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LAGOINHA 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2007-2010 

 
R$ 4.280.200,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 190.872 litros de leite, no período Jan/2007 a Fev/2010 - Custo: R$ 245 
mil, beneficiando 396 famílias carentes, no último mês. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• foram recuperados 6 km da estrada Morro da Palhinha, Morro do Altino e Morro da 
Chegada (4ª fase) - Custo: R$ 360 mil. Obra concluída em 28/04/2007. 

 
• Sendo recuperados 7,50 km de estrada rural (5ª fase) - Custo: R$ 663 mil. Obra com 

término previsto para 24/12/2010. 
 
Programa de Pontes Metálicas: 

• implantada 1 ponte metálica, a quem cabe a construção das cabeceiras. O Estado fez a 
doação das superestruturas – Custo: R$ 51 mil, na estrada Lagoinha - 
Pindamonhangaba, sobre o Córrego do Ribeirão - vão de 8 metros. 

 

• Programadas a implantação de 2 pontes metálicas, a quem caberá a construção das 
cabeceiras. O Estado fará a doação das superestruturas – Custo: R$ 76 mil - vão de 
12 metros. 

 
1. estrada - LGH 362 – km 10,5 sobre Ribeirão da Serra, bairro Ribeirão Ponte 2 - vão 

de 6 metros. 
 

2. estrada - LGH 362 – km 10,5 sobre Ribeirão da Serra, bairro Ribeirão Ponte 1 - vão 
de 6 metros. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

 

• celebrado 1 convênio com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 220 
pessoas de outros segmentos da população – R$ 37 mil. 
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• Projeto Ação Jovem – atendeu na região 30 bolsistas/mês em 2007 – R$ 21 mil; 30 
bolsistas/mês em 2008 – R$ 21 mil; 30 bolsistas/mês em 2009 – R$ 21 mil; e estão 
sendo atendidas 30 bolsistas/mês em 2010 – R$ 21 mil, repassados R$ 9 mil de Jan a 
Mai. 

• Programa Renda Cidadã – 50 famílias/mês em 2007 – R$ 36 mil; 50 famílias/mês em 
2008 – R$ 36 mil; 50 famílias/mês em 2009 – R$ 36 mil; e estão sendo atendidas 50 
famílias/mês em 2010 – R$ 36 mil, repassados R$ 15 mil de Jan a Mai. 

 
Repasse concluído: 

• Foram repassados R$ 50 mil pagos em Dez/2007, para Casa de Apoio Sol Nascente II, 
para aquisição de equipamentos. 

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

• Polo – Rua Padre João Paulo s/nº - Centro - em andamento 4 cursos (violão, viola 
caipira, percussão e canto coral), para 162 crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 
190 mil para pagamento de despesas de manutenção do Polo, recursos humanos, 
visitas de supervisão, etc., pagos de Dez/2005 a Dez/2009. O Polo iniciou as 
atividades em 14/12/2005. 

 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP (repasses de recursos) – R$ 667 mil: 

• 2.515,37 m² de pavimentação com bloco de concreto sextavado, guias, sarjetas e 
sarjetões nas Ruas Cruzeiro e Capitão João Felisbino – Custo: R$ 100 mil, repassados 
em Nov/2006 e Mai/2007. Obra concluída em 20/07/2007. 

• 2.050 m de guias e sarjetas na Avenida Alberto José Ferreira – Custo: R$ 40 mil, já 
repassados R$ 20 mil em Nov/2006.  

• Aquisição de equipamentos musicais para a fanfarra da EE Padre Chico – Custo: R$ 
19 mil em Out/2008, concluída em Jan/2009; 

•  790,93 m² de pavimentação asfáltica, em CBUQ, com remoção de pavimento de 
paralelepipedo, 114,32 m de tubo de concreto d=0,60 m, 41,36 m de tubo de concreto 
d=0,40 m, 06 unidades de bocas de lobo simples, 214,28 m de guias de concreto pré 
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moldadas, na Rua Benedito Ferreira, Centro – Custo: R$ 60 mil, repassados em 
Nov/2006 e Mai/2007. 

• 1.862,25 m² de obras de infraestrutura urbana na Rua Ariosto Alves dos Santos, 
contemplando serviços de pavimentação com blocos sextavados de concreto sobre 
camada de areia; implantação de guias pré moldadas e sarjetas moldadas no local; 
construção de boca de lobo dupla; assentamento de tubo de concreto d=40 cm – 
Custo: R$ 99 mil, repassados em Jul/2008. 

• pavimentação de 3.088,52 m² do tipo CBUQ , execução de 1.085,62 ml de guias e 
sarjetas extrusadas de concreto, 204 m² de muro de arrimo, execução de 105 ml de 
galerias com tubo de concreto Ø 0,3,  5 bocas de lobo, construção de 54,34 m de guias 
pré moldadas de concreto (travessão), construção e 2 unidades de canaletas de 
concreto – Custo: R$ 149 mil, repassados em Jun/2008, obra paralisada com 93,8% 
de execução.  

• Construção de uma creche municipal na Rua Antonio José Ribeiro, Centro, de 441,37 
m² de área construída – Custo: R$ 200 mil em Jan/2010, obra com término previsto 
para 16/06/2011. 

 

 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 344 mil 
 
Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 145 mil 
 

• 3 na EE Padre Chico, Custo: R$ 145 mil, obras concluídas em 10/10/2008, 17/05/2009 
e 09/02/2010. 

 
Reforma de escola em licitação: 1 
 

• EE Padre Chico, Custo não orçado. 
 
Reforma de escola programada: 1 
 

• EE Padre Chico, Custo não orçado. 
 
Cobertura de quadra de esportes concluída: 1 – R$ 199 mil 

• EE Padre Chico – Custo: R$ 199 mil. Obra concluída em 23/04/2008. 
 
Transporte Escolar: 
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• foi entregue em Mar/2010, 1 micro-ônibus, para transporte de estudantes, no valor de 

R$ 145 mil. 
 
Programa Escola da Família: 

• Em 2007 a Mar/2010 foram gastos R$ 122 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 1 escola: EE Padre Chico. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasses de recursos: R$ 45 mil 

• reforma do Ginásio de Esportes – Custo: R$ 45 mil. A obra realizada em parceria com 
a Prefeitura a quem coube mais R$ 4 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
 
CDHU: 40 unidades habitacionais programadas / 1 conjunto – Custo: R$ 2.000 mil 

• Conjunto Habitacional Lagoinha II B – 40 unidades, beneficiando 200 pessoas, pelo 
Sistema parceria com o Município - Custo: R$ 2.000 mil.  

 
Fundo Estadual da Habitação (repasse de verba): R$ 76 mil 

• 1.235 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e drenagem pluvial no Conjunto 
Habitacional São Rafael - Custo R$ 50 mil, repassados de Dez/2006 a Nov/2008. Obra 
concluída em 01/06/2008. 

 

• Reforma de quadra poliesportiva - Custo R$ 26 mil, repassados em Jun/2007 e 
Mai/2009. Obra concluída em 18/11/2008. 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 

• De 2007 a 2009, foram repassados para o município R$ 30 mil em medicamentos. 
 
Repasses concluídos para custeio – R$ 160 mil: 
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• Prefeitura – R$ 60 mil, repassados em Jan/2008 para custeio e aquisição de material 
de consumo e despesas e serviços de terceiros. 

 

• Obra Social N. S. da Glória – R$ 100 mil, repassados em Dez/2008 para custeio. 
 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 19 mil, repassados de Ago/2006 a Abr/2007. 
 
Repasses para investimentos concluídos – R$ 300 mil: 

• Prefeitura – R$ 100 mil em Jan/2008, para ampliação da Unidade de Saúde. 

• Prefeitura – R$ 100 mil em Jun/2008, para Construção da Sede do PSF. 

• Prefeitura – R$ 50 mil em Nov/2007 para aquisição de equipamentos. 

• Prefeitura – R$ 50 mil em Out/2009, para aquisição de equipamentos. 
 
PSF - Programa Saúde da Família (custeio) – R$ 217 mil: 

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados de Mar a Ago/2007. 

• Prefeitura – R$ 66 mil, repassados de Out a Dez/2007. 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Mar e Abr/2008. 
 
Entrega de veículos p/ transporte de pacientes: 1 

• Prefeitura – 1 (entregue ambulância em Nov/2007) – R$ 34 mil. 
 
 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 
 

• Foram entregues 14 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 539 mil. 
 

OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 10.900.000,00 

 
AGRICULTURA: 
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Distribuição de Leite: 

• distribuídos 773.158 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R$ 623 mil, 
beneficiando 396 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 29 km da estrada LGH-153 e LGH-319 (1ª fase) - Custo: R$ 474 mil. 
Obra concluída em 05/06/2000; 

• recuperados 14 km da estrada Pindamonhangaba - Lagoinha (3ª fase) - Custo: R$ 522 
mil. Obra concluída em 05/07/2004. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 

• implantadas 5 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 48 metros 
lineares – Custo: R$ 307 mil: 

1. estrada Tereza Dias, sobre o Córrego do Ribeirão - vão de 6 metros. Instalada em 
13/10/2002; 

2. estrada Curralinho, sobre o Córrego Curralinho - vão de 6 metros. Instalada em 
20/06/2002; 

3. estrada Paraitinga de Cima, sobre o Rio Paraitinga - vão de 12 metros. Instalada 
em 20/06/2002; 

4. estrada Sertãozinho I, sobre o Córrego do Ribeirão - vão de 12 metros. Instalada 
em 20/06/2002; 

5. estrada Sertãozinho II, sobre o Córrego do Ribeirão - vão de 12 metros. Instalada 
em 20/06/2002. 

 
CATI: 
 
Programa de Microbacias: 

• recuperados 5 km de estradas rurais – Microbacia Córrego Serra Negra – Custo R$ 
314 mil. Obra concluída em 08/03/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 26 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 75 
crianças e adolescentes, 212 idosos e 275 famílias – R$ 532 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 30 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 mil em 2005 e R$ 21 mil em 2006. O programa 
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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 
freqüentar 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$ 52 mil; 30 
famílias em 2004 – R$ 21 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 21 mil e 50 famílias em 2006 
– R$ 36 mil. O Programa objetiva conceder subsídio financeiro de R$ 60,00/mês para 
famílias em situação de pobreza, com renda mensal “per capita” de até R$ 100,00, 
priorizando mulheres chefes de família e integrando estes subsídios a ações sócio-
educativas e de geração de renda. Após o recebimento da 12ª parcela a família, 
mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá ser desvinculada ou 
permanecer no Programa. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 

• construção de galeria com tubos de aço corrugado no Córrego da Palha – Custo: R$ 
10 mil. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 4 mil 
e concluída em 27/12/1996. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasses de recursos): R$ 315 mil 

• obras de infra-estrutura na Avenida Major Saores e Rua Braz dos Santos – Custo: R$ 
70 mil. Obra concluída em 10/11/2006; 

• 3.807 m² de pavimentação asfáltica na Rua do Carmo Gouveia Rocha – Custo: R$ 50 
mil. Obra concluída em 20/02/2004; 

• reforma da Praça Augusto Ribeiro, o Largo da Matriz e pavimentação asfáltica de 
vias urbanas – Custo: R$ 80 mil. Obra concluída em 25/03/2001; 

• reforma do Mercado Municipal – Custo: R$ 35 mil. Obra concluída em 14/01/2001; 

• pavimentação, iluminação pública e canalização de córrego – Custo: R$ 80 mil. Obra 
concluída em 21/05/2000. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
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Escola Construída: 1 (630 novas vagas) – R$ 320 mil 

• EE Centro – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 320 mil. Obra concluída em 
20/06/2005. 

 
Reformas em Escola: 5 - R$ 325 mil 

• EMEIF Arco Íris – Custo: R$ 148 mil. Obra concluída em 30/03/2005; 

• 4 na EE Padre Chico – Custo: R$ 176 mil. Obra concluída em 19/10/2004, 
05/11/2003, 31/05/1996 e 31/03/1996; 

 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE Padre Chico. 

 
Entrega de veículos: 

• Foram entregues 4 veículos para transporte escolar – Custo R$ 253 mil. 
 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

• festividades de emancipação político administrativa – Custo: R$ 10 mil. Evento 
realizado em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 2 mil. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro na Rua José Inácio Monteiro, 
nº 2. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 11 microcomputadores – 
Custo: R$ 17 mil, proporcionando acesso gratuito à Internet. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 34 unidades habitacionais concluídos / 1 conjunto – Custo: R$ 299 mil 

• Conjunto Habitacional Lagoinha A – 34 unidades, beneficiando 170 pessoas, na Rua 
Rosália Maria de Jesus, s/nº construídas pelo Sistema Habiteto, em parceria com a 
Prefeitura - Custo: R$ 299 mil. Unidades comercializadas em 21/12/2002. 

 
Fundo Estadual da Habitação (repasse de verba): R$ 85 mil 
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• 6.930 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas da cidade - 
Custo R$ 85 mil, repassados de Set/2003. Obra concluída em 28/09/2003. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 90 mil em Out/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão compactador de lixo. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
CESP: 

• recuperação da ponte Anhembi sobre o Rio Tietê na SP-147 – Custo R$ 483 mil. Obra 
concluída em 13/03/1997. 

 
SABESP: 

• execução de 24 ligações domiciliares de esgoto dentro do Crescimento Vegetativo – 
Custo: R$ 1 mil. Obra concluída em 11/11/2002; 

• execução de 70 ligações domiciliares de esgoto no Bairro do Senóbio dentro do 
Crescimento Vegetativo – Custo R$ 5 mil. Obra concluída em 25/10/2002; 

• implantação do sistema de abastecimento de água (melhoria na captação, 3.180 m de 
adutora de água bruta, estação de tratamento de água, reservatório apoiado com 100 
m³, casa de química, 1.000 de rede de  distribuição de água) – Custo: R$ 892 mil. 
Obra concluída em 01/02/2002; 

• serviços complementares na área da estação de tratamento de água – Custo: R$ 25 
mil. Obra concluída em 17/01/2002; 

• serviços complementares na estação elevatória de esgoto na Bacia Senóbio – Custo: 
R$ 1 mil. Obra concluída em 27/07/2001; 

• construção de estação elevatória de esgoto e 416 m de linha de recalque na Bacia 
Senóbio – Custo: R$ 80 mil. Obra concluída em 05/03/2001; 

• construção de um tanque de contato apoiado com 9 m³ em alvenaria – Custo: R$ 5 mil. 
Obra concluída em 15/02/2001; 

• aquisição de materiais para o sistema de abastecimento de água – Custo: R$ 39 mil; 

• aquisição de materiais para o sistema de esgotos sanitários – Custo: R$ 10 mil. 
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SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura (1995 a 2006) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 122 mil. 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995 a 2006) - obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 10 mil, repassados em Set/1996 para reforma do Centro de Saúde III; 

• Prefeitura – R$ 16 mil, repassados em Mai/2002 para aquisição de eletrocardiógrafos 
para a Unidade de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Out/2004 para reforma e ampliação do Centro 
de Saúde; 

• Casa de Apoio Sol Nascente II – R$ 85 mil, repassados em Out/2006 para aquisição 
de equipamentos. 

 
Programa Sorria São Paulo (Custeio/Investimento): 

• Prefeitura - R$ 36 mil em Set/2006; 
 
Programa Saúde da Família - PSF (custeio): 

• Prefeitura - R$ 861 mil; 
 
Entrega de Ambulâncias: 2 

• Prefeitura – 2 (entregues em 1996 e 2001). 
 
Entrega de veículos p/ transporte de pacientes: 1 

• Prefeitura – 1 (entregue em 2004). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 6 viaturas na região: 3 para a Polícia Civil e 3 para a Polícia 
Militar – Custo: R$ 155 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 

• melhoramentos e pavimentação da SP-153, trecho Lagoinha – divisa com 
Guaratinguetá, numa extensão de 9 km – Custo: R$ 1.334 mil. Obra concluída em 
30/04/2001. 
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