Custo: R$ 50 mil, repassados em Nov/2008 e 
Set/2009. Obra concluída em 28/12/2009.  

• construção de quadra poliespotiva coberta no Bairro Residencial Minerva – Custo: R$ 
133 mil, repassados de Abr/2008 a Mar/2010. Obra concluída em 23/11/2009.  

 
GESTÃO PÚBLICA:  
 

• Programa Acessa São Paulo – Em 19/10/2009 foi implantado em 1 Infocentro 
Municipal na Rua 14, nº 781 - Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado 
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instalou 12 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet – Custo: 
R$ 68 mil.  

 
HABITAÇÃO:  
 
CDHU: 1 unidade habitacional concluída pelo sistema de carta de crédito – R$ 35 mil  
CDHU: 86 unidades habitacionais comercializados / 4 conjuntos – R$ 4.250 mil  

• Conjunto habitacional Barretos E/F - 38 unidades, beneficiando 190 pessoas, em 
construção pelo Programa de Parceria com Município - Custo: R$ 2.008 mil. Obra 
concluída em 25/09/2010.  

• Conjunto habitacional Barretos I - 18 unidades, beneficiando 90 pessoas, em 
construção pelo Programa de Parceria com Município - Custo: R$ 822 mil. Obra 
concluída em 25/09/2010.  

• Conjunto habitacional Barretos J - 19 unidades, beneficiando 95 pessoas, em 
construção pelo Programa de Parceria com Município - Custo: R$ 893 mil. Obra 
concluída em 25/09/2010.  

• Conjunto habitacional Barretos H - 11 unidades, beneficiando 55 pessoas, em 
construção pelo Programa de Parceria com Município - Custo: R$ 527 mil. Obra 
concluída em 25/09/2010.  

 
Fundo Estadual da Habitação:  

• canalização do Córrego Barretos na COHAB Cristiane de Carvalho E e Zequinha 
Amendo A – Custo: R$ 648 mil, repassados de Jun/2003 a Out/2003. Obra concluída 
em 03/09/2007.  

 
Programa Melhorias Habitacionais e Urbanas:  
Obra concluída:  

• obras de infraestrutura em vias de acesso ao Conjunto Habitacional Newton Siqueira 
Sopa – Custo: R$ 262 mil, repassados de Jul/2008 a Out/2009. Obra concluída em 
24/04/2009.  

 
JUSTIÇA:  
 
Fórum:  

• construção do prédio do Fórum – Custo: R$ 3.345 mil. Obra concluída em 
01/12/2007.  
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Fundação Casa:  

• convênio com a Associação Cultural e Educacional João Falcão para atendimento a 
60 adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 195 mil, repassados de 
Nov/2006 a Nov/2009.  

• convênio com a Associação Cultural e Educacional João Falcão para atendimento a 
20 adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 907 mil, repassados de 
Jul/2006 a Nov/2009.  

 
MEIO AMBIENTE:  
 
CETESB:  

• repassados R$ 117 mil em Nov/2010, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão para coleta seletiva.  

• repassados R$ 50 mil em Nov/2010, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de prensa para centro de triagem de resíduos sólidos 
domiciliares.  

 
FEHIDRO :  

• contrato com a Fundação Educacional de Barretos, para curso de educação ambiental 
para capacitação de docentes das redes publica e privada de ensino fundamental e 
médio – Custo: R$ 87 mil. Concluído em 16/07/2009.  

• contrato com a Instituto de Pesquisas Tecnológicas, para elaboração do relatório um 
dos recursos hídricos da bacia do baixo pardo-grande (UGRHI 12) – Custo: R$ 80 
mil. Relatório concluído em 22/10/2009.  

• contrato com a Companhia de Policia Ambiental, para ensino sistematizado de 
proteção a natureza II – Custo: R$ 57 mil. Concluído em 11/08/2009.  

• contrato com a Prefeitura, para implantação de Estação de Tratamento de Esgotos V 
no Distrito Industrial II – Custo: R$ 389 mil. Obra concluída em 24/03/2009.  

• contrato com o DAEE, para monitoramento hidrológico da bacia hidrográfica do 
baixo pardo / grande ( 2ª Fase ) – Custo: R$ 108 mil. Concluído em 13/06/2008.  

 
SAÚDE:  
 
AME Barretos - custeio e equipamentos (Total: R$ 12.378 mil):  
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• Fundação Pio XII – R$ 3.187 mil, repassados de Abr a Dez/2010 para custeio das 
atividades do AME.  

• Fundação Pio XII - R$ 3.361 mil, repassados de Abr a Jun/2010 para aquisição de 
equipamentos, mobiliários e veículo.  

• Fundação Pio XII - R$ 5.830 mil, repassados de Abr a Ago/2010 para implantação do 
AME. Inaugurado em 14/05/2010.  

 
Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – custeio (Total: 
R$ 121.071 mil):  

• Prefeitura - R$ 610 mil.  

• Santa Casa - R$ 5.085 mil (sendo R$ 1.575 mil do Programa Pró-Santas Casas).  

• Fundação Pio XII - R$ 83.745 mil (sendo R$ 54.600 mil do Programa Pró-Santas 
Casas).  

• Hospital do Câncer de Barretos – R$ 31.541 mil (R$ 18.476 mil do Programa Pró-
Santas Casas).  

• APAE - R$ 60 mil.  

• Casa Transitória Andre Luiz - R$ 30 mil.  

 
Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) - obras e 
equipamentos (Total: R$ 2.920 mil):  
Prefeitura – R$ 300 mil, sendo:  
R$ 200 mil, repassados em Dez/2006 para reforma e ampliação do ambulatório regional de 
especialidades (concluída em 14/08/2007).  
R$ 100 mil, repassados em Abr/2008 para implantação do Centro de Atenção Psicossocial 
(entregue em 31/12/2008).  
Fundação Pio XII – R$ 220 mil, sendo:  
R$ 110 mil, repassados em Out/2008 para reforma e aprimoramento da unidade móvel I e 
aquisição de materiais de consumo (obra concluída em 08/10/2009 e equipamentos já 
adquiridos).  
R$ 110 mil, repassados em Jun/2008 para aquisição de duas vans (entregues em 18/07/2008 
e 10/09/2008).  
Santa Casa – R$ 2.400 mil, sendo:  
R$ 2.000 mil, repassados em Jun/2008 para aquisição de equipamentos médicos (adquiridos 
de 26/06/2008 a 30/06/2008).  
R$ 100 mil, repassados em Mar/2008 para aquisição de equipamentos mobiliários 
(adquiridos de 08/04/2008 a 27/06/2008).  
R$ 300 mil, repassados em Jan/2008 para reforma da ala psiquiátrica (concluída em 
30/06/2008).  
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Programa Dose Certa:  

• De Jan/2008 a Dez/2010, foram repassados R$ 2.481 mil para aquisição de 
medicamentos.  

 
Programa Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 586 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010.  

 
SEGURANÇA PÚBLICA:  
 

• Foram entregues 31 viaturas, sendo: 17 para a Polícia Militar, 12 para Policia Civil e 
2 para a Polícia Técnica – Custo: R$ 1.200 mil.  

 
Polícia Militar – Obra Concluída:  

• reforma e ampliação da sede do 33º Batalhão da Policia Militar – Custo: R$ 761 mil. 
Obra concluída em 02/02/2009 e inaugurada em 22/06/2009.  

 
Polícia Militar - Corpo de Bombeiros:  

• Entregue em 05/05/2010 um desencarcerador hidráulico – Custo: R$ 17 mil.  

• Entregue em 23/11/2009 uma viatura para transporte de pessoal – Custo: R$ 18 mil.  

 
TRANSPORTES:  
 
DAESP:  
Aeroporto Estadual ChafeiAmsei:  

• recuperação da cobertura do terminal de passageiros e pintura do terminal de 
passageiro e cabine de força – Custo: R$ 115 mil. Obra concluída em 09/06/2009.  

 
DER:  
Obras e serviços concluídos:  

• supervisão das obras de recapeamento do Programa Pró-vicinais III, numa extensão 
de 138,8 km – Custo: R$ 2.420 mil. Serviços concluídos em 12/10/2010.  

• sinalização na rede sob jurisdição da DR.14 – Custo: R$ 5.871 mil. Serviços 
concluídos em 22/10/2010.  
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• sinalização na rede sob jurisdição da DR.14 – Custo: R$ 1.640 mil. Serviços 
concluídos em 13/11/2010.  

• supervisão, melhorias e recuperação da SP-322 (Etapa I), trecho Icem / Paulo de 
Faria (km 500,40 ao 556,40), numa extensão de 56 km - Custo: R$ 2.109 mil. Serviços 
concluídos em 30/07/2010.  

• supervisão das obras de recuperação de acessos, numa extensão de 63,5 km – Custo: 
R$ 1.281 mil. Serviços concluídos em 30/09/2009.  

• pavimentação da vicinal BA-14 trecho IBITU - divisa de Guaraci, do km 6,60 ao 13,54 
– 2º trecho, numa extensão de 6,94 km – Custo: R$ 2.281 mil. Obra concluída em 
09/03/2009.  

• supervisão das obras de recuperação dos lotes 1, 2, 3 do Programa Pró-Vicinais 1 na 
região, numa extensão de 119,64 km - Custo: R$ 1.109 mil. Serviços concluídos em 
28/02/2009.  

• sinalização na rede sob jurisdição da DR.14 em diversos trechos da rodovia – Custo: 
R$ 12.549 mil. Obra concluída em 16/12/2008.  

 
PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II:  

• recuperados 35,20 km da vicinal de ligação SPV-106 - Aeroporto - SP-425 (Ibitu) - 
Custo: R$ 8.844 mil. Obra concluída em 30/08/2009.  

 
PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III:  

• recuperação de 7 km da vicinal SP-425 (Ibitu) - Ponte do Tanque (1º trecho) – Custo: 
R$ 1.734 mil. Obra concluída em 30/11/2010. (COL)  

• recuperação de 9,50 km da vicinal SP-425 - Cidade Maria - Alberto Moreira – Custo: 
R$ 2.354 mil. Obra concluída em 30/11/2010. (COL)  

 
CONCESSIONÁRIA TEBE: R$ 18.085 mil  
Obras concluídas: R$ 18.085 mil  

• recapeamento da SP-326, do km 379,26 ao km 426,30, trecho Bebedouro / Barretos (2ª 
Intervenção) – Custo: R$ 10.581 mil. Obra concluída em 31/05/2010 e mencionada 
também no município de Bebedouro.  

• ampliação do trevo existente no entroncamento da SP-326 com a SP-425 – Custo: R$ 
5.046 mil. Obra concluída em 31/12/2008.  

• duplicação da SP-326, do km 425 ao km 426,30 – Custo: R$ 2.458 mil. Obra 
concluída em 31/12/2008.  
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995 - 2006 
R$ 117.400.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 2.336.552 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 
1.527.800,00, beneficiando 1.014 famílias carentes no último mês do período. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 178 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
10.662 crianças e adolescentes, 1.866 idosos, 373 portadores de deficiências, 1.818 
famílias, 1.813 migrantes e 30 pessoas de outros segmentos – Custo: R$ 
10.000.000,00. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 280 bolsistas/mês em 2005 e 280 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 201.600,00 em 2005 e R$ 201.600,00 em 2006. O 
programa tem por finalidade criar oportunidades de conclusão do ensino básico para 
jovens de 15 a 24 anos, pertencentes às classes sociais mais vulneráveis, que não 
puderam frequentar a escola na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o 
retorno e/ou permanência na escola, repasse de R$ 60,00/mês por jovem e propiciar 
ações que os capacitem para o mercado de trabalho. 

• Programa Renda Cidadã – 90 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 154.360,00; 
90 famílias/mês em 2004 – R$ 65.880,00; 90 famílias em 2005 – R$ 64.800,00 e 290 
famílias em 2006 – R$ 208.800,00. 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. 

 
Repasses concluídos para Prefeitura / Entidades: 

• Prefeitura – R$ 50.000,00 repassados em 06/1998, para conclusão da construção da 
escola das crianças. 

• Prefeitura – R$ 110.000,00 repassados em 07/1996, para construção de NPS.  

• Casa Transitória André Luiz – R$ 60.000,00 repassados de 04/2002 a 12/2002, para 
término da construção do novo pavilhão - Casa Transitória André Luiz.  
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DESENVOLVIMENTO: 
 
Repasse de recursos: 

• implantação do Agropolo de Barretos – Custo: R$ 599.981,94, repassados de Jul/2000 
a Dez/2002. O Agropolo proporcionará aos municípios da região um espaço que 
servirá de laboratório de ensaios para melhorias tecnológicas dos processos e 
produtos, nas atividades de agricultura, agropecuária e agroindústria. 

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

• duplicação de via (pavimentação, recapeamento, guias, sarjetas e galerias) na Via das 
Comitivas – Custo: R$ 2.000.000,00. A obra foi concluída em 03/10/1998. 

• 9.151 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do Bairro Henriqueta – 
Custo: R$ 150.000,00. A obra foi concluída em 02/10/1996. 

 
 
EDUCAÇÃO: 

• De 1995 a 2006, foram repassados R$ 4.928.500,00, para merenda, kits pedagógicos, 
tecnológicos, kits escolares, PEME, Alimentação e FNDE para a APM. 

 
Escola ampliada: 1 (420 novas vagas) – R$ 121.744,52 

• EE ProfºValoisScortecci – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 121.744,52. Obra 
iniciada em 13/01/2003 e concluída em 15/04/2004. 

 
 
Reformas de Escolas: 43 – R$ 2.366.700,00. 
 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 4 – Custo: R$ 171.496,73. 

• EE DrºAntonio Olympio – Custo: R$ 40.000,00. Obra concluída em 12/03/2001; 

• EE EMB Macedo Soares – Custo: R$ 40.000,00. Obra concluída em 27/04/2001; 

• EE Mario Vieira Marcondes – Custo: R$ 40.000,00. Obra concluída em 03/05/2001. 

• EE Profª Paulina Nunes de Moraes – Custo: R$ 51.496,73. Obra concluída em 
27/04/2001. 

 
Repasses para APAE: R$ 1.924.441,19 
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• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 1.924.441,19 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 1.539 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 1.701.181,88 em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 16 escolas do município. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos - Eventos: 

• R$ 324.000,00, repassados em 10/2004 para a realização dos JOGOS ABERTOS DO 
INTERIOR. 

• R$ 230.000,00, repassados em 06/2006 para a realização da olimpíada colegial e 
jogos escolares do Estado De São Paulo. Realizado no período de 13 A 22 de 
outubro/06 

• R$ 90.000,00, repassados em 05/2000 para a realização da 2ª FESTA dos campeões e 
final do campeonato da confederação brasileira de rodeio. 

• R$ 130.000,00, repassados em 03/2000 para a realização da 43º jogos regionais. 

• R$ 263.316,00, repassados em 06/2002 e 07/2002 para a realização da 46º jogos 
regionais. 

• R$ 5.000,00, repassados em 01/1999 para a realização da XII mini jogos regionais 
mirim. 

• R$ 22.000,00, repassados em 11/2003 para a realização do Pro Natação. 
 
 
GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal - Rua Quatro, 889, 
em parceria com o Instituto Barretos de Tecnologia. O Instituto cedeu salas e 
monitores e o Estado instalou 9 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à 
Internet para aprox. 4.500 pessoas/mês. 

 
 
HABITAÇÃO: 
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CDHU: 1.037 unidades habitacionais / 3 conjuntos - R$ 15.884.532,70 

• Conjunto Habitacional Barretos B3 – 288 unidades, beneficiando 1.440 pessoas, 
construídas pelo Programa Pró-Lar Núcleo Habitacional por Empreitada na Avenida 
4 s/nº - Custo: R$ 6.236.882,45. A obra foi concluída em 04/04/2003. 

• Conjunto Habitacional Barretos B7 – 480 unidades, beneficiando 2.400 pessoas, 
construídas pelo Sistema Empreitada Global, na Rua Abdo Daher – Custo: R$ 
6.563.893,21. A obra foi concluída em 05/02/1998. 

• Conjunto Habitacional Barretos C1 – 269 unidades, beneficiando 1.345 pessoas, 
construídas pelo Sistema Empreitada Global,  na Rua João de Barros, s/nº - Custo: R$ 
3.083.757,04. A obra foi concluída em 14/12/1996. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
FEHIDRO : 

• contrato com fundação paulista de tecnologia e educação, para diagnostico da 
situação dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do baixo pardo grande – Custo: 
R$ 108.000,00.  Concluída em 29/04/2002. 

• contrato com fundação paulista de tecnologia e educação, para elaboração do plano 
de bacia hidrográfica do baixo pardo grande – Custo: R$ 66.000,00.  Concluída em 
12/09/2003. 

• contrato com IBT - instituto Barretos de tecnologia, para projeto de educação 
ambiental para o comitê do baixo pardo grande – Custo: R$ 48.395,00.  Concluída em 
27/02/2002. 

• contrato com prefeitura, para lagoa de tratamento de esgoto domestico – Custo: R$ 
941.736,37.  Concluída em 22/02/2005. 

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

• Fundação Pio XII – Hospital do Câncer de Barretos (referência nacional em 
tratamento de câncer) – R$ 32.455.640,00. 

• Santa Casa – R$ 3.393.233,00 

• Prefeitura Municipal – R$ 630.031,56 

• Casa Transitória André Luiz – R$ 100.000,00 
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• APAE – R$ 70.000,00 

• Hospital Psiquiátrico Dr. Mariano Dias – R$ 16.139,74. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 

• Santa Casa – R$ 223.700,00, repassados em Ago/2006 para aquisição de novos 
equipamentos para atualização do Parque Tecnológico. 

• Fundação Pio XII – R$ 600.000,00 em Nov/2002 para aquisição de 2 mamógrafos e 1 
ônibus para prevenção de câncer. O ônibus, equipado com 1 mamógrafo, percorre a 
cada 3 meses, os 19 municípios da região de governo de Barretos, fazendo 40 
mamografias por dia. 

• Santa Casa – R$ 365.200,00 em Jun/2000 para aquisição de equipamentos para o 
Programa de Assistência à Gravidez de Alto Risco. 

• Santa Casa – R$ 123.000,00 em Mar/2000 para aquisição de arco cirúrgico e carro 
para emergência do Programa Urgência e Emergência. 

• Fundação Pio XII – R$ 600.000,00 em 1999 para aquisição de Acelerador Linear de 
Partículas. 

• Santa Casa – R$ 140.000,00 em 1998 para reforma e readequação das instalações do 
Departamento de Hemodiálise. 

• Santa Casa – R$ 113.480,00 em 1996 para implantação e equipamentos da Unidade 
de Queimados. 

 
Entrega de Ambulâncias: 4 

• Fundação Pio XII – 1 (entregue em 05/06/2004) 

• Santa Casa – 3 (2 entregues em 30/06/2000 – 1 delas UTI) e 1 UTI entregue em 
30/06/2005. 

 
 
TRABALHO: 

• Em 12/02/2005 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista, na Rua Trinta e Dois nº 1.243 – Custo: R$ 360.000,00 do Estado e R$ 
40.000,00 da Prefeitura, para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
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• regularização e recuperação de acostamentos na SP-425, no trecho Barretos – Ibitu, 
numa extensão de 32 km. – Custo: R$ 4.616.831,26. A obra foi concluída em 
15/05/2006. 

• serviços de sinalização em diversos trechos da rede sob jurisdição da DR. 14 – Custo: 
R$ 9.996.460,80. Trata-se de contrato de manutenção, iniciado em 05/11/1997 e 
término em 05/11/2003. 

• restauração e recapeamento da SP-326 (Barretos – Colômbia), numa extensão de 43,3 
km. – Custo: R$ 1.705.287,31. Obra concluída em 25/02/1999. 

 
 
DAESP: 
 
Aeroporto Estadual ChafeiAnsei: 

• implantação de alambrado (padrão ICAO), para fechamento e segurança perimetral 
do Aeroporto – Custo: R$ 265.902,18. Obra concluída em 20/12/2000. 

• obras de terraplanagem, pavimentação do pátio e obras complementares – Custo: R$ 
148.806,75. Obra concluída em 30/01/2000. 

• recapeamento e reforço do sistema de pista e pátio no Aeroporto - Custo: R$ 
691.531,91. Obra concluída em 01/08/1998. 

 
 


