TRECHO DA ESTRADA VELHA DE BRAGANÇA/
SÃO PAULO RECEBERÁ PAVIMENTAÇÃO E
LICITAÇÃO DA BRAGANÇA/SOCORRO AVANÇA
Investimentos em estradas devem atingir cerca de R$ 400 milhões

Bragança Paulista terá mais uma estrada
pavimentada. A Estrada Velha de Bragança, no trecho
que liga o município a Atibaia, receberá asfalto em
extensão de 4,5 km e investimento aproximado de
R$ 7 milhões.
O anúncio foi feito durante a inauguração do
Poupatempo “Mario Inui” em Atibaia, nesta quintafeira (11/11). A obra será realizada por meio do DER
(Departamento de Estradas de Rodagem).
A antiga estrada que fazia a ligação de Bragança
Paulista a São Paulo é uma importante via para
os moradores dos bairros que fazem divisa entre
Bragança e Atibaia, e a pavimentação era esperada
há anos. A via é ainda uma alternativa para a ligação
entre os municípios sem utilizar a Rodovia Fernão
Dias, principalmente quando há congestionamentos
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e interdições devido a acidentes ou obras.
Outra obra que está prestes a começar é da Estrada
Municipal Agostinho Saraolli Sobrinho, conhecida
como a Estrada do Biriçá, e que faz ligação de
Bragança Paulista a Atibaia/Jarinu, passando pela
Fazenda Santa Cristina e Vale Eldorado.
Segundo anúncio feito nesta quinta-feira (11), a
assinatura do convênio entre Estado e os três
municípios deve ocorrer nos próximos dias. A
Estrada receberá a obra por meio do programa Novas
Estradas Vicinais e serão investidos nos 4,6 km de via
cerca de R$ 6.723.889,12.
SAIBA MAIS:
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MEIO AMBIENTE REALIZA PLANTIO DE 50
MUDAS DE ÁRVORES EM LOTEAMENTO

Ação de gestão participativa de arborização contou com a
participação dos moradores do Condomínio Villa Real de Bragança
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente realizou, na
última quarta-feira (10/11), uma ação do projeto
gestão participativa de arborização no Condomínio
Villa Real de Bragança, com a finalidade de introduzir
a arborização urbana de forma efetiva e estimular
o cultivo das árvores respeitando as demandas dos
exemplares arbóreas.
Foram plantadas 50 mudas de espécies arbóreas de
médio e grande porte como Pau Ferro, Pau-Brasil, Ipê
Rosa, Oiti, Cassia, Canafisula, Pata de Vaca, Mutambo

e Canelinha, na área permeável de uso comum e em
trechos de área verde do loteamento.
A ação foi conduzida pela empresa responsável pela
manutenção das áreas verdes do loteamento, e teve
o acompanhamento da Eng. Agrônoma da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente, Ana Carolina Rubio, e
moradores do Residencial Villa Real de Bragança.
SAIBA MAIS:
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Mais de 40 projetos sociais participam da iniciativa
Tornar o Natal de centenas de famílias e crianças
bragantinas mais feliz. Esse é o objetivo da
Campanha Natal Social – “Doe Brinquedos e
Panetones”, lançada nesta segunda-feira (08/11)
pela Prefeitura de Bragança Paulista, por meio
do Fundo Social de Solidariedade do Município
(FSSM). O lançamento da campanha aconteceu no
Centro Cultural - Teatro Carlos Gomes.
A campanha terá o apoio de cerca de 40 projetos
sociais do município, que ficarão responsáveis
pela ajuda na campanha de arrecadação e na
distribuição para famílias e crianças cadastradas.
Também há a participação do comércio local,

que receberá caixas de arrecadação, onde a
população poderá deixar as doações.
O objetivo é arrecadar brinquedos e panetones,
a serem distribuídos para famílias cadastradas
do Fundo Social de Solidariedade, CRAS (Centro
de Referência da Assistência Social) e projetos
sociais.
A meta é conseguir no mínimo 3.500 panetones
e 5.000 brinquedos. Com a participação de
empresas, do comércio, de supermercados, dos
projetos sociais e da população em geral, será
possível beneficiar centenas de famílias.

PREFEITURA REPASSA R$ 620 MIL PARA
ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
Repasses são feitos mensalmente para nove instituições
Na última sexta-feira (05/11), a Prefeitura de
Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal
de Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS),
repassou para 10 Organizações da Sociedade Civil
(OSCs) do município um total de R$ 620.112,51. O
repasse é concedido mensalmente às entidades.

400 pessoas, de crianças a idosos. Os repasses são
realizados pela Administração Municipal sempre no
quinto dia útil de cada mês.
SAIBA MAIS:

Os recursos são provenientes dos governos
municipal, estadual e federal, atendendo mais de
4

INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA

CONSTRUÇÃO DO CRAS JARDIM IGUATEMI
ESTÁ EM FASE DE LICITAÇÃO
Três empresas apresentaram propostas no último dia 05/11

A construção do CRAS (Centro de Referência da
Assistência Social) do Jardim Iguatemi está em
fase de licitação e no último dia 05/11 aconteceu
a abertura dos envelopes com documentos e
propostas, com três empresas habilitadas.
A Comissão Permanente de Licitações fará
agora a análise dos autos/propostas, sendo que
todos os demais atos oficiais serão publicados
na Imprensa Oficial do município e no Portal da
Transparência.
O equipamento a ser construído terá o
estacionamento voltado para a Rua Luiz Payão
e haverá recepção, sala de Administração,

sala para atendimento de Psicologia, sala para
Assistência Social, sala para atendimento
do CadÚnico, sala de Coordenação, cozinha,
banheiros e galpão para realização de reuniões
e oficinas.
Hoje a população da região do Jardim Iguatemi
é atendida no CRAS Santa Libânia. Assim que
o novo equipamento estiver pronto atenderá
moradores não só do Iguatemi como também
do Jardim São Miguel, Vino Barolo, Vista Alegre,
Green Park, Quinta dos Vinhedos, Vila Verde,
Jardins, Vila Romana, Piemonte e outros de zona
rural nas proximidades.
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ATIVIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO
RETORNAM DE FORMA PRESENCIAL

Desde março de 2020, as atividades do Centro
Dia do Idoso estavam sendo realizadas de forma
remota, por meio de ligações, reuniões virtuais,
compartilhamento de informativos, entre outros. Na última terça-feira (10/11), após 1 ano e
9 meses, o local voltou a receber os assistidos
presencialmente.

autonomia e de sociabilidades, para o fortalecimento dos vínculos familiares e para o convívio
comunitário.

O Centro Dia do Idoso oferece acolhimento para
idosos com mais de 60 anos, que são selecionados de acordo com o grau de vulnerabilidade
social, e tem como foco a realização de atividades que contribuam para o desenvolvimento da

Atualmente, o CDI conta com 17 idosos.

Ao todo, o local oferece alimentação, atividades
de lazer, cultura, banheiros adaptados, área de
descanso, sala de convivência com TV e enfermaria.
SAIBA MAIS:

AUXÍLIO ALIMENTO
- 3.333 CESTAS
BÁSICAS FORAM
ENTREGUES NO MÊS
DE OUTUBRO
O Programa Auxílio Alimento, da Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal de
Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS), entregou
3.333 cestas básicas no mês de outubro. As cestas
foram concedidas através dos quatro CRAS (Centro
de Referência da Assistência Social) do município,
além do Centro Dia do Idoso, SCFV, CREAS e Programa
Auxílio Desemprego.

de morte, situações de vulnerabilidade temporária,
desastre e/ou calamidade pública. Tais benefícios
são garantidos desde 1993, pela Lei nº 8.742, de 7
de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência
Social (LOAS) e pela Lei 4527, de 17/06/2016, que
regulamenta a concessão de benefícios eventuais
no âmbito da Política Municipal de Assistência Social.
Saiba mais:

O Auxílio Alimento (cesta básica) é um dos benefícios
eventuais, de provisões suplementares prestadas
aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento,
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PREFEITURA REALIZA PAISAGISMO NAS
ROTATÓRIAS E PRAÇAS DA CIDADE

A Prefeitura de Bragança Paulista não tem medido
esforços para valorizar a beleza e o aspecto visual de
Bragança Paulista.
Na última semana, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Serviços, através da Divisão de
Praças, Parques e Jardins, iniciou um trabalho de
jardinagem e paisagismo para revitalizar a rotatória
na confluência da Avenida dos Imigrantes com a Avenida Plínio Salgado (altura do posto Tasca), a Praça
Hafiz Abi Chedid, em frente a Câmara Municipal, a

Praça da Madre Paulina, a rotatória do cruzamento da Avenida dos Imigrantes com a R. Dr. Cândido
Fontoura da Silveira (subida da balança), o Centro do
Idoso, a região do Lago do Taboão e o Paço Municipal
de Bragança Paulista.
Nos locais, estão sendo plantadas espécies como
Grama Amendoim, Mini Ixora, Bela Emília, Moreira,
Jasmin, Fênix, Begônia, Agapanto, Azaléia, Palmeira,
Cláusea, Agapanto, Sampati, entre outras espécies.

ESCRITURA PARA LOTEAMENTO RESERVA DE
BRAGANÇA É ENTREGUE
Mais de 40 projetos sociais participam da iniciativa

Com a assinatura é emitido o Alvará de Urbanização, que
autoriza o início das obras no local
Na tarde de terça-feira (09/11), a Prefeitura de Bragança
Paulista, por meio da Secretaria de Planejamento, entregou a Escritura de Caução para terreno localizado na Estrada Municipal Francisco Lopes Rojas, no bairro Uberaba,
oferecido em garantia relativa à execução do Loteamento
Reserva de Bragança. Foi assinado ainda termo de compromisso para emprego de 60% da mão de obra local.
Com a assinatura da escritura, é emitido o Alvará de Urbanização, documento em que a Prefeitura autoriza o início
das obras do empreendimento.
O Loteamento Reserva de Bragança tem 271 lotes, sendo
66 lotes de uso misto e 205 lotes de uso residencial unifamiliar, com áreas entre 250 m² a 729,34 m². A aprovação
aconteceu em 01/10/2020.
Junto com a Escritura, foi assinado Termo de Compromisso referente à contrapartida da emissão do Alvará
de Urbanização. Pelo documento, os empreendedores se
comprometem a contratar pessoas residentes em Bra-

gança Paulista nas fases de implantação e construção.
No mínimo 60% da mão de obra total, seja com empregos
diretos ou indiretos, deve ser de moradores do município.
As vagas deverão ser disponibilizadas no PAT (Posto de
Atendimento ao Trabalhador), que funciona no piso superior do Mercado Municipal do Centro.
SAIBA MAIS:
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DIVULGADAS AS DATAS PARA PAGAMENTO
DO IPTU 2022

Vencimentos começam em janeiro
O Decreto nº 3.776, de 5 de novembro, fixa os
prazos para pagamento do IPTU (Imposto Predial
e Territorial Urbano) no exercício de 2022 e das
Taxas de Serviços Urbanos. Os pagamentos
parcelados começam em 25 de janeiro.
Pelo Decreto, o pagamento à vista, com desconto
de 5% sobre o valor lançado, deve ser feito até
o dia 25 de fevereiro de 2022. Para o pagamento
parcelado em até 12 vezes, a primeira parcela
deve ser paga no dia 25 de janeiro de 2022. As
demais parcelas deverão ser pagas todo dia 10
de cada mês.
Caso haja atraso nos pagamentos, há
acréscimo de acordo com a Lei nº 1.999, de 12

de dezembro de 1984, com redação dada pela
Lei Complementar nº 304, de 28 de novembro
de 2000.
Os tributos municipais e os débitos para com a
Fazenda Municipal serão atualizados em 2022
pela variação acumulada do IPCA, em 10,25%,
conforme publicado no Decreto Municipal nº
3.774, de 3 de novembro.
Vale ressaltar que dos recursos arrecadados
com o IPTU, 25% do total automaticamente são
investidos em Educação e 15% em Saúde. Os
outros 60% são de livre movimento e utilizados
em investimentos.

INICIADO CURSO
DE JARDINEIRO
PROFISSIONAL
Foi iniciado na última segunda-feira, 08/10, o curso
de jardineiro profissional, realizado pela Prefeitura
de Bragança Paulista, por meio do Fundo Social de
Solidariedade do Município (FSSM), em parceria com
o SENAC.
As aulas estão sendo ministradas pela professora
do SENAC, Maria Isabel Galbiatti, tem duração de
três semanas, e são realizadas de segunda a quintafeira, no Centro Bragantino de Inovação e Tecnologia.
Durante o curso o aluno aprende a escolher espécies
e mudas de plantas para compor e manter jardins
saudáveis, além de recuperar áreas danificadas.
O Fundo Social ressalta os investimentos em dezenas
de cursos de qualificação profissional que conta com
as parcerias renomadas do SEBRAE, SENAI E SENAC.
Mais informações sobre os cursos gratuitos
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que estão disponíveis, podem ser obtidas pelo
e-mail
fundosocial@braganca.sp.gov.br,
pelo
telefone (11) 4035-0010, ou na sede do Fundo Social
de Solidariedade do Município, localizado na Rua Dr.
Freitas 835, Bairro do Matadouro.
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COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO
MUNICIPAL VEM SENDO AMPLIADA EM MAIS 2.600 M²

A estrutura visa oferecer mais comodidade ao público
durante os eventos esportivos
Diversas iniciativas em prol do incentivo à
pratica esportiva vêm sendo promovidas
pela Administração Municipal, através da
revitalização de equipamentos esportivos,
implantação de novas unidades, bem como a
realização de campeonatos municipais.
Dando continuidade aos investimentos, a
Prefeitura de Bragança Paulista está ampliando
a cobertura da arquibancada do Estádio
Municipal Cícero de Souza Marques, no intuito de
oferecer cada vez mais comodidade ao público
durante os eventos esportivos.
No momento, estão sendo instaladas a estrutura
metálica no local. Nos próximos dias serão

implantadas as telhas da cobertura.
A nova estrutura de 2.600 m² é um complemento
a um trecho da arquibancada do Estádio, que já
conta com uma cobertura metálica que abrange
uma área de 872 m². Assim que finalizada,
será totalizado 3.472 m² de área coberta na
arquibancada. Além disso, recentemente, o
local recebeu melhorias na iluminação com a
implantação de refletores direcionada para o
campo de futebol, bem como no entorno da pista
de corrida.
A obra está sendo executada pela empresa Ready
Soluções Industriais e os recursos são do Tesouro
Municipal.
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