
Assinatura de Contrato de Doação do “Projeto de Construção do Centro Odontológico da 

Prefeitura Municipal de Pereira Barreto”  

  

No dia 15 de agosto de 2007, no Consulado Geral do Japão em São Paulo, ocorreu a cerimônia 

de assinatura de contrato de doação pelo Programa de Assistência a Projetos Comunitários e de 

Segurança Humana. O contrato foi firmado entre Dagoberto de Campos, Prefeito Municipal de 

Pereira Barreto, e Masuo Nishibayashi, Cônsul Geral do Japão em São Paulo e o evento foi 

testemunhado por mais quatro pessoas do mencionado município. 

 

 Durante a cerimônia, o Cônsul Geral apresentou os resultados do programa e disse ter ciência 

de que, em Pereira Barreto, o atendimento odontológico gratuito era realizado em 3 Unidades 

Básicas de Saúde e 5 escolas. Mas que não atendiam aos requisitos sanitários e, em face da 

dispersão geográfica dos consultórios, havia desperdícios de medicamentos. Ressaltou que, com 

a cooperação, a prefeitura poderá construir um Centro Odontológico no centro da cidade, onde 

espera que a população possa receber um atendimento odontológico adequado. 

 

 O Prefeito Campos, por sua vez, comentou que os consultórios odontológicos das escolas não 

haviam sido inicialmente projetados. Além disso, que o atendimento está condicionado ao 

período de aulas, de modo que uma criança não poderia ser atendida durante as férias, mesmo 

que tivesse dor de dente. Destacou que, com a construção do Centro Odontológico, o 

atendimento será realizado durante o ano inteiro, não se restringindo aos alunos das escolas, 

mas abrangendo toda a população, expressando sua gratidão à cooperação.   

 

 DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto： Projeto de Construção do Centro Odontológico da Prefeitura Municipal de 

Pereira Barreto 

Nome da Organização Donatária： Prefeitura Municipal de Pereira Barreto  

Local do Projeto: Pereira Barreto – SP 

Data da Assinatura do Contrato： 15 de agosto de 2007 

Valor da Doação：US$ 86,085 (valor contratual) 

 

Linhas Gerais da Doação： No município de Pereira Barreto, o atendimento odontológico é 

realizado gratuitamente em 3 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e em 5 escolas. No caso dos 

consultórios das UBS, há o problema de inadequação sanitária. Nas escolas, além da questão 

sanitária, há a dificuldade em atender no período noturno e durante as férias escolares, visto os 

estabelecimentos serem regidos pelo governo estadual, enquanto que o atendimento 

odontológico obedece a um programa municipal. Outrossim, com a necessidade de manter 

medicamentos e produtos de assepsia em cada um dos 8 consultórios, que se encontrarem 

geograficamente dispersos, há problemas de sobra de produto, vencimento do prazo de 



validade, caracterizando uma situação de pouca eficiência. Estas questões serão solucionadas 

com a construção de um Centro Odontológico no centro da cidade. 

Detalhes da Doação：construção de um Centro Odontológico - 5 consultórios, 1 deles de 

odontopediatria, além de sala de raio-X e de prótese. (269.03m²）  

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 


