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ENTREGUE A RUA PEDRO SPLENDORE

Em continuidade às obras de reforma e revitalização 
das unidades de ensino do município, recentemente 
mais um prédio próprio da Educação teve iniciada 
as atividades para melhorias, desta vez na Escola 
Municipal Rural Morro Grande da Boa Vista.

Em nova fase de obras, a escola está sendo ampliada 
para atender a demanda de alunos do bairro. As 
novas alvenarias estão em construção. No local 
também está sendo executada a fundação do muro 
de arrimo, além da demolição do alambrado para 

ESCOLA DO MORRO GRANDE DA BOA VISTA 
COMEÇA A RECEBER NOVA FASE DE OBRAS

instalação de um novo.

No geral, a obra contempla outros serviços como a 
implantação de uma nova cobertura para ampliação 
e reforma da cobertura existente, instalações 
elétricas e hidráulicas, pintura geral da edificação, 
combate a incêndios, acessibilidade e novas 
esquadrias. Os trabalhos estão sendo realizados pela 
empresa MBG Engenharia e Construções e Comércio 
Ltda–EPP.

A Prefeitura de Bragança Paulista entrega 
nesta sexta-feira (18/06), uma nova rua, que 
ligará a Travessa Taboão, Rua Tupy, Avenida dos 
Imigrantes e Avenida Europa, cuja a denominação 

da mesma passa a ser Rua Pedro Splendore. 
A nova rua faz parte das obras da Praça da Poesia 
Poeta Oswaldo de Camargo, obra que também 
contempla a implantação do Terminal Urbano.
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Mesmo vivendo um ano atípico devido à pandemia 
da Covid-19, a Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes 
e Lazer, segue trabalhando para promover melhorias 
para a população. Dentre as realizações podemos 
destacar as obras de modernização do Ginásio de 
Esportes Rubens Batazza, na Planejada II.

A reforma e modernização estão acontecendo em 
ritmo acelerado, com execução da empresa CAT 
Engenharia e Construção Eireli. O investimento é 
de R$ 814.658,30, sendo R$ 300 mil oriundos de 
emenda parlamentar. O restante é recurso próprio 
da Prefeitura.

Os trabalhos que estão sendo realizados são: 
pintura geral, manutenção do telhado, esquadrias, 
instalações elétricas e hidráulicas, pisos e 
revestimentos, recuperação do piso da quadra, 
concretagem do entorno, fechamento em gradil, 
além de toda acessibilidade necessária, prevenção e 
combate a incêndios, dentre outros.

OBRAS ESTÃO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO 
DE CALÇADAS
A Prefeitura de Bragança Paulista está 
finalizando as obras de pavimentação das ruas 
da Hípica Jaguari. No momento, os trabalhos 
contemplam a implantação de calçadas.

São duas frentes de trabalho para pavimentar 
as vias que ainda não tinham asfalto. Uma 
delas em ruas do entorno do lago. A empresa 

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA HÍPICA 
JAGUARI ESTÃO EM FASE DE CONCLUSÃO

responsável pelos serviços nestes trechos 
é a Darga Pavimentação e Terraplanagem 
Ltda. Outros trechos foram contemplados 
com a pavimentação pela empresa Quimassa 
Pavimentação e Engenharia Ltda-EPP.

As obras em todas as vias contemplam 
implantação de guias e sarjetas, bocas de lobo, 
poços de visita e a pavimentação asfáltica. A fase 
final é de implantação das calçadas.

OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO RUBENS 
BATAZZA SEGUEM EM RITMO ACELERADO
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O Parque de Exposições Dr. Fernando Costa 
(Posto de Monta) é conhecido por sediar eventos 
importantes como a Festa do Peão, Expoagro, 
Feiras e entre outros. E para melhor atender a 
população, a Prefeitura de Bragança Paulista 
está realizando melhorias e manutenção no 
espaço.

POSTO DE MONTA VEM RECEBENDO 
MELHORIAS E MANUTENÇÃO

O local está recebendo limpeza em todo seu 
interior, além do plantio de flores diversas, poda 
de árvores, entre outros serviços. As estufas 
localizadas no pátio serão reformadas, com a 
troca das telas de proteção, no intuito de melhor 
atender a demanda das feiras.
Além disso, está em fase de conclusão a 
construção de um galpão, que abrangerá uma 
área de 2.289 m², feita de estrutura metálica, 
com palco, boxes de alvenaria, sanitários 
e mezaninos que poderá ser utilizada para 
eventos, feiras noturnas, dentre outros. 

SAIBA MAIS: 

O Governo do Estado de São Paulo anunciou no início desta 
semana, no Palácio dos Bandeirantes, mais uma fase do 
programa Novas Estradas Vicinais. Bragança Paulista será 
um dos municípios beneficiados, com a pavimentação 
da Estrada Municipal Agostinho Saraolli Sobrinho, 
conhecida como a Estrada do Biriçá, que dá acesso ao 
Vale Eldorado e que faz ligação a Bragança a Atibaia/
Jarinu. Serão investidos nos 4,6 km de estrada, cerca de 
R$ 6.723.889,12.

GOVERNO DO ESTADO ANUNCIA MELHORIAS NA ESTRADA 
MUNICIPAL DO BIRIÇÁ, ESTRADA BRAGANÇA/MORUNGABA E A 

RODOVIA BRAGANÇA/ITATIBA

Com a pavimentação da via, a região se torna mais 
um polo de desenvolvimento, conforme previsto no 
Plano Diretor.
SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/posto-de-monta-vem-recebendo-melhorias-e-manutencao  
https://braganca.sp.gov.br/noticias/governo-do-estado-anuncia-melhorias-na-estrada-municipal-do-birica-estrada-bragancamorungaba-e-a-rodovia-bragancaitatiba 
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Praticamente é uma rua entregue a cada 
dois dias. A atividade é resultado do maior 
programa de recapeamento dos últimos anos, 
que tem garantido mais conforto e segurança 
à comunidade

A Prefeitura de Bragança Paulista entregou, 
de janeiro de 2017 até o último dia 16 de junho 
de 2021, 744 vias recapeadas no município. Os 
números representam, praticamente, uma rua 
recapeada entregue a cada dois dias. Além disso, 
mais 70 vias foram pavimentadas e receberam 
toda a infraestrutura urbana.

Os trabalhos de recuperação de vias iniciaram 
em 2017, com o recapeamento das principais 
avenidas da cidade, como a José Gomes da Rocha 
Leal, Antônio Pires Pimentel, Dr. Freitas, entre 
outras e ao longo dos anos foi se estendendo a 
todos os bairros, nos quatro cantos da cidade. 
Em alguns lugares, bairros inteiros foram 
recapeados.

SAIBA MAIS: 

PREFEITURA ENTREGA MAIS DE 740 RUAS 
RECAPEADAS EM 4 ANOS E MEIO 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-entrega-mais-de-740-ruas-recapeadas-em-4-anos-e-meio 
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ATLETAS DE BRAGANÇA PAULISTA SÃO 
DESTAQUES NO 40º TROFÉU BRASIL

Dois atletas de Bragança Paulista foram destaques 
do 40º Troféu Brasil Loterias Caixa de Atletismo, en-
cerrado na tarde do último domingo (13/06) no Está-
dio do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, na 
Vila Clementino, em São Paulo. 
Darlan Romani venceu pela 10ª vez a prova do arre-

messo do peso e Raiane Vasconcelos foi vice-cam-
peã brasileira no heptatlo.
Fotos: Wagner Carmo/CBAt 

SAIBA MAIS: 

INCENTIVO AO USO DE BICICLETAS PODE DAR DESCONTO 
DE ATÉ 10% NO IPTU DE EMPRESAS

INCENTIVO FAZ PARTE DO PROGRAMA VOU 
DE BICICLETA E DO SELO EMPRESA AMIGA DO 
CICLISTA

A Prefeitura de Bragança Paulista tem incentivado 
o uso de bicicletas no município desde 2017, com a 
promulgação da lei nº 4570, que cria o Programa 
Vou de Bicicleta e institui o Selo Empresa Amiga 
do Ciclista. Pelo programa, empresas podem 
obter até 10% de desconto anual no IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano).

A Lei nº 4570/2017, regulamentada pelo Decreto 

nº 3033/2019, visa fomentar e identificar 
empresas que incentivem os seus funcionários 
e clientes a utilizarem a bicicleta como meio 
de transporte mais saudável e eficiente na 
locomoção. A empresa participante do Programa 
Vou de Bicicleta poderá solicitar incentivo fiscal 
consistente em desconto anual de até 10% no 
IPTU para os imóveis não residenciais.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/atletas-de-braganca-paulista-sao-destaques-no40-trofeu-brasil 
https://braganca.sp.gov.br/noticias/incentivo-ao-uso-de-bicicletas-pode-dar-desconto-de-ate-10-no-iptu-de-empresas 


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 7

Além de enaltecer o trabalho dos músicos e a história 
do samba, a atividade auxilia os profissionais do setor 
fortemente impactados em razão da COVID-19

Unindo grandes nomes do samba da região braganti-
na numa mistura de ritmos e tradições sambistas, o 
“Festival Samba de Raiz” apresenta nos dias 08, 09 
e 10 de julho, a partir das 20h, no canal do Youtube 
youtube.com/c/FPPRODUTORA, um show musical em 
reverência ao samba, enaltecendo um dos mais im-
portantes fenômenos culturais do Brasil.

O festival oferece ao público uma imersão nas raízes 
do samba, fazendo do Teatro Carlos Gomes um cenário 

“FESTIVAL SAMBA DE RAIZ” REÚNE ARTISTAS 
DA REGIÃO EM REVERÊNCIA AO SAMBA

ALÉM DE ENALTECER O TRABALHO DOS 
MÚSICOS E A HISTÓRIA DO SAMBA, A 
ATIVIDADE AUXILIA OS PROFISSIONAIS 
DO SETOR FORTEMENTE IMPACTADOS 
EM RAZÃO DA COVID-19 

perfeito para uma linda e emocionante roda de samba, 
elevando a alma em reverência a este batuque tão bra-
sileiro, seus ritmos e tradições sambistas.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/festival-samba-de-raiz-reune-artistas-da-regiao-em-reverencia-ao-samba 
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Devido ao aumento de casos de Coronavírus 
e também de internações, a Prefeitura de 
Bragança Paulista tomará medidas mais 
restritivas com o objetivo de conter o avanço 
da doença no município até o dia 30 de junho. 
O Decreto com as alterações foi publicado 

PREFEITURA EDITA DECRETO COM MEDIDAS 
MAIS RESTRITIVAS PARA CONTER O AVANÇO DA 

PANDEMIA

Na última quarta-feira (15/06), a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria de Saúde, 
recebeu o total de R$ 949.830,00 de emenda 
parlamentar.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que 
o montante será destinado para a aquisição de 
equipamentos para a UPA Vila Davi e também para 
a compra de 2 Micro-ônibus Urbano de Transporte 
Sanitário.

O município transporta em média 590 pessoas por 

SECRETARIA DE 
SAÚDE RECEBE 

R$ 949.830,00 
DE EMENDA 

PARLAMENTAR

nesta terça-feira (15/06), na Edição 1.087 da 
Imprensa Oficial.

SAIBA MAIS: 

mês, excetuando os acompanhantes. Os veículos são 
de categoria M3, 0km, adaptado para o transporte 
de pessoas com deficiência tipo cadeirante ou 
mobilidade reduzida. A capacidade de transporte é de 
20 pessoas sentadas e 01 passageiro cadeirante, com 
ar-condicionado, sistema de TV visível para todos 
com kit multimídia, porta pacote, entre outros.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-edita-decreto-com-medidas-mais-restritivas-para-conter-o-avanco-da-pandemia 
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Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento 
Social (SEMADS), repassou na segunda-feira (7/6), 
para dez Organizações da Sociedade Civil (OSCs) do 
município, um total de R$ 617.886,34, repasse este 
que é concedido mensalmente às entidades. 

Os recursos são referentes à destinação dos 
repasses provenientes dos governos municipal, 
estadual e federal, atendendo mais de 400 pessoas, 
de crianças a idosos. Os repasses têm acontecido 
sempre no quinto dia útil de cada mês. 

As OSCs são entidades do terceiro setor que fazem 

PREFEITURA REPASSA 
MAIS DE R$ 617 MIL 

PARA ORGANIZAÇÕES 
DA SOCIEDADE CIVIL

O Mesa Brasil Sesc, em parceria com o Sindicato 
do Comércio Varejista de Bragança Paulista 
(SINCOBRAG) e a Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio do Fundo Social de Solidariedade, lançou 
a “Ação urgente contra a fome”.

A ação visa arrecadar alimentos não perecíveis 
para pessoas em situação de vulnerabilidade 
social. O ponto de arrecadação é no Mercado 
Municipal Waldemar Toledo Funck, localizado 
na Rua Cel. Teófilo Leme, 1240, Centro. Os 
alimentos deverão ser depositados em duas 

SESC LANÇA AÇÃO CONTRA A FOME EM 
PARCERIA COM O SINCOBRAG E O FUNDO 

SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

caixas instaladas nas entradas do mercado e 
identificadas com o banner da ação.

“Fomos procurados pelo SESC São Paulo para 
lançar esta ação. A fome é uma realidade que 
atinge milhões de brasileiros, não sendo diferente 
em nosso município. Gostaria de convocar 
todos os comerciantes e a comunidade local 
para ajudarmos mais pessoas em situação 
de vulnerabilidade”, disse o Presidente da 
SINCOBRAG, Gerson Teixeira.

REPASSE FOI CONCEDIDO A 10 OSCS E É FEITO 
MENSALMENTE PELA SEMADS

um trabalho exemplar no município, em parceria com 
o Poder Executivo, desenvolvendo ações de interesse 
público sem visar ao lucro, tratando dos mais 
diversos temas e interesses da comunidade.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-repassa-mais-de-r-617-mil-para-organizacoes-da-sociedade-civil_1  
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PREFEITURA ENTREGA CESTAS BÁSICAS E 
ENXOVAIS DO PROJETO ARCOS ÍRIS

CAMPANHA DO 
AGASALHO 2021 
MAIS DE 20 MIL 

ITENS JÁ FORAM 
ARRECADADOS

A Campanha do Agasalho 2021 segue sendo 
intensificada em Bragança Paulista. A ação 
tem por finalidade a arrecadação de itens 
para serem distribuídos às pessoas de co-
munidades vulneráveis que sofrem com as 
baixas temperaturas no período do inverno.

A comunidade bragantina tem apoiado as 
campanhas sociais promovidas pelo Fundo 
Social de Solidariedade do Município (FSSM), 
e num gesto de amor ao próximo, fazem as 
suas doações. Até o momento, foram arreca-
dadas 18.784 peças de roupas, 664 calçados 
e 800 cobertores.

Todo material arrecadado é encaminhado 
para um local de recebimento, onde um 

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento 
Social, através do Projeto Arco Íris, entregou no mês 
de maio 141 auxílios alimentos (cestas básicas) e 26 
enxovais às gestantes assistidas pela iniciativa. De 
janeiro a maio, foram entregues 700 cestas básicas 
e 111 enxovais.

O “Arco Íris” foi reativado em 2017 e tem como 
objetivo o enfrentamento à pobreza, por meio da 
oferta articulada dos Serviços Socioassistenciais 
de Proteção Básica e Especial e dos Benefícios 
Eventuais na modalidade Auxílio-Natalidade e Auxílio 
de Vulnerabilidade Temporária, conforme determina 
o Decreto Municipal nº 2.582 de 2017.

NESTE ANO JÁ FORAM ENTREGUES 700 
CESTAS E 111 ENXOVAIS

Para inscrição junto ao projeto, a gestante deve 
procurar a unidade do Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua 
residência, para receber orientação quanto à 
documentação necessária e sobre o atendimento 
do projeto.

grupo de servidores e voluntários separam 
as peças conforme tamanho da vestimen-
ta e identidade de gênero, verificando se 
estão em bom estado e limpos para depois 
colocarem à disposição da coordenadoria 
que distribuirá às pessoas cadastradas nos 
projetos sociais ou nos casos emergenciais. 
Já foram distribuídas 8.960 peças de roupas, 
560 calçados e 765 cobertores.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/campanha-do-agasalho-2021-mais-de-20-mil-itens-ja-foram-arrecadados
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do Fundo 
Social de Solidariedade e em parceria com o Sebrae/
Senac, está realizando Curso de Jardinagem. Os 
alunos inscritos estão aprendendo a usar técnicas 
para fazer a manutenção de jardins, além de escolher 
as espécies de plantas mais adequadas a cada 
ambiente e os cuidados necessários.

Nas aulas práticas, estão sendo revitalizados os 
canteiros que ficam na entrada do Centro Cultural 

ALUNOS DO CURSO DE JARDINAGEM OFERECIDO PELO 
FUNDO SOCIAL EM PARCERIA COM O 

SEBRAE/SENAC REALIZAM AULAS PRÁTICAS

Geraldo Pereira, local onde também estão sendo 
realizados os cursos de Jardinagem, Reiki e 
Aromaterapia pelo Fundo Social e Sebrae/Senac.

O curso de jardinagem veio ao encontro da vontade 
dos alunos em adquirir mais conhecimentos para 
realizarem trabalhos profissionais ou serviços em 
seus próprios terrenos, de uma forma que irão 
se destacar por terem aprendido teoria e técnica 
avançada neste ramo. 

O Fundo Social de Solidariedade de Bragança 
Paulista está intensificando a campanha 
de arrecadações em dinheiro para ajudar 
no atendimento às famílias em situação de 
vulnerabilidade do município. A doação vai direto 
para a conta bancária do Fundo Social, ficando 
disponível para acompanhamento no Portal da 
Transparência da Prefeitura.

A campanha tem o objetivo de incentivar 
e estimular o espírito de solidariedade da 
comunidade, de modo a favorecer a população 
socialmente vulnerável, diante do momento 
que o município, assim como todo país, vem 
passando com a pandemia.

Além de doações de alimentos e roupas, 
é possível fazer uma doação em dinheiro, 
de qualquer valor, por meio de depósito ou 
transferência bancária ao Fundo Social de 
Solidariedade do Município. Os dados da conta 

FUNDO SOCIAL INTENSIFICA CAMPANHA DE 
DOAÇÕES FINANCEIRAS POR APLICATIVOS E 

CONTA BANCÁRIA
são: Conta corrente número 71.073-7, Agência 
0293, da Caixa Econômica Federal (104), operação 
006 – Fundo Social de Solidariedade de Bragança 
Paulista, CNPJ 46.352.746/0001-65.

ALUNOS ESTÃO APRENDENDO TÉCNICAS DE JARDINAGEM EM AULAS PRÁTICAS

DOAÇÕES PODEM SER FEITAS VIA PICPAY, PIX, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA OU DEPÓSITO
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A Campanha do Agasalho 2021, realizada pela 
Prefeitura de Bragança Paulista por meio do 
Fundo Social de Solidariedade, conta com o apoio 
de empresas, instituições sociais, esportivas, 
religiosas, de segurança pública, clubes, setores 
públicos, escolas, comércios, entre outros, que 
estão com caixas especiais e identificadas para 
arrecadação de roupas, agasalhos, calçados, 
cobertores e mobiliários domésticos.

Com a colaboração de voluntários, as doações 
estão sendo distribuídas às famílias em situação 
de vulnerabilidade do município, por meio dos 
Centros de Referência de Assistência Social 

CAMPANHA DO AGASALHO 2021 TEM 
CENTENAS DE LOCAIS PARA ARRECADAR 

AS DOAÇÕES
O TEMA DESTE ANO É “SUA DOAÇÃO 
AQUECE UMA VIDA”

(CRAS) e do Fundo Social de Solidariedade.

VEJA OS LOCAIS QUE AS CAIXAS ESTÃO 
INSTALADAS: 

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do 
Fundo Social de Solidariedade do Município (FSSM), 
continua realizando a Campanha “Cestou”, de doação 
de cestas básicas e alimentos, envolvendo na ação 
solidária, empresários, comerciantes e a população, 
com o objetivo de atender as famílias em situação de 
vulnerabilidade no município.

Estão em vigência no município três campanhas: 
Ação Solidária, Vacinação Solidária e “Cestou”. 
Entre janeiro e maio, foram arrecadados pela Ação 
Solidária, 11.792,280 kg de alimentos. Pela Ação 
Vacinação Solidária, foram arrecadados 8.621,901 

FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO 
MUNICÍPIO RECEBEM CESTAS DE ALIMENTOS

kg de alimentos não perecíveis e pela Campanha 
“Cestou”, foram arrecadadas 5.476 cestas básicas.

Com os alimentos arrecadados nas campanhas Ação 
Solidária e Vacinação Solidária foram montadas 
387 cestas. Somando-se às cestas da campanha 
“Cestou”, chegou-se a um total de 5.863 cestas 
básicas. Até o momento, foram beneficiadas 1.453 
famílias.

Saiba mais: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/campanha-do-agasalho-2021-tem-centenas-de-locais-para-arrecadar-as-doacoes 
https://braganca.sp.gov.br/noticias/campanhas-de-arrecadacao-de-alimentos-tem-beneficiado-familias-em-situacao-de-vulnerabilidade-do-municipio 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação, realizou na tarde 
de quinta-feira (17/06), a entrega de reformas, 
revitalizações e obras de acessibilidade de duas 
escolas municipais do Jardim da Fraternidade: E.M. 
Professora Dalva Carmignoto da Graça e Creche-
Escola E.M. Dona Henedina Rodrigues Cortez.
Na E.M. Profª. Dalva Carmignoto da Graça foram 
realizados os serviços de pintura, troca do 
telhado, instalações elétricas; instalação de forro; 
substituição de esquadrias, instalações hidráulicas 
e regularização passeio externo. A obra foi realizada 
pela TM8 Construtora Eireli. A unidade atende 152 

DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO JARDIM 
DA FRATERNIDADE SÃO ENTREGUES 

REFORMADAS

NÚMERO DE ESCOLAS REVITALIZADAS E REFORMADAS CHEGA A 63
alunos da Educação Infantil no período da manhã e 
tarde.
Na E.M. (Creche) Dona Henedina Rodrigues Cortez, 
foram feitos os seguintes serviços: pintura geral 
da edificação, incluindo muros e gradis externos, 
manutenção elétrica e hidráulica, reparos de pisos 
externos e internos, instalação de forro de PVC na 
área do pátio interno, equipamentos contra incêndio 
e instalação de luminárias de LED na área do pátio 
interno, substituição da porta principal de entrada. 
As obras foram realizadas pela empresa Hebrom 
Construtora 7 Ltda.
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A Prefeitura de Bragança Paulista tem 
realizado uma série de divulgações das 
leis de incentivo ao contribuinte, para 
que os bragantinos conheçam seus 
direitos e possam solicitar as isenções 
ou descontos em impostos e taxas. Uma 
das leis em vigor é a no 826, de 12 de 
maio de 2017, que concede incentivos 
fiscais a imóveis que mantém 
remanescente representativo do Bioma 
Mata Atlântica.

A lei complementar é originária do 
Projeto de Lei Complementar no 6/2017, 
aprovada pela Câmara Municipal e 
publicada na Imprensa Oficial em 
16/5/2017.

A lei destaca que “os imóveis revestidos 

MUNÍCIPES QUE ADOTAM MEDIDAS 
DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE 

REMANESCENTES FLORESTAIS RECEBEM 
INCENTIVOS DA PREFEITURA 

de vegetação arbórea nativa da Mata 
Atlântica, primária ou secundária, 
nos estágios médio ou avançado 
de regeneração terão desconto de 
até 100% (cem por cento) no IPTU - 
Imposto Predial e Territorial Urbano, 
na mesma proporção da área de mata 
preservada, localizados nas áreas a 
seguir especificadas, e nas que forem 
identificadas futuramente e incluídas 
mediante Decreto de Regulamentação, 
no âmbito do Programa Estadual de 
Apoio às Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural – RPPNs”.

SAIBA MAIS: 

DESCONTO É DADO NA MESMA PROPORÇÃO DA ÁREA DE MATA PRESERVADA

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-concede-incentivos-fiscais-a-municipes-que-adotam-medidas-de-protecao-e-preservacao-de-remanescentes-florestais 
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MORADORES DA RUA 
VICENTE COLUCCI 

RECEBEM CERTIDÕES 
DE MATRÍCULAS DE 
SUAS RESIDÊNCIAS

Os trabalhos de regularização fundiária têm se inten-
sificado no município e na tarde desta quinta-feira 
(17/06), a Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria Municipal de Bragança Paulista, atra-
vés da Divisão de Regularização e Parcelamento do 
Solo (RESOLO), pelo Programa Cidade Legal, realizou 
a cerimônia de entrega de 9 Certidões de Matrícula 
para os moradores da Rua Vicente Colucci, no Assen-
tamento Tiro de Guerra, no bairro Matadouro.

O núcleo Assentamento Tiro de Guerra, que conta 
com mais de 11,9 mil m² foi parcelado em 1988 pelo 
município e doado aos moradores. O local dispõe de 
toda infraestrutura urbana necessária, no entanto, 
os lotes não possuíam matrícula ou transcrição do 
imóvel no cartório de Registro de Imóveis.
SAIBA MAIS: 

PREFEITURA ASSINA ORDENS DE SERVIÇOS 
PARA IMPLANTAÇÃO DE DUAS PRAÇAS

Na manhã desta quinta-feira (17/06), foi reali-
zada a solenidade de assinatura das ordens de 
serviços para a implantação das Praças Recanto 
Maranata, no bairro da Penha, e Capitão Antônio 
Fonseca, no Jardim São Miguel.

Atualmente, no local que será implantada a pra-
ça, no Jardim São Miguel, existe um espaço de 
lazer com um campo de futebol, que necessita 
de reforma. Com o projeto, o campo de futebol 
será transformado em uma quadra poliesportiva, 
além da instalação de uma academia ao ar livre, 
construção de muro de arrimo para contenção 

de taludes, paisagismo, passeios em bloquetes 
intertravados, iluminação de LED, refletores para 
a quadra poliesportiva, rampas e escadas que 
contemplam a acessibilidade, entre outros.

A Praça Recanto Maranata, na Penha, era um local 
abandonado, próximo a UBS do Toró, que já rece-
beu uma academia ao ar livre e agora receberá 
trabalhos como a execução de passeios em blo-
quetes intertravados, implantação de quiosques, 
brinquedos, bancos de madeira e iluminação de 
LED, além de paisagismo.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/moradores-da-rua-vicente-colucci-recebem-certidoes-de-matriculas-de-suas-residencias 
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