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LARANJAL PAULISTA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007-2010 

 
R$ 31.338.000,00 – em 47 obras e ações 

 
 

AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 220.600 litros de leite, no período de Jan/2007 a Fev/2010 - Custo: R$ 
282 mil, beneficiando 362 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 47 mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4,70 km de estrada municipal LPR-048, Bairro Laras, BH Tietê/Sorocaba 
– 2ª Fase – Custo: R$ 400 mil. A obra foi concluída em 15/10/2009. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 28 convênios com a Prefeitura para atendimento a 679 crianças e 
adolescentes, 184 idosos e 860 famílias – R$ 355 mil. 

 
• Programa Renda Cidadã – atendeu 60 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 43 mil; 60 

famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 43 mil; 60 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 43 mil 
e está atendendo mais 60 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 43 mil repassados R$ 21 
mil em Jan/2010 e Jun/2010. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 50 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 36 

mil; 50 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 36 mil; 50 bolsistas/mês em 2009 – Custo: 
R$ 36 mil e está atendendo mais 50 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 36 mil 
repassados R$ 18 mil em Jan/2010 e Jun/2010. 
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Repasses concluídos para entidades: R$ 240 mil 
 

• Associação Mão Amiga – AMA - R$ 30 mil repassados em Dez/2009, para aquisição 
de equipamentos para entidade.  

 
• Associação de Mães “Maria Sampaio” - R$ 30 mil repassados de Jan/2007 a 

Jul/2007, para custeio da entidade.  
 
APAE – R$ 90 mil 
 

• R$ 30 mil repassados de Jan/2007 a Mai/2007, para custeio da entidade; 
 

• R$ 30 mil repassados em Nov/2008, para aquisição de equipamentos para entidade. 
 
• R$ 30 mil repassados em Dez/2009, para aquisição de equipamentos para entidade. 
 

Asilo de São Cristóvão – R$ 90 mil 
 

• R$ 40 mil repassados em Dez/2009, para aquisição de equipamentos para entidade.  
 

• R$ 50 mil repassados em Fev/2010, para aquisição de equipamentos para entidade.  
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: R$ 770 mil 
 

• ampliação da praça esportiva – Custo: R$ 150 mil, repassados em Fev/2010; 
 

• construção de quadra poliesportiva no Distrito de Maristela – Custo: R$ 60 mil, 
repassados em Fev/2010; 

 
• reforma de centro esportivo – Custo: R$ 160 mil, repassados em Fev/2010; 

 
• construção de centro de lazer para jovens e idosos – Custo: R$ 200 mil repassados em 

Mar/2010. 
 

• aquisição de máquina 0km – Custo: R$ 200 mil repassados em Mai/2010. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
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Total de investimentos em obras: R$ 123 mil 
 
Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 123 mil 
 

• EE Cesário Carlos de Almeida – Custo: R$ 107 mil A obra foi concluída em 
04/10/2007. 

 
• EE Cesário Carlos de Almeida – Custo: R$ 9 mil A obra foi concluída em 13/01/2010. 

 
• EE Luiz Campacci – Custo: R$ 7 mil A obra foi concluída em 13/01/2010. 

 
Repasses para APAE: R$ 451 mil 
 

• De 2007 a Mar/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 451 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 254 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• Em 2007 foram gastos R$ 43 mil em atividades desenvolvidas aos finais de semana em 
1 escola do município. 

 
Transporte Escolar: 
 

• Em 19/12/2009 e 15/03/2010 foram entregues 2 microônibus para o transporte escolar 
– Custo: R$ 291 mil. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

 
Eventos: 
 
• 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, são para 
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despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos.  

 
 
HABITAÇÃO: 
 
Programa Melhoria Habitacional: 
 

• execução de galerias de águas pluviais na Ruas do Bairro Alto dos Laranjais II – 
Custo previsto: 68 mil. A obra está programada. Aguardando regularização de 
documentos do convênio para liberação da parcela, pois a Prefeitura fez a obra em 
outra rua, houve "quebra de convênio”. 

 
 
JUSTIÇA: 
 
FUNDAÇÃO CASA: 
 

• convênio com a Prefeitura, para adolescentes inseridos em medida sócio educativas 
em meio aberto em modelo municipalizado – Custo: R$ 48 mil, pagos de Jul/2007 a 
Mai/2009. Vigência de 01/07/2008 a 30/06/2009. 

 
 

SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 
Concluída: R$ 2.622 mil 
 

• 1.760 m de rede de distribuição de água, 1.010 ligações prediais de água, 911 m de 
rede coletora de esgotos e 673 ligações prediais de esgotos, dentro do Programa de 
Crescimento Vegetativo. Abrange também os municípios de Anhembi, Bofete, Cesário 
Lange, Conchas, Itatinga, Pardinho, Porangaba e Torre de Pedra – Custo: R$ 511 
mil. A obra foi concluída em 18/02/2008; 

 
• obras de ampliação do escritório no Distrito de Laras, e construção de guarita na 

área da captação de água bruta – Custo: R$ 132 mil. A obra foi concluída em 
03/03/2008; 

 
• remanejamento de rede coletora de esgotos (44,60 m), no Jardim Bela Vista – Custo: 

R$ 3 mil. A obra foi concluída em 30/06/2007; 
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• obras de remanejamento de Rede coletora de esgotos (72,70 m) e Ligações prediais de 

esgotos (03 un) – Custo: R$ 6 mil. A obra foi concluída em 13/08/2008; 
 

• obras de remanejamento de rede de distribuição de água (652,50 m) e ligações 
prediais de água (48 un), na rua 10 de Outubro – Custo: R$ 35 mil. A obra foi 
concluída em 01/03/2008; 

 
• obras de rede distribuição de água (2059 m), ligações prediais água ( 1344 un) , rede 

coletora de esgotos (1390 m) e ligações prediais esgotos (778 un) do Crescimento 
Vegetativo – Custo: R$ 592 mil. A obra foi concluída em 15/01/2009. 

 
• obras de interligação de rede coletora de esgotos (38,00 m) ao emissário com 

travessia sobre pilaretes na Vila Zalla – Custo: R$ 24 mil. A obra foi concluída em 
18/02/2009. 

 
• execução da 1ª etapa do Sistema de Esgoto Sanitário, incluindo: 782,89 m de rede 

coletora de esgotos, estação elevatória de esgotos, 3.586 m de linha de recalque, 
2.012,84 m de emissário por gravidade e 2.439 m de emissário nos Bairros Maristela e 
Vila Zalla – Custo: R$ 1.039 mil. A obra foi concluída em 30/06/2009; 

 
• obras de rede de distribuição de água (1.068,00 m ) , ligação predial de água ( 664 

unid.), Rede Coletora de Esgoto ( 615,00 m ) e ligação predial de esgoto (271 unid.), 
do crescimento vegetativo – Custo: R$ 280 mil. A obra foi concluída em 10/01/2010. 

 
Em execução: 
 

• 4.578,12 m de rede de distribuição de água, 2.215 ligações prediais de água, 4.547 m 
de rede coletora de esgotos e 1.952 ligações prediais de esgotos, dentro do Programa 
de Crescimento Vegetativo. Abrange também os municípios de Anhembi, Bofete, 
Cesário Lange, Conchas, Itatinga, Pardinho, Porangaba e Torre de Pedra – Custo: R$ 
1.096 mil. A obra está com 27,26% executados e tem término previsto em 31/12/2010; 

 
• execução da estação elevatória de esgoto final, linha de recalque para Estação 

elevatória de esgotos final e Estação de Tratamento de esgotos  no município de 
Laranjal Paulista / Sede e Distrito de Laras – Custo: R$ 8.649 mil. A obra está com 
50% executados e tem término previsto em 30/03/2011. 

 
• obras de remanejamento de Rede de distribuição de água (2.207,00 m) e Ligações 

prediais de água (132 un), em diversas ruas – Custo: R$ 100 mil. Em inicio de obra. 
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• execução de redes e ligações de água e esgotos do crescimento vegetativo, troca de 
ramais, reparo de redes e ramais, nivelamento e construção de PVs e corte/supressão 
de ramais de água em diversos municípios  – Custo: R$ 167 mil. Em inicio de obra. 

 
• execução do Sistema de Esgoto Sanitário do Distrito de Maristela: Rede Coletora 

(1.792,5 m), emissário (930,0 m) - Rede Coletora a Estação Elevatória de Esgoto do 
Distrito e ligações domiciliares de esgotos (25 UN) – Custo: R$ 294 mil. Em inicio de 
obra. 

 
 
SAÙDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 

• De 2007 a Dez/2009 foram repassados para o município R$ 367 mil em medicamentos. 
Mais R$ 130 mil estão sendo repassados em 2010. 

 
Repasse concluído para entidades hospitalares (2007-2009) – equipamentos (Total: R$ 345 
mil): 
 

• Santa Casa – R$ 100 mil repassados em Dez/2007, para aquisição de equipamentos. 
 
• Santa Casa – R$ 245 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos. 

 
Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007-2009) – custeio: 
 

• Santa Casa – R$ 1.530 mil. 
 
Repasses programados para Prefeitura / entidades hospitalares – equipamentos: 
 

• Santa Casa – R$ 80 mil, para aquisição equipamentos. 
 
• Prefeitura – R$ 65 mil, para aquisição equipamentos. 
 

Repasses programados para entidades hospitalares – custeio: 
 

• Santa Casa – R$ 478 mil 
 
Programa de Controle de Glicemia: 

 
• Prefeitura - R$ 102 mil, repassados de Jul/2006 a Abr/2007. 
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SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 34 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• pavimentação da vicinal Laranjal Paulista, Ver. Giovani Costa, numa extensão de 
2,50km – Custo: R$ 970 mil. A obra foi concluída em 28/12/2008. 

 
 
PROGRAMA – PRÓ-VICINAIS III: 
 

• em andamento a recuperação de 11,60 km da estrada vicinal Laranjal Paulista x 
Saltinho, entre as Rodovias SP-300 e SP-127 - Custo: R$ 7.723 mil. A obra está com 
73,80% executados e previsão de termino em 08/07/2010.  

  

OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 14.200.000,00 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 646.256 litros de leite, no período de Jan/1998 a Dez/2006 - Custo: R$ 
471 mil, beneficiando 362 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 6 implantadas 
 

• implantadas 6 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado fez a doação das superestruturas, totalizando 54 
metros lineares – custo aproximado de R$ 345 mil: 
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1. Bairro Boa Vista, sobre a Ponte do Moinho - com vão de 12 metros. Instalada em 
28/11/2000; 

 
2. Estrada Ponte Preta – Distrito de Iaras (LRP-318), trechos 1 e 2 - com vão de 16 

metros. Instaladas em 02/12/2003; 
 

3. Estrada Ponte Ribeirão da Boa Vista (LRP-020) - com vão de 8 metros. Instalada em 
09/06/2004; 

 
4. Distrito de Iaras, sobre o Ribeirão da Bomba, trechos 1 e 2 - com vão de 18 metros. 

Instaladas em 09/06/2004. 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 6,5 km das estradas rurais LRP-259 e LRP-040 – Custo: R$ 205 mil. 
Obras concluídas em 04/12/2000 e 26/12/2006.   

 
Programa de Microbacias - CATI: 
 

• recuperados 4,15 km de adequação da estrada rural Microbacia Ribeirão Boa Vista – 
Estrada LRP-365 Bicame – Custo: R$ 228 mil. A obra foi concluída em 31/03/2005. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 29 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 410 
crianças e adolescentes, 460 idosos, 50 portadores de deficiência e 221 famílias – R$ 
692 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 50 bolsistas/mês em 2005 e 50 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 36 mil em 2005 e R$ 36 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 
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 em 2001 – R$ 8 mil, 30 famílias/mês em 

2003 – R$ 43 mil, 30 famílias/mês em 2004 – R$ 21 mil; 30 famílias/mês em 2005 – R$ 
21 mil e 60 famílias/mês em 2006 – R$ 43 mil. O Programa objetiva conceder subsídio 
financeiro de R$ 60,00/mês para famílias em situação de pobreza, com renda mensal 
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“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. 

 
Repasse de recursos: 
 

• repassados R$ 5 mil em Jul/2002, para reforma e pintura da sede da Creche e 
Berçário João XXIII; 

 
• repassados R$ 20 mil em Set/2005, para ampliação da APAE; 

 
• repassados R$ 20 mil em Fev/2005, para construção de uma lavanderia e um posto de 

enfermagem no Asilo São Cristóvão. 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasse de verba): 
 

• 8.329 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 50 mil, repassados 
em Jun/1998. A obra foi concluída em 19/06/1998; 

 
• aquisição de veículo para a APAE  – Custo: R$ 20 mil, repassados em Ago/1998. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Construção de escola: 1 (630 novas vagas)  
 

• EMEF Profª Iara Selma Bado – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 250 mil. Obra 
concluída em 27/10/1999. 

 
Reformas em Escolas: 8 – R$ 302 mil 
 

• EEPG Quinzinho do Amaral (2) – Custo: R$ 186 mil. Obras concluídas em 15/01/1997 
e 20/07/2005; 

 
• EMEF João Brunheira (2) – Custo: R$ 36 mil. Obras concluídas em 31/08/1995 e 

12/06/2002; 
 



10   

• EE Cesário Carlos de Almeida (4) – Custo: R$ 80 mil. Obras concluídas em 
30/11/1996, 03/02/2000, 20/11/2000 e 15/01/2001. 

 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 2 – R$ 108 mil 
 

• EE Luiz Campacci – Custo: R$ 68 mil. Obra concluída em 31/01/2002; 
 

• EMEF João Brunheira – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 07/11/2002. 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 285 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 2 escolas do município. 

 
 
Repasses para APAE/entidades: 
 

• De 2004 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 325 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 186 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 
 

• Em 19/09/2002 foi implantado o Banco do Povo Paulista, na Rua São Vicente de 
Paulo, nº 142 - Centro - Custo: R$ 135 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 168 unidades habitacionais / 2 conjuntos - R$ 1.255 mil 
 

• Conjunto Habitacional Laranjal Paulista A – 107 unidades, beneficiando 535 pessoas, 
construídas pelo Programa Empreitada Global no acesso a rua das Margaridas – 
Jardim Panorama - Custo: R$ 893 mil. A obra foi concluída em 30/04/1997; 
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• Conjunto Habitacional Laranjal Paulista C – 61 unidades, beneficiando 305 pessoas, 
construídas pelo Programa Empreitada Global na rua Drº Moacir Maffei, próximo ao 
Estádio Municipal - Custo: R$ 362 mil. A obra foi concluída em 30/09/1997. 

 
 
Fundo Estadual da Habitação:  
 

• 9.974 m² de obras de infra-estrutura, guias e sarjetas no conjunto habitacional Nello 
Parducci – Custo: R$ 90 mil, repassados em Nov/2004. A obra foi concluída em 
25/11/2004. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, no valor de R$ 112 
mil em Set/2002, para aquisição de 1 caminhão coletor compactador de lixo. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• ampliação do sistema de abastecimento de água e do sistema de esgoto sanitário, 
compreendendo: 6.150 m de rede de distribuição de água, 480 ligações prediais de 
água, 8.400 m de rede coletora de esgotos e 480 ligações prediais de esgotos – Custo: 
R$ 426 mil. A obra foi concluída em 19/11/2000; 

 
• execução de adutora de água tratada, interligando Maristela ao sistema produtor da 

sede e travessia por método não destrutivo sob leito da ferrovia – Custo: R$ 165 mil. A 
obra foi concluída em 30/11/1999.  

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

• Santa Casa – R$ 366 mil. 
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Programa de Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura - R$ 43 mil repassados em Ago/2005. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares –obras e equipamentos (1995-2006): 
 

• Prefeitura - R$ 20 mil repassados em Dez/1996 para reforma e ampliação do Centro 
de Saúde da Vila Zalla; 

 
• Prefeitura – R$ 50 mil repassados em Jul/2006 para aquisição de veículo para 

transporte de pacientes; 
 

• Santa Casa - R$ 3 mil repassados em Dez/1996 para aquisição de equipamentos; 
 

• Santa Casa - R$ 32 mil repassados em Ago/1997 para aquisição de equipamentos; 
 

• Santa Casa - R$ 75 mil repassados em Dez/1997 para aquisição de equipamentos; 
 

• Santa Casa - R$ 70 mil repassados em Jul/2004 para reforma do Centro Cirúrgico.  
 
Entrega de Ambulâncias: 3 – R$ 100 mil 
 

• Prefeitura – 3 (entregues em 1998, 2004 e 2005). 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entregues 10 viaturas, sendo: 5 para a Polícia Militar e 5 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 242 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• reconstrução de ponte sobre o Córrego da Espanhola no km 185,9 da SP-300, trecho 
Laranjal Paulista-Conchas – Custo: R$ 314 mil. A obra foi concluída em 12/04/2002; 

 
• melhoramentos e pavimentação do acesso da via marginal à SP-261, km 256,702 – 

Custo: R$ 138 mil. A obra foi concluída em 02/11/2003. 
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