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PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 
LANÇA EDITAIS DE “MEGA PACOTE” 

COM 56 OBRAS

Os investimentos em melhorias para Bragança 
Paulista continuam a todo vapor e ganharão um 
reforço de peso com o início, em breve, de 56 
grandes obras. A Prefeitura de Bragança Paulista 
anunciou um “mega pacote” de obras, orçado 
em aproximadamente R$ 50 milhões. Agora, 
estão abertas quatro licitações de Concorrência 
Pública para as empresas interessadas e outras 
duas obras serão licitadas em breve.

As obras foram divididas em quatro grandes 
editais, publicados na edição nº 1.255 da 
Imprensa Oficial do município em 24/02 e 
republicados na edição nº 1.260, em 07/03. As 

TODA A POPULAÇÃO SERÁ BENEFICIADA
áreas de Assistência Social, Saúde, Mobilidade 
Urbana, Educação, Agronegócios, Esportes, Meio 
Ambiente, Cultura e Turismo e Preservação do 
Patrimônio serão as beneficiadas pelas obras.

A Concorrência Pública nº 001/2022 vai contratar 
empresa especializada para execução de obras 
de construção ou reforma de coberturas de 
diversos próprios públicos. 

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-braganca-paulista-lanca-editais-de-mega-pacote-com-56-obras- 
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COM 18 KM DE NOVAS REDES DE ÁGUA E 7 KM 
DE ESGOTO PREFEITURA E SABESP SEGUEM 
MELHORANDO O SANEAMENTO BÁSICO DE 

BRAGANÇA PAULISTA

A Prefeitura de Bragança Paulista vem implantando, 
de forma contínua, obras previstas no Plano 
Municipal de Saneamento Básico referentes a água 
e esgoto. A Administração tem seguido ainda o Plano 
Anual de Aplicação dos Recursos (P.A.A.R.).
Entre as ações, vale destacar que nove bairros 
tiveram obras de rede de abastecimento de água 
e esgoto concluídas, que devem beneficiar cerca 
de 4.000 moradores e outros sete estão com 
obras em andamento, beneficiando cerca de 4.900 
moradores.
Com execução da Sabesp (Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo), 
o investimento é parte do que foi acordado no 
novo contrato para prestação dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário para 
a cidade. Em virtude da regularização contratual, 
realizada em 2020, o investimento total em obras já 
realizadas está em torno de R$ 8,4 milhões. Em obras 
em andamento são R$ 11,4 milhões.
SAIBA MAIS: 

ESTÃO EM ANDAMENTO OBRAS EM SETE BAIRROS E OUTROS 
NOVE JÁ RECEBERAM AS REDES

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/com-18-km-de-novas-redes-de-agua-e-7-km-de-esgoto-prefeitura-e-sabesp-seguem-melhorando-o-saneamento-basico-de-braganca-paulista
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PAISAGISMO DA CIDADE SE DESTACA 
NAS AVENIDAS, PARQUES, JARDINS E 

LOGRADOUROS PÚBLICOS

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Serviços, através da 
Divisão de Parques e Jardins, vem promovendo a 
revitalização paisagística em avenidas, parques e 
jardins do município. Diariamente diversos locais 
recebem os reparos e cuidados necessários.

As manutenções acontecem regularmente 
com a substituição de grama e flores que ficam 
deterioradas, sendo realizadas adubação, plantio 
de grama esmeralda e de várias mudas de plantas 

ornamentais, bem como árvores de espécies 
nativas, que completam o projeto paisagístico da 
cidade. Dentre o plantio de mudas estão espécies 
como Chelsea, Agapanto, Jasmim do Cabo, Camarão, 
Mini Ixora, Mini Lantana, Grama Amendoim e Grama 
Esmeralda, as quais são obtidas no Viveiro Municipal.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/paisagismo-da-cidade-se-destaca-nas-avenidas-parques-jardins-e-logradouros-publicos  
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As obras de infraestrutura urbana e duplicação 
da Avenida Atílio Menin seguem em avanço 
contínuo. A via além de possuir uma grande 
demanda de fluxo viário, também é o principal 
acesso a diversos bairros na região. Embora as 
condições climáticas desfavoráveis tenham 
acometido a cidade nas últimas semanas, os 
trabalhos na avenida estão prosseguindo.

No momento estão sendo executados serviços 
como a construção das guias extrusadas e das 
calçadas, no sentido bairro/Centro, bem como a 
interligação das bocas de lobo na rede principal, 
no sentido bairro/Centro, além da preparação 
de base para pavimentação. Com as atividades 
realizadas até o momento, a obra está cerca de 
45% executada.

TRABALHOS DE DUPLICAÇÃO DA AVENIDA ATÍLIO 
MENIN SEGUEM EM AVANÇO CONTÍNUO

Além de todo sistema de drenagem, a obra 
ainda contempla a implantação de guias e 
sarjetas, calçadas e a pavimentação asfáltica da 
avenida. A empresa responsável pela execução 
das atividades no local é a A3 Terraplanagem 
e Engenharia, sendo que a empresa Consenge 
Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. faz 
o gerenciamento. A obra está sendo executada 
com recursos oriundos do Fundo de Saneamento 
Básico e Tesouro Municipal.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/trabalhos-de-duplicacao-da-avenida-atilio-menin-seguem-em-avanco-continuo 
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Ação está melhorando a condição de tráfego das 
vias, colaborando com melhor escoamento da produ-
ção agrícola e oferecendo mais segurança

A área rural de Bragança Paulista está recebendo o 
maior investimento de sua história para melhorias 
das estradas rurais. O Programa Estrada Legal, lan-
çado em outubro de 2021, contempla recapeamento, 

     

PROGRAMA “ESTRADA LEGAL” JÁ REALIZOU QUASE 
200 MIL METROS QUADRADOS DE PAVIMENTAÇÃO, 

RECAPEAMENTO E PMVP DE VIAS RURAIS
pavimentação e PMVP (Programa de Melhorias de 
Vias Públicas).

Até o momento já foram recapeados mais de 122 mil 
metros quadrados de cinco estradas e outros 75 mil 
metros quadrados em cinco estradas receberam 
PMVP. Confira as obras já finalizadas:

• ESTRADA ANTÔNIO MORENO, no Campo Novo recebeu 
23.850 m2 de recapeamento

• ESTRADA FERNANDO FRIAS FERNANDES, que liga o 
Menin ao Agudo recebeu 14 mil m2 de recapeamento 
e 13.300 m2 de melhoramento. A mesma estrada 
recebeu outros 27.200 m2 de PMVP

• ESTRADA ATÍLIO MENIN, no Menin recebeu 19.110 m2 
em recapeamento

• ESTRADA AGOSTINHO SARAOLLI SOBRINHO, no Biriça 
do Valado recebeu 19.100 m2 de PMVP

SAIBA MAIS: 

• ESTRADA ULYSSES DA SILVEIRA GUIMARÃES, no Arara 
dos Pereira recebeu 15.785 m2 de recapeamento e 
11.300 m2 de PMVP

• ESTRADA VEREADOR ÁLVARO ALESSANDRI, no Campo 
Novo recebeu 36.225 m2 de recapeamento

• ESTRADA LUZ E PAZ recebeu 9.250 m2 de PMVP

• ESTRADA FRANCISCA DE ASSIS OLIVEIRA (Dona 
Chiquinha), no Agudo dos Frias recebeu 9 mil m2 de 
PMVP

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/programa-estrada-legal-ja-realizou-quase-200-mil-metros-quadrados-de-pavimentacao-recapeamento-e-pmvp-de-vias-rurais
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OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO 
PARQUE VERDE PLANEJADAS 

SEGUEM AVANÇANDO

Em breve, Bragança Paulista receberá mais 
uma área de lazer para usufruto da população. 
As obras de implantação do Parque Verde 
Planejadas, na Vila Esperança, seguem em ritmo 
constante. No momento, os trabalhos estão 
em 60%, sendo executada a concretagem da 
calçada e preparando a base da academia ao ar 
livre e playground.

O projeto do Parque Verde Planejadas prevê 
desassoreamento do córrego, instalação de 
caixa de inspeção na galeria, do sistema de 
drenagem de águas pluviais, a abertura de via 
para pista de caminhada e ciclismo, sinalização 
viária, sistema de iluminação da via e do 
parque, execução de calçada, plantio de grama, 
plantio de árvores ornamentais, piso podotátil 

para acessibilidade, instalação de guias para 
jardim, implantação de academia ao ar livre, 
de bebedouros, de playground infantil com 
brinquedos de madeira, além da construção de 
pistas de skate e de pump track.

A empresa responsável pela realização das 
atividades no local é a Gestor Engenharia Ltda.

O Parque Verde Planejadas proporcionará 
à população mais um espaço de lazer e 
entretenimento, bem como de preservação 
ambiental.

SAIBA MAIS: 

No momento, os trabalhos estão em 60%

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/obras-de-construcao-do-parque-verde-planejadas-seguem-avancando 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e 
Lazer (SEMJEL), vem oferecendo diversas aulas 
nas mais variadas modalidades esportivas.

Após um longo período com as atividades es-
portivas paralisadas devido a pandemia de Co-
vid-19, as aulas estão voltando ao normal, uma 
grande procura tem sido observada em todas 
as modalidades oferecidas pela SEMJEL.

A novidade agora é para quem gosta de correr 
ou quer aprender a correr com segurança. A 
Prefeitura Municipal firmou parceria com a 
Adventure Club Associação dos Esportistas de 

PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 
OFERECE TREINOS GRATUITOS DE CORRIDA

Corrida através do Decreto nº 3.844, de 09 de 
fevereiro de 2022, para ministrar aulas de cor-
rida para a população bragantina.

Os treinos de corrida serão oferecidos na 
Pista de Atletismo do Estádio Municipal Cíce-
ro de Souza Marques (Campo do Municipal), 
localizado no Complexo Esportivo Dr. Lourenço 
Quilici, às terças e quintas-feiras, das 17h30 às 
19h30, podem participar maiores de 12 anos, 
ambos os sexos, não precisa ter experiência.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-braganca-paulista-oferece-treinos-gratuitos-de-corrida
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INCENTIVO AO ESPORTE 
PREFEITURA ABRE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS E 

PARADESPORTIVOS NO MUNICÍPIO

O projeto deverá ser voltado ao atendimento de 
crianças, jovens, adultos e idosos em modalida-
des esportivas, bem como, ampliar a oportuni-
dade de participação dos atletas em eventos 
esportivos

No intuito de garantir o aprimoramento e ampliar 
a oferta de atividades esportivas e lazer à po-
pulação local, bem como formar novos atletas, 
a Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e 
Lazer receberá propostas de entidades e organi-
zações sem fins lucrativos para desenvolvimen-
to de projetos esportivos e paradesportivos em 
Bragança Paulista.

As inscrições para esse Chamamento são gratui-
tas e podem ser efetuadas pessoalmente, até às 
9h30 do dia 11 de abril, no Paço Municipal, situado 
na Avenida Antônio Pires Pimentel, 2015, Taboão.

O objetivo do edital é a seleção de propostas de 
projetos esportivos e paradesportivos para a 
celebração de parceria entre Organizações da 
Sociedade Civil (OSCs) e o município de Bragança 
Paulista, com a transferência de recursos finan-
ceiros, pelo prazo de 12 meses. 

SAIBA MAIS:  

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/incentivo-ao-esporte-prefeitura-abre-chamamento-publico-para-desenvolvimento-de-projetos-esportivos-e-paradesportivos-no-municipio 
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MAIS ESPORTE E LAZER: 
Com a implantação e reforma de diversos 

equipamentos esportivos, população bragantina 
conta com boas opções de lazer na cidade

Nos últimos anos, a Prefeitura de Bragança Paulista 
investiu em iniciativas em prol do incentivo à prática 
esportiva, revitalizando equipamentos esportivos e 
implantando novas unidades de lazer em toda cida-
de. Atualmente, a população bragantina conta com 
diversos espaços de lazer, que vão de Norte ao Sul 
da cidade.

O Complexo Esportivo  Rivelino de Oliveira Dorta é o 
maior equipamento esportivo de Bragança Paulista 
e muitos esforços foram empregados para a revita-
lização do local, a fim de torná-lo mais estruturado, 
agradável e adequado para a prática de atividades 
físicas e de lazer. Além do Ginásio de Esportes Dr. 
Lourenço Quilici (Lourenção), o local conta com qua-

tro quadras externas, campo de futebol, academia ao 
ar livre e uma piscina. Todos esses espaços estão à 
disposição da comunidade, com inúmeras atividades 
acompanhadas e horários livres para lazer.

Outro espaço que tem promovido o lazer e entreteni-
mento de todos, é o Lago do Taboão, que é o grande 
cartão-postal da cidade e que atualmente tem atraí-
do moradores da cidade e visitantes, visto a varieda-
de de atividades de lazer promovidas pela Prefeitura 
de Bragança Paulista.

SAIBA MAIS: 

OS ESPAÇOS ESTÃO À DISPOSIÇÃO DE TODOS OS MUNÍCIPES, 
COM AULAS GRATUITAS

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/mais-esporte-e-lazer-com-a-implantacao-e-reforma-de-diversos-equipamentos-esportivos-populacao-bragantina-conta-com-boas-opcoes-de-lazer-na-cidade
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INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CORTE DA 
55ª EXPOAGRO E 28ª FESTA DO PEÃO DE 

BOIADEIROS DE BRAGANÇA PAULISTA

De 6 a 15 de maio, o Parque de Exposições Dr. 
Fernando Costa será palco da 55ª Expoagro e 
28ª Festa do Peão de Boiadeiros. Além da expo-
sição de animais e os shows no palco principal, 
haverá a escolha das novas integrantes da cor-
te do evento. As inscrições abrem no dia 28 de 
março e seguem até o dia 13 de abril.

As interessadas em concorrer ao título de Rai-
nha, 1ª Princesa, 2ª Princesa e Madrinha dos 
peões deverão realizar a inscrição na sede da 
Secretaria de Cultura e Turismo, localizada na 
Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 251 – Centro, 
de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h.

De acordo com o regulamento, as candidatas 
deverão ter no mínimo 18 anos, altura mínima 
de 1,55m e residir em Bragança Paulista há pelo 
menos seis meses. É importante ressaltar que 

INSCRIÇÃO É GRATUITA E DEVE SER FEITA NA SEDE 
DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

as rainhas eleitas nas edições anteriores não po-
derão participar da disputa atual.

Para efetivar a inscrição, é necessário apresen-
tar o RG (cópia e original), fotografia atual de 
corpo inteiro, comprovante de residência atual 
(cópia e original) e preencher a ficha de inscrição.

As participantes serão julgadas a partir dos 
seguintes quesitos: beleza, simpatia, postura e 
comunicação. O horário, assim como o local da 
pré-seleção e a final do concurso, será divulgado 
nos próximos dias.   

SAIBA MAIS:

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/inscricoes-abertas-para-corte-da-55-expoagro-e-28-festa-do-peao-de-boiadeiros-de-braganca-paulista-
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BRAGANÇA PAULISTA PARTICIPA DO 
PROGRAMA NACIONAL DE RECICLAGEM 

DE ESPONJA

Para contribuir com um ambiente sustentável e 
socialmente justo, a Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio das Secretarias Municipais de Educação e 
do Meio Ambiente, através do Centro de Educação 
Ambiental Sala Verde Pindorama, juntou-se as 
escoteiras Sthefany Garcia e Raphaela Saracchini 
Salaroli do Grupo de Escoteiro Jaguary- 134/SP, para 
a arrecadação de esponjas usadas de limpeza.

As esponjas arrecadadas serão encaminhadas à 
Terracycle- Programa Nacional de Reciclagem de 
Esponja, que transformará o resíduo em matéria-
prima para fabricação de novos produtos. As espojas 
coletadas gerarão um pequeno lucro de R$ 0,02 
centavos a unidade, que será destinado inicialmente 
a uma instituição de caridade do município.

O descarte correto das esponjas poderá ser feito na 
sede do Centro de Educação Ambiental Sala Verde 
Pindorama, localizada na Rua São Bento, 643-691, 
Vila Aparecida. Os interessados em serem um ponto 
de coleta devem entrar em contato pelo WhatsApp 
(11) 4034-4542.

Não jogue sua esponja no lixo, ela vale muito. 
Participe da campanha! Faça um bem ambiental e 
social ao descartar suas esponjas em um Ponto de 
Coleta.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-participa-do-programa-nacional-de-reciclagem-de-esponja 
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85 ENTIDADES QUE ATUAM EM PROJETOS 
SOCIAIS DO MUNICÍPIO RECEBERAM PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS DA BAUDUCCO

Desde o início da pandemia de Covid-19, a Prefei-
tura de Bragança Paulista vem recebendo apoio 
dos munícipes, comerciantes e empresários, que 
realizam doações de produtos alimentícios para a 
Campanha “Cestou”.

As doações foram entregues para 85 entidades 
que atuam em projetos sociais do município tem 
como objetivo minimizar os impactos sociais que 
afetam as famílias em situação de vulnerabilida-

de no município.

Foram necessárias duas carretas para transpor-
tar as doações, que totalizaram mais de 17,6 tone-
ladas de produtos alimentícios.

SAIBA MAIS: 

DOAÇÕES FORAM FEITAS PARA A CAMPANHA “CESTOU”

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/85-entidades-que-atuam-em-projetos-sociais-do-municipio-receberam-produtos-alimenticios-da-bauducco 
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PROJETO MUSICALIZANDO BRAGANÇA SEGUE NAS 
ESCOLAS POLOS DO MUNICÍPIO

O Projeto Musicalizando Bragança continua 
levando os estudos em educação musical para 
crianças do município. O Projeto começou em 
setembro de 2021, em 25 escolas polos. Atende, 
no entanto, cerca de 2 mil estudantes de toda a 
rede municipal.

Os alunos participam do projeto com aulas de 
musicalização e canto coral para 1º e 3º anos 
do ensino fundamental, e aulas de bandinha 
e coreografia para alunos do 4º ao 5º anos do 
ensino fundamental. São usados instrumentos 
musicais metálicos, como trompetes, trombones, 
entre outros. As atividades são desenvolvidas no 
contra turno escolar.

A coordenadora pedagógica do projeto, Barbara 
Latanzi, falou sobre os grandes resultados 
artísticos que já foram conquistados no final 
de 2021.“Os alunos das escolas municipais 
realizaram apresentações e mostraram o que 
foi aprendido na primeira etapa do projeto. No 
início desse ano os professores receberam 
novos conteúdos para apresentação das aulas, 
e atender da melhor forma os alunos dentro da 
sala de aula”.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/projeto-musicalizando-braganca-segue-nas-escolas-polos-do-municipio 
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NÚCLEO DE APOIO À APRENDIZAGEM ATENDE 
MAIS DE 530 CRIANÇAS POR MÊS

Os estudantes são atendidos pelas equipes forma-
das por psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, 
pedagogos e dentistas

Com o objetivo de contribuir para o melhor desenvol-
vimento psicossocial e promover a autonomia das 
crianças, a Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria Municipal de Educação, através do 
Núcleo de Apoio à Aprendizagem (NAA), atende 538 
crianças com deficiência mensalmente.

O NAA é uma unidade que oferece atendimento 
especializado para alunos da rede municipal de en-
sino na educação infantil e ensino fundamental, que 
possuem deficiências, transtornos e dificuldades 
de aprendizagem. O núcleo é composto por quatro 
frentes de trabalho divididas em equipes de técnica 
de inclusão, multidisciplinar, pedagógica, além da 
administrativa.

Os estudantes frequentam o local uma vez por se-
mana e são atendidos pelas equipes formadas por 
psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, peda-
gogos e dentistas. O NAA também realiza o Atendi-
mento Educacional Especializado (AEE), nas escolas 
municipais polos, sendo Profª Maria Erci Ramos Valle, 
Prof. Orlando Pinto de Oliveira, Profª Creusa Gomes de 
Azevedo e Prof. Abner Antônio Sperendio, onde são 
trabalhadas as necessidades e habilidades de cada 
criança. O NAA também realiza atividades na piscina 
aquecida da Escola Municipal Prof. Abner Antonio 
Sperendio, onde as crianças com deficiências par-
ticipam do trabalho de adaptação em piscinas, com 
profissionais especializados.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/nucleo-de-apoio-a-aprendizagem-atende-mais-de-530-criancas-por-mes
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PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 
INSTALA PLACAS IDENTIFICANDO 

LOTEAMENTOS IRREGULARES POR MEIO DE 
AÇÃO DA RESOLO

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Planejamento, pela Divisão de Re-
solo (Regularização de Parcelamentos do Solo), 
realizou a instalação de placas informativas em 
oito loteamentos irregulares ou clandestinos.

A equipe da Resolo esteve nos bairros Bom Re-
tiro (Núcleo Paiolzinho), Bacci (Núcleo Eliseu 
Gallo), Água Comprida (Loteamento Manjolo), 
Bocaina (Residencial Bocaina), Biriça (Núcleo 
Margareth), Toró (Núcleo Torozinho), Agudo dos 

FORAM COLOCADAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM OITO 
NÚCLEOS IRREGULARES

Frias (Núcleo Nôro) e Penha (Núcleo Antonio do 
Rosário).
As placas fixadas identificam que aquele local 
tem parcelamento irregular do solo no município 
e que está embargada administrativamente. Os 
responsáveis devem regularizar a situação ou 
desfazer o loteamento.
SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/-prefeitura-de-braganca-paulista-instala-placas-identificando-loteamentos-irregulares-por-meio-de-acao-da-resolo 
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CENTRO DIA DO IDOSO RECEBE ESPETÁCULO 
“ESPARRAMA MEMÓRIA”

Na última sexta-feira (25/03), o Centro Dia do 
Idoso recebeu o espetáculo “Esparrama Memó-
ria”, do Grupo Esparrama. O projeto, contemplado 
no Edital Proac Expresso, da Secretaria de Cultu-
ra e Economia Criativa do Governo do Estado de 
São Paulo, aconteceu com o apoio da Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo.

Na apresentação, três palhaços, acompanhados 
por uma musicista, vagam pelo mundo carre-

gando um grande “guardador de memórias”. O 
elemento, apoiado pela música, graça e interação 
poética do elenco, cria um ambiente propício para 
uma abordagem lúdica dos passantes, possibili-
tando uma troca de experiências e histórias sobre 
o território que as pessoas habitam.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/centro-dia-do-idoso-recebe-espetaculo-esparrama-memoria-
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