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LORENA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 2011-2014

 
 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 21.540 litros de leite em Jan/2011 – Custo: R$ 28 mil, beneficiando 1.436 
famílias carentes, no último mês do período.  

 

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 Lorena - Rua Viscondessa de Castro Lima, 10 – Centro, em andamento 7 
cursos, (canto coral, madeiras, metais, percussão/bateria, violão, violino/viola e 
violoncelo/contrabaixo), para 211 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 421 
mil de Mar/2003 a Set/2010 para pagamento de despesas de manutenção do Polo, 
recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 
01/11/2002.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

• Programa Renda Cidadã - estão sendo atendidas 312 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 299 mil, já repassados R$ 63 mil de Jan a Mar.  

• Projeto Ação Jovem - estão sendo atendidos 1.091 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
938 mil, já repassados R$ 240 mil de Jan a Abr.  

 

Repasses concluídos: R$ 230 mil  

• ADEFIL – R$ 70 mil, repassados em Nov/2010, para aquisição de equipamentos. 
Concluída em 21/01/2011.  
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• ADEFIL – R$ 30 mil, repassados em Nov/2010, para aquisição de equipamentos. 
Concluída em 04/02/2011.  

• ADEFIL – R$ 50 mil, repassados em Mar/2011, para construção de um salão de 
arteterapia.  

• APAE – R$ 50 mil, repassados em Abr/2011, para aquisição de equipamentos.  

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em Jul/2010, para aquisição de 1 veiculo Fiat/Uno 
e 3 computadores. Concluída em 14/01/2011.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 37 mil  

Reforma de escola em execução: 1 – R$ 37 mil 

 

 

• EE Gabriel Prestes – Custo: R$ 37 mil. A obra está com 2% executados e tem término 
previsto em 06/06/2011.  

 

Reforma de escola contratada, aguardando OIS: 1 – R$ 91 mil 

• EE Prof. Luiz de Castro Pinto – Custo: R$ 91 mil.  
 

Repasses para a APAE:  

• Em Mar/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 119 mil, 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 135 alunos.  

 

ENSINO SUPERIOR:  

USP:  

• execução das obras do restaurante do Centro de Vivência (Campus de Lorena) – 
Custo: R$ 1.936 mil. A obra está com 99,88% executados e término previsto para 
25/05/2011.  
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• execução das obras para construção do edifício laboratorial (Campus de Lorena) – 
Custo: R$ 2.910 mil. Obra iniciada em 14/02/2011 e tem término previsto em 
14/02/2012.  

 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES:  

DER:  

Obra em execução:  

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV:  

• recuperação de 7,10 km das vicinais Santa Lucrecia – Bairro da Ponte Nova ao Bairro 
do Campinho, no subtrecho de acesso a Escola de Engenharia de Lorena (EEL) - 
Custo: R$ 2.846 mil. A obra está com 90% executados e previsão de término para 
02/07/2011 (PDM).  

 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO :  

• contrato com INSTITUTO OIKOS DE AGROECOLOGIA, para estudo da influência 
da recuperação e conservação ambiental na melhoria da qualidade e quantidade das 
ações – Custo: R$ 196 mil. Os estudos estão com 68,95% executados e tem término 
previsto em 22/07/2012.  

• contrato com a Prefeitura, para projeto de recomposição de mata ciliar e revitalização 
do Ribeirão Mandi – Custo: R$ 70 mil. Os serviços estão com 50% executados e tem 
término previsto em 26/03/2012.  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênio SEP: R$ 838 mil  

• construção de uma creche no Bairro da Vila Cida, com 181,84 m² de área, localizado 
na Avenida Dr. Eugênio Borges, 147 - Custo: R$ 150 mil, repassados em Abr/2011.  
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• construção de uma creche, com 234,61 m² de área, localizado na Rua Professora 
Aparecida Machado Guedes de Oliveira Cruz, Vila dos Comerciários I - Custo: R$ 
150 mil, repassados em Nov/2010.  

• construção de praça, com 1.067,94 m² de área no Bairro Vila Brito – Custo: R$ 150 
mil, repassados em Nov/2010.  

• construção de quadra de tênis, com alambrado e iluminação no Centro Social Urbano, 
na Avenida Oscar dos Santos Bitencourt – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
Jun/2010.  

• 3.458,00 m² de pavimentação com blocos de concreto, incluindo preparo e abertura de 
caixa e 50 m de guias e sarjetas nas ruas Venezuela, Costa Rica e Av. México – Custo: 
R$ 150 mil, repassados em Abr/2009.  

• galerias de águas pluviais com aduelas celular, com dimensão de 117 m, na Avenida 
Dr. Eugênio Borges, Vila Cida – Custo: R$ 138 mil, repassados em Abr/2009.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS:  

SABESP:  

Obras programadas:  

• construção da Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque – Coletor Tronco II 
em diversos locais – Custo previsto: R$ 755 mil.  

• ampliação do sistema de abastecimento de água no Bairro Aterrado, compreendendo: 
urbanização, linha de recalque, fornecimento e montagem de equipamento – Custo 
previsto: R$ 230 mil.  

• serviços de engenharia para remanejamento de Adutora de Água Bruta em Lavrinhas, 
Lorena e Queluz – Custo previsto: R$ 89 mil.  

 

SAÚDE:  

Repasses em andamento para Prefeitura / entidades hospitalares – custeio – (Total: R$ 630 
mil):  

• Santa Casa – R$ 630 mil, já repassados R$ 210 mil em Fev e Mar/2011.  
 

• Repasse programado para entidades hospitalares – custeio:  
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• Santa Casa – R$ 603 mil.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares – equipamentos – (Total: R$ 
570 mil):  

• Santa Casa – R$ 300 mil, repassados em Set/2010, para reforma e ampliação da 
Clinica Médica.  

• Santa Casa – R$ 200 mil, repassados em Jun/2010, para reforma e ampliação.  

• Prefeitura – R$ 70 mil, repassados em Dez/2010, para construção do Centro de 
especialidade odontológica.  

 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 5 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 229 mil.  
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GESTÕES 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 1.000.892 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 1.272 mil, 
beneficiando 1.436 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 5,03 km da estrada LOR-050 no Bairro Ponte Nova (2ª Fase) – Bacia 
Hidrográfica Paraíba do Sul – Custo: R$ 465 mil. Obra concluída em 28/06/2010.  

 

Programa de Pontes metálicas: 2 

Foram implantadas 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 22 metros 
lineares – Custo: R$ 140 mil:  

• sobre o Rio dos Macacos na estrada das Posses, km 3,8 - Bairro das Posses, vão de 12 
m. Instalada em 28/08/2008.  

 

• sobre o Rio do Cocho na Estrada do Cocho, km 29 - Bairro do Cocho, vão de 10 m. 
Instalada em 28/08/2008.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrado 1 convênio com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 2.023 
pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 254 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 140 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 100 mil; 
140 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 100 mil; 200 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
126 mil e 200 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 173 mil.  
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• Projeto Ação Jovem – atendeu 139 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 100 mil; 139 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 100 mil; 139 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 
100 mil e 210 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 155 mil.  

 

Repasses concluídos: R$ 160 mil  

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

• ADEFIL – R$ 60 mil, repassados em Jul/2010, para, para aquisição de equipamentos.  
 

• APAE – R$ 50 mil, repassados em Ago/2006, para construção de uma quadra 
poliesportiva. Obra concluída em 30/06/2007.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

CEETPS:  

• ETEC de Lorena – celebrado convênio entre CEETPS e município para implantação 
da ETEC na Avenida Epitácio Santiago, nº 199 (prédio cedido pela Secretaria da 
Educação). Coube ao município a reforma e adequação do prédio e ao Estado, a 
aquisição de equipamentos e mobiliários – Custo: R$ 46 mil. As aulas iniciaram em 
Ago/2010 e a unidade oferece os cursos técnicos de Segurança do Trabalho (40 vagas 
noite), Marketing (80 vagas - tarde e noite), Informática para Internet (40 vagas - 
noite), Redes de Computadores (40 vagas tarde) e Logística (40 vagas noite).  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 3.501 mil  

Reformas de escolas concluídas: 28 – R$ 2.900 mil.  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 4 – R$ 601 mil  

• EE Regina Bartelega da Cunha M.J. Ortiz Monteiro – Custo: R$ 147 mil. Obra 
concluída em 25/03/2008.  
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• EE Prof Joaquim Ferreira Pedro – Custo: R$ 153 mil. Obra concluída em 25/03/2008.  
 

• EE ProfªMiquelinaCartolano – Custo: R$ 145 mil. Obra concluída em 26/04/2007.  
 

• EE Padre Carlos Leôncio da Silva – Custo: R$ 156 mil. Obra concluída em 
25/03/2008.  

 

Transporte Escolar:  

• Em 19/12/2009 foi entregue 1 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil.  

 

Repasses para a APAE:  

• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
1.013 mil, destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 504 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 7.916 alunos em 2007, 7.470 
alunos em 2008, 13.752 alunos em 2009 e 14.136 alunos em 2010 - Custos: R$ 679 
mil.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 525 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 4 escolas do município.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 5 unidades habitacional entregues pelo sistema de carta de crédito - R$ 176 mil  

Programa Melhoria Habitacional  
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• 5.930,44 m² de pavimentação com bloquete sextavado, guias e sarjetas, nas Ruas do 
Bairro Parque das Rodovias – Custo: R$ 200 mil, repassados de Dez/2006 a 
Mai/2010. Obra concluída em 07/12/2009.  

 

JUSTIÇA:  

Fundação Casa:  

Convênios:  

• convênio com o Colégio São Joaquim, para atendimento a 85 adolescentes em regime 
de liberdade assistida e prestação de serviços da comunidade – Custo: R$ 204 mil, 
repassados de Jul/2006 a Jul/2008.  

 

• convênio com a Prefeitura, para atendimento a 55 adolescentes inseridos em medida 
sócio educativa em meio aberto – Custo: R$ 66 mil, repassados de Set/2008 a 
Jun/2009.  

 

Obras concluídas:  

• construção 1 casa em Lorena – Custo: R$ 894 mil. O contrato foi rescindido com 
32,80% executados.  

 

• obras para conclusão da Casa Lorena, na Estrada Municipal Chiquito de Aquino – 
LOR-20, km 2,100 m (lado esquerdo), ligação Dutra/Bairro Santa Lucrecia - Custo: 
R$ 4.270 mil. Obra concluída em 09/06/2010.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obras concluídas: R$ 1.758 mil  

• perfuração do poço tubular profundo P.23 no Bairro Aterrado – Custo: R$ 187 mil. 
Obra concluída em 05/11/2009.  
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• serviços de engenharia para execução de ligações de água e esgoto - Custo: R$ 27 mil. 
Obra concluída em 17/07/2009.  

 

• prolongamento de 2.408 m de rede de distribuição de água e 1.496 ligações 
domiciliares de água, nos municípios de Canas, Lorena, Lavrinhas e Queluz, custo: R$ 
312 mil, Obra concluída em 20/08/2008.  

 

• prolongamento de 1.770 m de rede coletora de esgotos e 1.176 ligações domiciliares 
de esgotos nos municípios de Canas, Lorena, Lavrinhas e Queluz – Custo: R$ 549 mil. 
Obra concluída em 20/08/2008.  

 

• serviços de engenharia para execução de prolongamento de redes e ligações de água e 
esgoto - Custo: R$ 633 mil. Obra concluída em 23/06/2008.  

 

• execução de ligações domiciliares de água em diversos locais do município – Custo: 
R$ 12 mil. Obra concluída em 10/06/2008.  

 

• execução de ligações domiciliares de esgotos em diversos locais do município – Custo: 
R$ 12 mil. Obra concluída em 10/06/2008.  

 

• remanejamento de 386 m de rede coletora de esgotos na Rua Gentil Azevedo Nunes 
custo: R$ 26 mil, Obra concluída em 21/04/2007.  

 

SAÚDE:  

Programa Dose Certa:  

 

• De 2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 1.468 mil em 
medicamentos.  
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Programa de Controle de Glicemia:  

• Prefeitura - R$ 322 mil foram repassados de 2007 a 2010 para custeio.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares – custeio – (Total: R$ 5.097 
mil):  

• Pronto Socorro “Conde de Moreira Lima” – R$ 1.922 mil.  
 

• Santa Casa – R$ 3.175 mil.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares – equipamentos – (Total: R$ 
2.200 mil):  

• Prefeitura – R$ 80 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos.  
 

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em Dez/2007, para veículo para Programa Saúde 
da Mulher.  

 

Pronto Socorro "Conde de Moreira Lima" – R$ 2.090 mil.  

� R$ 40 mil, repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos.  
 

� R$ 150 mil, repassados em Nov/2007, para recuperação da Unidade de Internação 
Clínica Cirúrgica Medica (concluída em 31/12/2007).  

 

� R$ 100 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos.  
 

� � R$ 350 mil, repassados em Jan/2008, para reforma e ampliação (concluída em 
31/12/2007).  

 

� R$ 100 mil, repassados em Jan/2008, para aquisição de equipamentos.  
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� R$ 150 mil, repassados em Nov/2007, para aquisição de equipamentos e mobiliários.  
 

� R$ 400 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de mobiliários e equipamentos 
para Clinica Médica SUS.  

 

� R$ 200 mil, repassados em Nov/2007, para equipamentos para o centro cirúrgico 
(entregues em Nov/2007).  

 

� R$ 600 mil, repassados em Jun/2008, para obra na Clinica Médica SUS e Clinica 
Cirúrgica.  

 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 13 viaturas: 7 para a Polícia Militar e 6 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 510 mil.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

Obras concluídas: 

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I:  

• recuperação de 4,50 km da vicinal Porto Meira – Custo: R$ 1.161 mil. Obra concluída 
em 30/09/2008 (CRZ).  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III:  

• recuperação de 1,60 km da vicinal Ponte Nova / Faenquil - Custo: R$ 803 mil. Obra 
concluída em 16/11/2010 (CJD).  
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 58.263.100,00 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 2.097.758 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 

1.665 mil beneficiando 1.436 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 12 km de estrada rural, sendo 9 km na estrada LOR-475 e 3 km na 
Estrada Nova – Custo: R$ 92 mil. A obra foi concluída em 05/12/1998. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 6 
• implantadas 6 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 

construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 42 metros 
lineares – Custo: R$ 268 mil. 

1. sobre o córrego Pinhal Novo na estrada São Miguel, vão de 6 metros. Instalada em 
07/07/2004.  

2. sobre o córrego Taboão na estrada Figueiredo, vão de 12 metros . instalada em 
07/07/2004.  

3. sobre o córrego do Pedroso na estrada Vassoural, vão de 6 metros. Instalada em 
15/06/2004. 

4. sobre o Ribeirão Caninhas na estrada do Campinho, vão de 6 metros, instalada em 
18/06/2002. 

5. sobre o córrego Três Barras, na estrada Serra Bonito , vão de 6 metros, instalada em 
18/06/2002. 

6. sobre o córrego Três Barras na estrada Santa Lucrécia, vão de 6 metros, instalada em 
18/06/2002.  

 
 
 
 
 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
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• celebrados 48 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 871 

crianças e adolescentes, 540 idosos, 151 portadores de deficiência, 486 famílias, 162 
migrantes e 150 pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 1.200 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 59 bolsistas/mês em 2005 e 59 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 42 mil em 2005 e R$ 42 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 – 90 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 154 mil; 90 

famílias/mês em 2004 – R$ 65 mil, 90 famílias em 2005 – R$ 64 mil e 140 famílias em 
2006 – R$ 100 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. 

 
Repasse para custeio: 

• APAErepassados R$ 30 mil em 29/06/2006. 
 
Repasse para investimentos: 

 
• Centro de Convivência da Melhor Idade, repassados R$ 150 mil em Mar/2003 para 

construção. 
 
• Serviço de Obras Sociais - SOS de Lorena repassados R$ 80 mil em dez/2004 para 

reforma e ampliação. 
 
 
CULTURA: 

 
• realizado 2º encontro da cultura popular de Lorena em setembro de 2006, custo: R$ 6 

mil. 
 
• realização do projeto "VII Arena Show", em agosto/2006 custo: R$ 36 mil. 
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• projeto I circuito estudantil de skate, custo: R$ 10 mil, realizado em março/2006 
 
• realização do projeto Cantata de Natal no Interior, custo: R$ 38 mil. 
 
• Realização de cursos práticos e teóricos, custo: R$ 1 mil repassados em dez/1998.  

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos:  
 

• Recuperação de 2 casas – Custo: R$ 20 mil. Obra concluída em 17/01/2003. 
 

• construção de Ponte no Bairro das Posses, custo: R$ 48 mil,sendo: R$ 32 mil em 
recursos do Ministério de Integração Nacional – convênio 002/00 e R$ R$ 15 mil em 
recursos do Estado. A obra foi concluída em 03/07/2001. 

 
• Construção de ponte com 10 m de comprimento e 8 de largura no bairro 

Guaratinguetá, custo: R$ 71 mil, sendo: R$ 62 mil em recursos do Ministério de 
Integração Nacional – convênio 002/00 e R$ R$ 9 mil em recursos do Estado. A obra 
foi concluída em 28/05/2001. 

 
• Construção de ponte com 12 m de comprimento e 8 m de largura nos Bairros Santa 

Lucrecia – Pedroso, Custo: R$ 37 mil, sendo: R$ 30 mil em recursos do Ministério de 
Integração Nacional – convênio 002/00 e R$ 7 mil em recursos do Estado. Obra 
concluída em 24/05/2001. 

 
• Construção de ponte com 12 m de comprimento e 8 m de largura no Bairro santa 

Lucrécia Custo: R$ 44 mil sendo: R$ 37 mil em recursos do Ministério de Integração 
Nacional – convênio 002/00 e R$ 7.186,49 em recursos do Estado. Obra concluída em 
24/05/2001. 

 
• recuperação de 23 km de rodovia municipal, custo: R$ 145 mil com recursos do 

Convênio 002/00 - Ministério da Integração Nacional, obra concluída em 03/10/2000. 
 

• Construção de ponte de concreto armado sobre o Ribeirão Santa Lucrécia na estrada 
Sta. Lucrécia custo: R$ 45 mil, concluída em 12/12/1999. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
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• 22.580,64 m de obras de Infraestrutura urbana no Bairro Cecap, custo: R$ 350 mil, 
obras concluídas em 15/05/2001. 

 
• 8.060 m² de pavimentação asfáltica nas ruas do Bairro Cecap, custo: R$ 110 mil, 

obras concluídas em 05/12/1999. 
 

• 14.100 m² de pavimentação, guias e sarjetas no Bairro Cecap, custo: R$ 180 mil, 
obras concluídas em 20/08/1998.  

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Escolas construídas: 4 (3.360 novas vagas) – R$ 1.796 mil 
 

• EE Prof Joaquim Ferreira Pedro – 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: R$ 846 mil. 
Obra concluída em 26/10/1999. 

 
• EMEF Profª Leda Maria Bilard de Carvalho – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 

310 mil. Obra concluída em 11/12/2002. 
 
• EMEIF Dr José Geraldo Rodrigues Alckmin (Vila Brito II)– 6 salas (630 novas vagas) 

– Custo: R$ 320 mil. Obra concluída em 04/11/2004. 
 

• EE B. CRUZ– 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 320 mil. Obra concluída em 
30/06/2005. 

 
Escolas ampliadas: 5 (1.680 novas vagas) – R$ 403 mil 
 

• EEPG Regina Bartelega da C.M.J. Ortiz Monteiro – 4 salas (420 novas vagas) – 
Custo: R$ 137 mil. Obra concluída em 30/06/2005. 

 
• EMEF Profa Adelina Alves Ferraz – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 48 mil. 

Obra concluída em 22/11/1997. 
 

• EEPSG ProfªMiquelinaCartolano – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 47 mil. 
Obra concluída em 12/12/1997. 

 
• EMEF Regina Bartelega da Cunha M.J.Ortiz Monteiro/Maria Antonia – 6 salas (630 

novas vagas) – Custo: R$ 120 mil. Obra concluída em 21/12/2001. 
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• EMEF Pe João Renaudin de Ranville - 2 salas (210 novas vagas)- custo: R$ 50 mil, 
concluída em 05/11/2003. 

 
Reformas em Escolas: 38 – R$ 2.049 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 5 – R$ 298 mil 
 

• EMEF Prof Aroldo Azevedo – Custo: R$ 30 mil, a obra foi concluída em 14/12/2006. 
 
• EE Prof Luiz de Castro Pinto – Custo: R$ 148 mil, a obra foi concluída em 

30/11/2004. 
 

• EE Gabriel Prestes, custo: R$ 40 mil, a obra foi concluída em 30/04/2001. 
 

• EE Prof Francisco Marques de Oliveira Jr – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída 
em 23/03/2001. 

 
• EE Arnolfo Azevedo – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 10/03/2001. 

 
Transporte escolar:2 veículos-R$ 106 mil 

 
• 2 microônibus - entregues em mar/2000 e mar/2002. 

 
Repasses para APAE: R$ 1.034 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 1.034 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família:  
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 937 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 9 escolas do município. 

 
 
ENSINO SUPERIOR: 
 
FAENQUIL – Faculdade de Engenharia Química: 

• construção da biblioteca e laboratório para o departamento de materiais, custo: R$ 
128 mil.  
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• reforma e ampliação do laboratório de engenharia química, custo: R$ 59 mil. 

• construção de laboratório de química /bioquímica para dotar o programa de pós-
graduação em biotecnologia de laboratório específico em química/bioquímica, 
custo:R$ 24 mil. 

• reforma e ampliação do centro de informática para proporcionar ao corpo discente 
uma melhor relação equipamento/aluno, no valor de R$ 26 mil. 

• reforma e ampliação de salas de aula do departamento de engenharia para dotar o 
programa de pós graduação de salas de aula específica, custo: R$ 33 mil. 

• construção do laboratório do Curso de Graduação de Engenharia de Materiais 
custo:R$ 712 mil. 

• construção da Biblioteca Central, R$ 793 mil.  

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 

• Em 20/04/2006 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista, na Rua Aldo H. Zanin, 22– Custo: R$ 270 mil do Estado e R$ 30 mil da 
Prefeitura, para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

 
• R$ 39 mil repassados em nov/2006 para implantação de um núcleo do projeto esporte 

social. 
 
• R$ 45 mil (repassados R$ 16 mil em out/2005) para construção de pista de skate park 

de grande porte. Obra concluída. 
 
• R$ 265 mil repassados em jun/2006, para realização do 50º jogos regionais. 

 
 
 
 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
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• Programa Acessa São Paulo – implantado 1Infocentro Municipal na Praça Conde 
Moreira Lima, s/nº. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 9 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet à população do 
município – Custo: R$ 30 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 775 unidades habitacionais / 3 conjuntos 
 

• conjunto Habitacional Lorena A6 – 280 unidades, beneficiando 1.400 pessoas, 
construídas pelo sistema Pró-Lar Auto-Construção na Av. Prefeito Braz Pereira de 
Olivas com a Rua Antônio Malerba, Custo: R$ 5.101 mil. Obra concluída em 
21/1/2005. 

 
• conjunto Habitacional Lorena A7– 200 unidades, beneficiando 1.000 pessoas, 

construídas pelo sistema Pró Lar Núcleo Habitacional por Empreitada, na Av. Lorena, 
31 - Bairro Cecap – Custo: R$ 4.583 mil. Obra concluída em 27/09/2006.  

 
• conjunto Habitacional Lorena295unidades, beneficiando 1.475 pessoas, construídas 

pelo sistema Habiteto na Rua Tenente Waldemar Junchetti, Bairro Cecap. Próximo ao 
Cemitério.– Custo: R$ 1.080 mil. Obra concluída em 25/09/1997. 

 
Fundo Estadual de Habitação: 
 
• 10.688 m² de obras de infraestrutura na Rua Capitão Oscar dos Santos Bittencourt, 

custo: R$ 250 mil, repassados em Nov/2005 e Jan e Fev/2006, concluídas em 
24/07/2006; 

 
• 12.945,09 m² de obras de infraestrutura urbana no Parque das Rodoviascusto: R$ 350 

mil repassados em mar/2003, obras concluídas em 31/12/2003; 
 

• obras de infraestrutura no Bairro Cecap, custo: R$ 148 mil, obras concluídas em 
03/12/2002. 

 
 
 
 
 
JUSTIÇA: 
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Fundação CASA  
 
• convênio com o Colégio São Joaquim Oratório S Luiz para atendimento a 60 

adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 86 mil pagos em de 
Jul/2005 a Jun/2006. Vigência: início em 01/07/2005 a 30/06/2006. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

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

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SRHSO 

• concluiu estação de tratamento de efluentes da FAENQUIL, custo: R$ 205 mil, 
concluído em 31/12/1999. 

 
COMGÁS: 

• 18.100 m de distribuição de gás natural nos municípios de Lorena, Guaratinguetá e 
Aparecida, custo:R$ 2.531 mil, concluída em 30/11/1998. empresa privatizada em 
14/04/1999. 

 
DAEE: 
 

• limpeza e desassoreamento do Ribeirão Mandi, custo:R$ 10 mil, concluída em 
08/04/1998. 

• limpeza e desassoreamento nos córregos Mandi,Vila Brito e Polder, custo: R$ 61 mil, 
concluído em 22/11/1996.  

 
SABESP: 

• execução de 2.400 m de prolongamento de rede de distribuição e 1.000 ligações 
domiciliares de água no Município, dentro do Programa Crescimento Vegetativo, 
custo: R$ 94 mil, concluído em 16/10/2006. 

 
• execução de 72 ligações domiciliares de água em Lorena e 8 em Canas, custo: R$ 10 

mil, concluído em 30/05/2006. 
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• aquisição de 1 conjunto motobomba submersa para utilização no Poço P.17 Guarani 
III, custo: R$ 14 mil, adquirido em 02/01/2006. 

 
• Execução de remanejamento de 153 m de rede de distribuição de água, na rua Major 

Constantino e na rua Laurindo José Silva, custo: R$ 14 mil, concluído em 03/01/2006. 
 
• Execução de 1.200 m de prolongamento de rede coletora e 700 ligações domiciliares 

de esgotos no Município de Lorena, custo: R$ 182 mil, concluído em 16/10/2006. 
 
• 10 ligações domiciliares de esgotos em Canas e 60 em Lorena, Programa Crescimento 

Vegetativo esgotos, custo: R$ 17 mil, concluídas em 30/05/2006. 
 
• Execução de interligação de 36 m de emissário de recalque de esgoto bruto da 

Estação Elevatória de Esgotos Cabelinha, custo: R$ 11 mil, concluída em 21/01/2004. 
 
• 68 ligações domiciliares de água em Canas, 503 em Lorena, 100 m de rede de 

distribuição de água em Canas e 671 m em Lorena, custo: R$ 55 mil, concluída em 
17/08/2004. 

 
• 39 ligações domiciliares de esgotos em Canas e 387 em Lorena; 50 m de rede coletora 

de esgotos em Canas e 657 m em Lorena, custo: R$ 93 mil, concluídas em 17/08/2004. 
 
• implantação de anel de reforço da rede de distribuição de água no sub-sistema D do 

Município de Lorena em atendimento ao PDO, custo: R$ 20 mil, concluída em 
18/01/2004. 

 
• aquisição de 1 quadro elétrico de comando e proteção para o booster de distribuição 

Vila Cristina –PDO, custo: R$ 12 mil, concluída em 30/03/2004. 
 
• aquisição de conjunto moto-bomba para as Estações Elevatórias de Esgotos dos 

Bairros Jardim Portugal e Vila Cristina, custo: R$ 13 mil, concluída em 30/03/2004. 
 
• Aquisição de 2 quadros elétricos 100 A, 4 quadros elétricos 05 CV e 2 quadros para 

sistema de telemetria a serem instalados nas Estações Elevatórias de Esgotos dos 
bairros Jardim Portugal e Vila Cristina, custo: R$ 77 mil, concluído em 02/08/2004. 

 
• Chegada de Água Bruta nos Reservatórios - sistema A, tubulação de aplicação, 

instalação Elétrica de Iluminação e Urbanização na área dos reservatórios do sistema 
A, custo: R$ 95 mil, concluídos em 14/01/2004. 
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• Execução de 2 Estações Elevatórias de Esgotos nos bairros Jardim Portugal e Vila 
Cristina, custo: R$ 143 mil, concluídos em 22/07/2004. 

 
• Execução de 120 ligações domiciliares de esgotos, custo: R$ 17 mil, concluído em 

02/10/2003. 
 
• Desarenadores, 1 Estação de Tratamento de Esgotos, Estação Elevatória de Esgotos e 

Emissário, custo: R$ 6.292 mil, concluído em 25/09/2003. 
 
• Construção de reservatório apoiado de 1.500m³, custo: R$ 373 mil, concluído em 

22/03/2003. 
 
• Execução de 150 ligações domiciliares de água –Programa Crescimento Vegetativo 

água, custo: R$ 9 mil, concluído em 02/10/2003. 
 
• 407 ligações domiciliares de Esgotos e 519 m de rede coletora de esgotos, custo: R$ 

36 mil, concluídos em 01/05/2003. 
 
• Implantação de estação elevatória de esgotos no Bairro Santa Rita (antigo Bairro 

Sapé), custo: R$ 101 mil, concluídos em 07/08/2003. 
 
• Execução de 2.504 m de rede de distribuição e 578 ligações domiciliares de água, 

custo: R$ 52 mil, concluídos em 01/05/2003. 
 
• Aquisição de tubo ff para o sistema de esgotos do Jd Portugal, custo: R$ 82 mil, 

concluído em 01/03/2003. 
 
• Complementação das obras do centro de reservação do sub-sistema A - injeção de 

resina de poliuretano em reservatório, custo: R$ 12 mil, concluída em 17/01/2003. 
 
• Adequação e reforço de grades de metalon para complementação das obras de 

fechamento da área do sub - sistema de Reservação de Água A do Município, custo: 
R$ 27 mil, concluído em 18/01/2003. 

 
• Perfuração de poço tubular profundo P.20 na Vila Cristina, custo: R$ 201 mil, 

concluído em 01/03/2002. 
 
• Execução de 2.340 m de remanejamento de rede de distribuição e ramais de água, 

custo: R$ 46 mil, concluído em 05/04/2002. 
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• 8.510 m de prolongamento de rede de distribuição de água para fechamento de malha 
no município, custo: R$ 60 mil, concluídos em 04/05/2002. 

 
• Perfuração de poço tubular profundo P.21, custo: R$ 186 mil, concluído em 

17/05/2002. 
 
• Execução de 492 m de remanejamento de rede coletora de esgotos no Bairro Nova 

Lorena, custo: R$ 43 mil, concluído em 22/10/2002. 
 
• Execução de 115 ligações domiciliares de esgotos, custo: R$ 13 mil, concluído em 

01/06/2002. 
 
• Execução de 150 ligações domiciliares de água no município, custo: R$ 10 mil, 

concluídas em 11/05/2002. 
 
• Execução de 2100 m de prolongamento de rede coletora e 310 ligações domiciliares 

de esgotos, custo: R$ 42 mil, concluídos em 15/06/2001. 
 
• Execução de 150 m de prolongamento de rede de distribuição e 90 ligações 

domiciliares de água, custo: R$ 7 mil, concluídos em 01/08/2001. 
 
• 1.200 m de prolongamento de rede de distribuição e 490 ligações domiciliares de 

água, custo: R$ 16 mil, concluídos em 15/06/2001. 
 
• Execução de 100 m de prolongamento de rede coletora e 80 ligações domiciliares de 

esgotos, custo: R$ 15 mil, concluídas em 01/08/2001. 
 
• Execução de 400 m de prolongamento de rede coletora e 250 ligações domiciliares de 

esgotos, custo: R$ 26 mil, concluídos em 28/12/2001. 
 
• Perfuração de poço tubular P.19, custo: R$ 143 mil, concluído em 25/05/2001. 
 
• Urbanização do poço P.19, custo: R$ 15 mil, concluída em 12/10/2001. 
 
• 400 m de prolongamento de rede coletora e 610 ligações domiciliares de esgotos, 

custo: R$ 64 mil, concluídos em 11/12/2000. 
 
• Remanejamento de 410 m de rede coletora e 50 ligações domiciliares de esgoto no 

Município de Lorena, custo: R$ 20 mil, concluídos em 25/09/2000. 
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• Execução de 350 m de prolongamento de rede coletora de esgotos no Município, 
custo: R$ 9 mil, concluídos em 01/07/1999. 

 
• Execução de 350 m de prolongamento de rede de distribuição e 650 ligações 

domiciliares de água no município, custo: R$ 38 mil, concluído em 11/12/2000.  
 
• 350m de remanejamento de rede coletora de esgotos, custo: R$ 16 mil, concluídos em 

31/01/2000. 
 
• 170 m de remanejamento de rede de distribuição de água, custo: R$ 8 mil, concluídas 

em 31/01/2000. 
 
• Construção de reservatório apoiado de distribuição circular de 1.500 m³ integrantes 

do sistema de do sistema de abastecimento de água (subsistema C) no Município, 
custo: R$ 264 mil, concluído em 30/01/2000. 

 
• Execução de 200 ligações domiciliares de água, dentro do Programa Crescimento 

vegetativo de água, custo: R$ 7 mil, concluídas em 01/07/1999. 
 
• Prolongamento de 600 m de rede de distribuição de água e 500 ligações domiciliares 

de água, custo: R$ 19 mil, concluída em 03/04/1999. 
 
• Execução de 220 ligações domiciliares de água em diversos locais no Município, 

custo: R$ 6 mil, concluído em 19/11/1999.  
 
• 133 ligações domiciliares de esgotos em diversos locais, custo: R$ 11 mil, concluídas 

em 19/11/1999. 
 
• 40 ligações domiciliares de água em diversos locais, Programa Crescimento 

Vegetativo de água, custo: R$ 2 mil, concluído em 12/12/1999. 
 
• 48 ligações domiciliares de esgotos em diversos locais - Programa Crescimento 

Vegetativo de Esgotos, custo: R$ 3 mil, concluído em 12/12/1999. 
 
• execução de 149 Ligações Domiciliares de Esgoto, custo: R$ 13 mil, concluídas em 

01/07/1999. 
 
• Execução de 60 ligações domiciliares de água em diversos locais, custo: R$ 3 mil, 

concluídas em 01/11/1998. 
 
• 54 ligações domiciliares de esgotos, custo: R$ 4 mil, concluídas em 01/11/1998. 
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• 70 ligações de água, custo: R$ 2 mil, concluídos em 01/08/1998. 
 
• Complementação de rede coletora de esgotos e ligações na Vila Nunes, custo: R$ 134 

mil, concluída em 18/06/1998. 
 
• 396 Ligações Domiciliares de Água, 342 Ligações Domiciliares de Esgotos, 1.626 m 

de rede de distribuição de água e 1.626 m de rede coletora de esgotos, custo: R$ 80 
mil, concluídas em 07/05/1998. 

 
• 53 ligações domiciliares de esgoto, em diversos locais, no Município, custo: R$ 4 mil, 

concluídos em 01/08/1998. 
 
• 4.414 m de rede de distribuição de água e 612 ligações domiciliares de água, custo: 

R$ 92 mil, concluídos em 01/09/1998. 
 
• Estação elevatória de esgotos na Vila Brito, na Vila Simão, coletor tronco CT-1, sifão 

sobre o Ribeirão Taboão, interligação, custo: R$ 2.917 mil, concluído em 01/02/1998.  
 
• Reforço- adutoras e redes - subadutora de água tratada - Vila Santa Rita do Sapé, 

custo: R$ 204 mil, concluídas em 01/06/1998. 
 
• Perfuração de poço profundo P.18 na Vila Passos, custo: R$ 85 mil, concluída em 

22/12/1997. 
 
• Prolongamento de rede coletora de esgotos no município, custo: R$ 7 mil, concluído 

em 01/11/1997. 
 
• remanejamento de rede de distribuição de água e ligações domiciliares de água, 

custo: R$ 61 mil, concluídas em 22/01/1997. 
 
• remanejamento de linha de recalque, Estação Elevatória de Esgotos - Bairro 

Cabelinha, custo: R$ 6 mil, concluídos em 19/03/1995. 
 
• Urbanização de poço P.16, custo: R$ 18 mil, concluída em 24/10/1997. 
 
• 60 ligações de água e 48 de esgotos em diversos locais, custo: R$ 6 mil, concluídos em 

15/09/1997. 
 
• Execução de 50 ligações de água e 57 ligações de esgotos em diversos locais, custo: 

R$ 7 mil, concluídas em 25/07/1997. 
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• Perfuração de Poço Profundo P.15, custo: R$ 82 mil, concluída em 23/12/1996. 
 
• Perfuração de poço profundo P.16, custo: R$ 82 mil, concluída em 29/11/1996. 
 
• Contratação de serviços para recuperação de poços de visitas em coletores troncos, 

custo: R$ 54 mil, concluída em 16/11/1996. 
 
• Execução de prolongamento de rede de distribuição, ligações domiciliares de água e 

ligações domiciliares de esgoto, custo: R$ 48 mil, concluído em 14/02/1996.  
 
• Reforma da captação na barragem Fortaleza, custo: R$ 47 mil, concluída em 

01/11/1996. 
 
• Execução de subadutora de ferro fundido, custo: R$ 6 mil, concluída em 23/12/1995. 
 
• Execução de 548,50 m de rede de esgotos e de PVs no Município, custo: R$ 5 mil, 

concluídos em 18/10/1995. 
 
• Prolongamento de rede coletora de esgotos e execução e de 6 poços de visita, custo: 

R$ 5 mil, concluído em 26/11/1995. 
 
• Aquisição de diversos materiais para produção de água, custo: R$ 83 mil. 
 
• Aquisição de material para tratamento de esgotos, custo: R$ 39 mil. 

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

• Santa Casa – R$ 1.399 mil 
 
• Pronto Socorro Conde Moreira Lima – R$ 1.420 mil. 

 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 60 mil, repassados em Nov/2005 para aquisição de equipamentos; 
 
• Pronto Socorro Conde Moreira Lima – R$ 250 mil, repassados em março/2006 para 

aquisição de equipamentos para a UTI; 
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• Santa Casa – R$ 22 mil, repassados em novembro/1999 para construção da clínica do 

Homem; 
 

• Unidade Básica de Saúde – Prefeitura- R$ 35 mil repassados emoutubro/1997; para 
aquisição de equipamentos para funcionamento da unidade. 

 
• Prefeitura - R$ 224 mil repassados em dezembro/1998 para construção de UBS do 

Bairro Cruz. 
 
• Secretaria Municipal de Saúde – (Prefeitura)– R$ 8 mil, repassados em março/1996 

para construção de cobertura para viaturas. 
 

• Prefeitura – R$ 15 mil, repassados em Dez/1998, para aquisição de veículo; 
 
Entrega de Ambulância: 4 
 

• Prefeitura – 3 (entregues em 31/12/1997, em 29/12/2001 e em 31/12/2005). 
 
• Prefeitura – 1 (repassados R$ 40 mil em 11/12/2006) 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 58 viaturas, sendo: 50 para a Polícia Militar e 8 para Polícia Civil - 
Custo: R$ 1.224 mil. 

 
• Entrega de 1 Base Comunitária – Custo: R$ 62 mil.  

 
• reforma no imóvel da Cadeia Pública de Lorena – Custo: R$ 79 mil. Obra concluída 

em 01/03/2005.  
 

 
 
 
 
TRANSPORTES: 
 
 
DER:  

• melhoramentos, pavimentação da estrada vicinal Curva dos Carneiros, numa extensão 



28 

de 2 km- Custo: R$ 468 mil. Obras concluídas em 15/03/2003. 

 

• Pavimentação da vicinal de acesso à FAENQUIL Bairro Sta. Lucrécia, fazenda 
Sta.Lucrecia e ponte nova, numa extensão de 8,5 km, custo: R$ 518 mil, concluída em 
08/12/1997. 

 

 

 

 

 

 


