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SOMENTE EM 2022 JÁ 
FORAM BENEFICIADAS 116 
VIAS COM RECAPEAMENTO

Bragança Paulista, nos últimos anos, priorizou a ze-
ladoria da cidade e a atual Administração Municipal 
tem recuperado o município nos mais diversos se-
tores. A manutenção e realização de melhorias na 
malha viária é uma das ações priorizadas e, desde 
2017, já foram recapeadas 922 ruas e avenidas. Com 
pavimentação, são 78 realizadas e há outras em an-
damento.

Receberam o recapeamento vias de dezenas de bair-
ros. Os mais recentes foram: Planejada I, Parque dos 
Estados e Julieta Cristina. Somente em 2022, até a 
primeira semana de julho, a Prefeitura de Bragança 
Paulista recapeou 116 vias.

MAIS DE 1000 RUAS E AVENIDAS FORAM RECAPEADAS E 
PAVIMENTADAS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS E MEIO

E o trabalho continua nos quatro cantos do municí-
pio. Diariamente, vários bairros recebem manuten-
ção e zeladoria necessária, seja com pavimentação 
ou com o recapeamento asfáltico.

Para chegar a esse número expressivo, foram neces-
sários investimentos em maquinário, recuperação 
de convênios perdidos e conquista de emendas par-
lamentares junto aos Governos Estadual e Federal.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/mais-de-1000-ruas-e-avenidas-foram-recapeadas-e-pavimentadas-nos-ultimos-5-anos-e-meio 
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Bragança Paulista tem se destacado a cada dia 
no cenário nacional. Através do Índice de Desen-
volvimento Sustentável das Cidades - Brasil (IDS-
C-BR), o município ocupa a 17ª colocação, em uma 
classificação com as 5.570 cidades brasileiras, 
usando os dados mais atualizados (tipicamente 
entre 2010 e 2020) disponíveis em nível nacional.

O Índice de Desenvolvimento Sustentável das 
Cidades - Brasil (IDSC-BR) faz parte de uma 
série de relatórios produzidos pela Sustainable 
Development Solutions Network (SDSN) para 
acompanhar a implementação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos países 
membros da ONU, como o Brasil.

No ranking das cidades, Bragança Paulista apa-
rece em 17º, com 62,88 pontos. De acordo com a 
avaliação do índice, o município tem 3 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) atingidos, 
sendo energia limpa e acessível; indústria, inova-
ção e infraestrutura e vida na água. Além disso, 
o IDSC-BR aponta que há 5 desafios, 3 desafios 
significativos e 6 grandes desafios a serem cum-
pridos pela cidade para atingir os objetivos da 
Agenda 2030 para desenvolvimento sustentável.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-e-a-17-cidade-do-brasil-com-melhor-indice-de-desenvolvimento-sustentavel


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA4

MAIS SETE TERRENOS SÃO 
DISPONIBILIZADOS PARA DOAÇÃO PELO 

PROGRAMA PRÓ-INDÚSTRIA E PRÓ-EMPREGO

O trabalho voltado ao desenvolvimento econô-
mico tem sido constante e a Prefeitura de Bra-
gança Paulista lançou recentemente mais sete 
Chamamentos Públicos de Procedimento de 
Manifestação de Interesse (PMI) para classifica-
ção de projetos de empresas industriais que al-
mejam o recebimento de doação de bem imóvel.

São sete terrenos disponibilizados para doação 
nesta 2ª fase, no âmbito do Programa de Incen-
tivo ao Desenvolvimento Econômico (Pró-Indús-
tria e Pró-Emprego). O prazo para apresentação 
dos envelopes com a petição de manifestação 
de interesse e demais documentos se encerra 
no dia 22 de julho, às 16h.

Qualquer empresa pode participar dos Cha-
mamentos Públicos, seja para implantação ou 
ampliação de atividade econômica no municí-
pio. As empresas devem iniciar as atividades de 
implantação em até 12 meses, empregando, no 
mínimo, 80% de pessoas residentes no municí-
pio. A empresa interessada pode participar de 
quantos chamamentos quiser, mas caso seja 
aprovada em mais de um deles, deverá escolher 
apenas um.

SAIBA MAIS: 

ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
DEVE SER FEITA NO PRÓXIMO DIA 22/07, ÀS 16H.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/mais-sete-terrenos-sao-disponibilizados-para-doacao-pelo-programa-pro-industria-e-pro-emprego
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PREFEITURA ENTREGA TERMO DE VERIFICAÇÃO 
DE OBRAS (TVO) PARA LIBERAÇÃO DE NOVO 

LOTEAMENTO RESIDENCIAL NO CURITIBANOS

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secre-
taria Municipal de Planejamento, entregou na última 
terça-feira (12/07) o Termo de Verificação de Obras 
(TVO) ao empreendimento residencial Curitibanos 
Eco Residence. Denominado formalmente como 
CURITIBANOS II Empreendimento Imobiliário SPE Ltda, 
o novo loteamento localizado no bairro Curitibanos 
conta com 178 lotes.
O Termo de Verificação de Obra (TVO) é um docu-
mento emitido pela Prefeitura após a conclusão 
das obras referente aos serviços necessários de 
infraestrutura para implantação do loteamento. Ele 
serve para comprovar que a empresa responsável 
pelo loteamento cumpriu todas as etapas que foram 

previstas quando o empreendimento foi planejado e 
autorizado.
O termo refere-se somente à conclusão das obras 
de infraestrutura, atestada pelas Secretarias Muni-
cipais de Meio Ambiente, Mobilidade Urbana e Obras, 
responsáveis pela vistoria e ateste da entrega da 
infraestrutura. Somente após a entrega do TVO é 
permitida a análise de alvará de construção das 
edificações.

SAIBA MAIS: 

O TERMO REFERE-SE 

SOMENTE À CONCLUSÃO DAS 

OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 

ATESTADA PELAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS 

ENVOLVIDAS.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-entrega-termo-de-verificacao-de-obras-tvo-para-liberacao-de-novo-loteamento-residencial-no-curitibanos
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“DIA DO CAMPO LIMPO” FESTEJA 
COMPROMISSO AMBIENTAL DOS 

PRODUTORES DE BRAGANÇA PAULISTA

NESTE DIA, PRODUTORES RURAIS E MUNÍCIPES 
REALIZAM O DESCARTE CORRETO DAS 
EMBALAGENS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS E DE 
OUTROS PRODUTOS QUE COMPÕEM A LOGÍSTICA 
REVERSA.
No próximo dia 22 de julho, das 8h às 14h, a Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento dos Agronegócios, 
realiza o “Dia do Campo Limpo”, no Parque de 
Exposições Dr. Fernando Costa, no Posto de Monta. 
A ação é realizada anualmente e tem como um 
dos principais objetivos recolher embalagens de 
defensivos agrícolas e produtos potencialmente 
danosos ao meio ambiente.

Neste ano, além das embalagens de agrotóxicos, a 
ação recolherá também pneus, produtos eletrônicos, 
pilhas e baterias, elementos estes fazem parte da 
logística reversa.

A logística reversa, com base na Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), consiste no 
conjunto de ações e procedimentos para fins de 
coleta e restituição dos resíduos sólidos. O objetivo 
final dessas ações é assegurar a destinação final 
adequada de produtos que podem causar impactos 
significativos ao meio ambiente e à saúde humana.

SAIBA MAIS:  

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/dia-do-campo-limpo-festeja-compromisso-ambiental-dos-produtores-de-braganca-paulista 
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Foi realizado no último sábado (09/07), no Jardim 
Iguatemi, mais uma edição do “Brincando na Praça”. 
A iniciativa recebeu apoio da Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria Municipal da Juven-
tude, Esportes e Lazer (SEMJEL).

O evento ocorreu das 10h às 17h, no Campo de Fu-
tebol do Jardim Iguatemi, localizado na Rua Eduardo 
Cacossi. Um grande número de pessoas aproveitou o 

6ª EDIÇÃO DO “BRINCANDO NA PRAÇA” É 
REALIZADA NO JARDIM IGUATEMI

dia de sol para se divertir com as atividades ofereci-
das como: vôlei, basquete, futebol, tênis, peteca, aula 
de zumba, jogos de tabuleiro, cama elástica, além de 
poder fazer a aferição da pressão arterial. Também foi 
distribuído pipoca e algodão doce aos presentes.

O evento foi realizado por intermédio da Lei Federal 
nº11.438/2006, Lei de Incentivo ao Esporte, com em-
presas patrocinando a festa.
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CASAL CONQUISTA MEDALHA NA DANÇA DE 
SALÃO DISPUTADA NOS JOGOS REGIONAIS DA 

MELHOR IDADE

No último domingo (10/07), o casal da Secretaria Municipal da Juventude, 
Esportes e Lazer (SEMJEL), Antônio Pádua dos Santos Rios e Maria Eluiza dos 
Santos Rios, conquistaram a medalha de bronze nas provas de Valsa/Samba, 
na modalidade Dança de Salão Categoria B, no 24º Jogos Regionais da Melhor 
Idade (JOMI) que aconteceu na cidade de Pindamonhangaba – SP.  A SEMJEL 

parabeniza o casal pela medalha conquistada. 
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CICLOVIA PASSA A DENOMINAR-SE “PAULO 
MÁRIO ARRUDA DE VASCONCELLOS”

A Prefeitura de Bragança Paulista divulgou nes-
ta quinta-feira (14/07), a Lei Municipal nº 4.878 
de 8 de julho de 2022, assinada pelo Prefeito 
Prof. Amauri Sodré, que denomina “Paulo Mário 
Arruda de Vasconcellos” a ciclovia existente na 
Avenida dos Imigrantes, localizada entre a Rua 
Antônio Sabella e a Praça Jan Thomas Bata. Nas 
placas indicativas que serão implantadas na ci-
clovia constarão as expressões “Ex-Vereador e 
Cidadão Prestante”.

Paulo Mário marcou sua história no município 
como um cidadão que se dedicou intensamente 
à carreira pública, contribuindo com Bragança 
Paulista e sua população, deixando um legado 
inigualável para as próximas gerações se inspi-

rarem. Paulo Mário foi membro efetivo do Diretó-
rio Regional do Partido Liberal (PL), desde 1988. 
Foi eleito vereador por cinco mandatos: 1993 a 
1996; 1997 a 2000; 2013 a 2016; 2017 a 2020 e 
2021 a 2024. 

O Vereador faleceu em 2 de abril de 2021, vítima 
de um infarto do miocárdio na fase aguda. Des-
de 2017, Paulo Mário exercia a função de líder 
do Governo Administração Municipal na Câmara 
Municipal, defendendo com afinco os projetos e 
as ações do Executivo.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/ciclovia-passa-a-denominar-se-paulo-mario-arruda-de-vasconcellos
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AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DA 
AV. EUZÉBIO SAVAIO SEGUE EM 

DESENVOLVIMENTO

Mais uma importante obra que faz parte do projeto 
de combate às enchentes está em pleno desenvolvi-
mento. Os trabalhos de ampliação do sistema de dre-
nagem pluvial da Avenida Euzébio Savaio, no bairro 
Santa Amélia, seguem em andamento                      

Com o intuito de colocar fim aos alagamentos que 
assolam a região nas proximidades da via, já foram 
construídas bocas de lobo duplas, para melhorar a 
captação da água, tendo em vista que a área rece-

be uma intensidade muito alta de água durante as 
chuvas. Também está sendo executada a escavação 
para reserva de água, similar ao piscinão que contri-
buirá para minimizar o efeito das enchentes.

Nesta semana, começaram a chegar as aduelas que 
serão implantadas no local. A Secretaria Municipal 
de Obras está aguardando a realocação de 2 postes 
de energia, que estão em um local que impede a es-
cavação para colocação das aduelas.
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secre-
taria de Saúde, realizou no mês de junho 147 testes 
de glaucoma, em que foram detectadas possíveis al-
terações em 44 pacientes, o que representa 29,93%. 
Todos os pacientes que apresentaram alteração no 
laudo, já saíram com consulta agendada com o oftal-
mologista especialista em glaucoma. 

Com esse exame é possível fazer a análise da quan-
tidade relativa de hemoglobina na cabeça do nervo 
óptico e separar olhos saudáveis de olhos com 
glaucoma. Assim, o paciente realiza a retinografia 

147 PESSOAS REALIZARAM O TESTE DE 
GLAUCOMA NO MÊS DE JUNHO

e o software instalado no computador irá analisar a 
imagem e informar o resultado ao médico em apenas 
5 segundos.

Para fazer o teste, a pessoa deverá ir até a Unidade 
Básica de Saúde de referência para que possa ser 
agendado.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/147-pessoas-realizaram-o-teste-de-glaucoma-no-mes-de-junho 
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Milhares de pessoas continuam acompanhando 
a programação gratuita do Festival de Inverno de 
Bragança Paulista. O evento segue até o dia 31 de 
julho com várias atividades em toda a cidade.

O entusiasmo dos alunos das escolas municipais de 
tempo integral estreou as atividades da segunda 
semana de evento com a primeira edição da “Semana 
Cultural da Rede Municipal de Ensino”. Durante cinco 
dias, os estudantes apresentaram à comunidade 
o que foi aprendido durante as aulas de música, 
teatro, dança e artesanato. A segunda-feira também 
foi marcada pela apresentação do músico Rodrigo 

Oliveira no “Clube dos compositores”, realizado no 
Espaço Cultural Tião Bala, no Matadouro.

Além de divertir o público, às terças-feiras o 
festival também oferece atividades de qualificação 
profissional com o curso gratuito de “Laboratório 
de projetos culturais – Oficina de elaboração de 
projetos”, ministrado por Ivan Montanari.

SAIBA MAIS: 

“FESTIVAL DE INVERNO” MOVIMENTA 
BRAGANÇA PAULISTA COM EXTENSA 

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

SEGUNDA SEMANA DE EVENTO OFERECEU ATIVIDADES 
CULTURAIS EM DIVERSAS LINGUAGENS

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/festival-de-inverno-movimenta-braganca-paulista-com-extensa-programacao-cultural 
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PREFEITO FOI O RESPONSÁVEL PELA COMPRA, 
RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO E A TRANSFORMAÇÃO DO 
LOCAL EM MAIOR EQUIPAMENTO PARA A CULTURA 
DA CIDADE.

O Centro Cultural receberá o nome “Prefeito Jesus 
Adib Abi Chedid”, falecido em 2 de junho de 2022. 
Uma homenagem à pessoa que lutou arduamente 
para que o prédio fosse restaurado, perpetuando 
na história e na memória do povo bragantino.

O Projeto de Lei nº 46/2022, de autoria do atual 
Prefeito Prof. Amauri Sodré, foi aprovado nesta 
terça-feira (12/07), na sessão da Câmara Munici-
pal de Bragança Paulista.

Com a aprovação, o Centro Cultural passará a 
levar o nome de Jesus Chedid e o teatro que fica 
dentro do complexo cultural passará a oficial-
mente ter o nome de Carlos Gomes. A denomi-
nação oficial “Carlos Gomes” ao teatro foi pro-
tocolada na Câmara Municipal nesta terça-feira 
(12/07). O Projeto de Lei do Executivo oficializa a 
denominação já utilizada, lembrando o composi-
tor histórico da cultura brasileira.

SAIBA MAIS: 

PROJETO DE LEI QUE DENOMINA O 
CENTRO CULTURAL “JESUS CHEDID” 

É APROVADO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/projeto-de-lei-que-denomina-o-centro-cultural-jesus-chedid-e-aprovado 
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Estão disponíveis os cursos de Tratador de Pisci-
na, Conversação de Inglês e Empreendedorismo 
Descomplicado para Iniciantes. As inscrições po-
derão ser feitas até sexta-feira (15/07).

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do 
Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação, está oferecen-
do gratuitamente vagas para os cursos de Trata-
dor de Piscina, Conversação de Inglês e Empre-
endedorismo Descomplicado para Iniciantes, que 
acontecerão na Escola Bragantina de Formação e 
Aperfeiçoamento (EBRAFA).

As aulas do curso de Tratador de Piscina aconte-
cerão toda terça e quinta-feira, das 18h às 22h, 
ministradas pelo professor Paulo. Já as aulas de 
Empreendedorismo Descomplicado para Inician-

tes, serão realizadas toda segunda e quarta-feira, 
das 18h às 22h, com a professora Mônica. O curso 
de Conversação de Inglês terá início no mês de 
agosto e as aulas devem acontecer toda segunda 
e quarta-feira, das 18h às 22h.

As inscrições seguem até sexta-feira (15/07). Os 
interessados podem se inscrever e/ou tirar dú-
vidas na sede do Fundo Social de Solidariedade, 
situada na rua Dr. Freitas, 835, Matadouro, bem 
como pelo telefone (11) 4035-0010. A EBRAFA está 
localizada na Rua São Bento, s/n, no bairro Vila 
Aparecida.

SAIBA MAIS: 



INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 15

Os quatro CRAS (Centros de Referência de Assistên-
cia Social) de Bragança Paulista e o CRAS Volante 
realizaram durante o primeiro semestre de 2022 um 
total de 25.760 atendimentos, permitindo acesso a 
programas sociais para a população mais vulnerável.

Sob gestão da Secretaria de Ação e Desenvolvimento 
Social (SEMADS), os CRAS são equipamentos públicos 
onde a população pode ter acesso a serviços sociais 
e orientação. No CRAS é possível fazer o Cadastro 
Único; ter orientação sobre os benefícios sociais; ter 
orientação sobre direitos; pedir apoio para resolver 
dificuldades de convívio e de cuidados com os filhos; 
fortalecer a convivência com a família e com a comu-
nidade; ter acesso a serviços, benefícios e projetos 

de assistência social; ter apoio e orientação sobre 
o que fazer em casos de violência doméstica e ter 
orientação sobre outros serviços públicos.

No primeiro semestre, o CRAS Águas Claras realizou 
8.567 atendimentos; o CRAS Anchieta fez 5.971; o 
CRAS Dr. Jacintho realizou 5.858 atendimentos; o 
CRAS Santa Libânia fez 4.951. Pelo CRAS Volante, que 
acontece nas áreas rurais de modo itinerante, foram 
413 atendimentos.

SAIBA MAIS: 

POPULAÇÃO TEM ACESSO A DIVERSOS 
SERVIÇOS SOCIAIS GRATUITOS.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/unidades-do-cras-realizaram-mais-de-25-mil-atendimentos-no-primeiro-semestre 
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