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BRAGANÇA PAULISTA 
 

OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 
 
 

 

AGRICULTURA E ABATECIMENTO:  

Programa de Pontes Metálicas: 2 

• serão implantadas 2 pontes metálicas em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado fez a doação das superestruturas, totalizando 12 
metros lineares - Custo: R$ 77 mil. Aguardando construção das cabeceiras por parte 
da Prefeitura:  

1. na BGP-339 sobre o Córrego Santa Cristina no Bairro do Biriçá – vão de 6 metros.  

2. na BGP-339 sobre o Ribeirão do Paiol Velho no Bairro do Biriçá – vão de 6 metros.  

 

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.  

• PóloAmicri– Av. Francisco Samuel Lucchesi Filho, 770 – em andamento 7 cursos 
(canto coral, madeiras, metais, percussão/bateria, violão, violino/viola e 
violoncelo/contrabaixo), para 224 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 542 
mil de Jan/2003 a Nov/2011 para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, 
recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 
01/06/2002.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 210.728 litros de leite de Jan a Out/2011 – Custo: R$ 288 mil, 
beneficiando 1.484 famílias carentes, no último mês do período.  
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• celebrados 6 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 712 
crianças e adolescentes, 2.400 idosos e 4.508 famílias – R$ 246 mil.  

• Programa Renda Cidadã - atendeu 758 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 727 mil e 
estão sendo atendidas 758 famílias/mês em 2012 – Custo: R$ 727 mil, já repassados 
R$ 60 mil em Jan.  

• Projeto Ação Jovem - atendeu 259 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 247 mil e estão 
sendo atendidos 259 bolsistas/mês em 2012 – Custo: R$ 248 mil, já repassados R$ 20 
mil em Jan.  

 

Repasses concluídos: R$ 602 mil  

• Diversas entidades – R$ 302 mil, repassados de Jan/2011 a Jun/2011, para aquisição 
de veiculo e equipamentos.  

• Prefeitura – R$ 300 mil, repassados em Out/2010, para realização de obra para a 
implantação do Centro Dia ao atendimento a 40 idosos, através do Programa Quero 
Vida. Obra iniciada em 27/01/2011 e tem término previsto em 30/01/2012.  

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:  

CEETPS:  

Obra em licitação:  

• Obras de construção da FATEC Jornalista Omair Fagundes de Oliveira em Campus 
próprio – Custo previsto: R$ 15.200 mil. Abertura da licitação em 20/12/2011.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras - R$ 1.473 mil  

Ampliação de escola paralisada: 1 – (210 novas vagas) - Custo: R$ 264 mil  

• EE Prof. Marcos Antonio da Silva Guimarães – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 
264 mil. A obra está paralisada com 80% executados. Sem funcionários, material em 
canteiro e equipamentos, a Prefeitura informou que esta em andamento o processo de 
licitação para finalizar os serviços 
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Reformas de escolas concluídas: 6 – Custo: R$ 626 mil  

Reformas de escolas em execução: 3 – Custo: R$ 583 mil  

• EE/CEL MIN Alcindo Bueno de Assis – Custo: R$ 358 mil. A obra está com 10% 
executados e tem término previsto em 30/03/2012.  

• EE Profa. Maria José Moraes Salles – Custo: R$ 162 mil. A obra está com 4% 
executados e tem término previsto em 30/03/2012.  

• EE Dr. Silvio de Carvalho Pinto Junior – Custo: R$ 63 mil. A obra está com 80% 
executados e tem término previsto em 30/03/2012.  

 

Repasses para a APAE:  

• De Mar a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 269 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 102 alunos.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar a Set/2011, foram gastos R$ 216 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 7 escolas do município.  

 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE:  

Obras em andamento:  

 

• construção de Pista de Skate – Custo: R$ 50 mil, repassados em Jun/2010 Obra não 
iniciada. Processo remetido a CJ/SELT em 11/2011 para análise e manifestação sobre 
a minuta do 1º termo de aditamento.  

• obras de instalação de alambrado na Hípica Jaguari – Custo: R$ 100 mil, repassados 
em Jun/2010. Obra concluída em 13/04/2011.  

• construção de quadra poliesportiva – custo: R$ 100 mil. Obra em vigência, previsão 
de conclusão em 14/12/2012. Convênio assinado em 16/12/2011, pelo prazo de 730 
dias. Aguardando o repasse da 1ª parcela.  
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EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO:  

BANCO DO POVO:  

• Em 19/09/2003 foi implantado o Banco do Povo Paulista, na Av. Antônio Pires 
Pimentel, 2015 com recursos de R$ 270 mil, para atender o crédito produtivo popular. 
Vigência até 17/09/2013.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 374 unidades habitacionais em andamento / 2 conjuntos – R$ 15.243 mil  

• conjunto habitacional Bragança Paulista F, com 84 unidades, beneficiando 420 
pessoas, sendo construídas pelo Programa Parceria com Municípios na Rua Vereador 
Saulo Crispim Marques, nº 3.972 – Custo: R$ 1.691 mil. A obra está com 97,44% 
executados e tem término previsto em 07/02/2012.  

• conjunto habitacional Bragança Paulista F2, com 290 unidades, beneficiando 1.450 
pessoas, sendo construídas pelo Programa Parceria com Municípios na Rua Vereador 
Saulo Crispim Marques, nº 3.972 – Custo: R$ 13.552 mil. A obra está com 3,98% 
executados e tem término previsto em 30/04/2013.  

 

CDHU: 375 unidades habitacionais em licitação / 1 conjunto – R$ 27.290 mil  

• conjunto habitacional Bragança Paulista G, com 375 unidades, beneficiando 1.875 
pessoas, serão construídas pelo Programa Parceria com Municípios na Avenida 
EnzeoDinamo Rossi, s/nº – Custo: R$ 27.290 mil.  

 

CDHU: 468 unidades habitacionais programadas / 1 conjunto – R$ 17.600 mil  

• conjunto habitacional Bragança Paulista H, com 468 unidades, beneficiando 2.340 
pessoas, serão construídas pelo Programa Parceria com Municípios – Custo: R$ 
17.600 mil.  

 

Programa Melhorias Habitacionais e Urbanas:  
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• reforma do Centro Comunitário do conjunto habitacional Bragança Paulista D – 
Custo: R$ 147 mil, repassados em Out/2008, Out e Dez/2010. Obra concluída em 
Jan/2011.  

• sistema de tratamento de esgoto nos conjuntos habitacionais Bragança Paulista F, LU 
e ACOHAB – Custo: R$ 1.500 mil, já repassados R$ 450 mil em Out/2008. A obra está 
com 30% executados e tem término previsto em 25/11/2011.  

 

Repasse programado:  

• reforma do Centro Comunitário do conjunto habitacional Bragança Paulista C1 – 
Custo: R$ 112 mil.  

 

 

JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA:  

Fórum:  

• ampliação e reforma do prédio do Fórum – Custo: R$ 1.623 mil. A obra está com 
57,19% executados. Contrato rescindido unilateralmente pela Prefeitura de Bragança 
Paulista em 11/05/2011. A prefeitura está fazendo levantamento físico da obra e do 
contrato, para agendar reunião com a SJDC sobre a retomada do empreendimento 
(chamar 2ª colocada ou nova licitação).(Base Mai/2011).  

 

Fundação Casa:  

Convênios:  

• convênio com a Associação Companheiros do Menor de Bragança Paulista – 
Comenor, para atendimento a 40 adolescentes em regime de liberdade assistida – 
Custo: R$ 10.054 mil, já repassados R$ 7.327 mil de Ago/2007 a Nov/2011.  

 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES:  

DER:  

Obras concluídas:  
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• implantação do dispositivo de acesso e retorno da SP-63, no KM 53,55 – Custo: R$ 
964 mil. Obra concluída em 25/07/2011.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV:  

• recuperação de 4,00 km da vicinal Bairro Boa Vista – Custo: R$ 1.959 mil. Obra 
concluída em 05/01/2011 e inaugurada em 08/01/2011.  

 

DAESP (Aeroporto Estadual Arthur Siqueira):  

• Construção da unidade de serviços e equipamentos (USE) e calçadas – Custo: R$ 341 
mil. Obra concluída em 10/01/2012.  

• Construção de infraestrutura para operação em VFR-Noturno, readequação da 
estação meteorológica – Custo: R$ 1.678 mil. Obra em licitação.  

 

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 1.759 mil  

• obras de infra-estrutura em vias da Rua Projetada 1 e Rua Francisco Cunha, com 310 
metros lineares – Custo: R$ 150 mil, repassados em Out/2011. Aguardando vistoria e 
prestação de contas. Previsão de término em 10/09/2012.  

• 4.630,00 m² de infraestrutura urbana – Custo: R$ 500 mil, repassados R$ 261 mil em 
Out/2011. Aguardando vistoria e prestação de contas. Previsão de término em 
10/09/2012.  

• 2.590,00 m² de infraestrutura e pavimentação em vias no Bairro Estância Bragança – 
Custo: R$ 150 mil, repassados em Set/2011. Aguardando vistoria e prestação de 
contas. Previsão de término em 10/09/2012.  

• aquisição de retroescavadeira e acessórios – Custo: R$ 245 mil, repassados em 
Nov/2010. Em licitação.  

• reforma do Ginásio de Esportes Drº Júlio de Mesquita Filho – Custo: R$ 480 mil, já 
repassados em Mar/2010 e Set/2011. A obra está com 84,30% executados. Em análise 
a solicitação de prorrogação de prazo.  
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• execução de instalação de 31 postes e de 70 luminárias em diversas vias do Bairro 
Bosque das Pedras – Custo: R$ 44 mil, repassados em Jan/2010. Obra concluída em 
11/02/2011.  

• 2.770,00 m² de pavimentação asfáltica em vias do loteamento denominado Estância 
Gragança – Custo: R$ 100 mil, repassados em Fev/2010. Obra concluída em 
11/02/2011.  

• 2.250,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas extrusadas na Rua 
Expedicionário José Franco de Macedo e Rua Projetada – Custo: R$ 90 mil, 
repassados em Fev/2010. Obra concluída em 11/02/2011.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS:  

SABESP: R$ 59.627 mil  

Obra concluída: R$ 18.746 mil  

• obras do interceptor lavapés, interligações de coletor tronco e estrada de acesso a 
ETE – Custo: R$ 18.746 mil. Obra concluída em 06/11/2011.  

 

Obras em execução: R$ 40.881 mil  

• execução das obras da estação de tratamento de esgotos e coletor Águas Claras do 
município – Custo: R$ 27.158 mil. A obra está com 94% executados e tem término 
previsto em 22/12/2012.  

• execução de obras coletor tronco (1 e 3), estação elevatória final, emissário por 
recalque e gravidade e interligação do interceptor Lavapés – Custo: R$ 5.041 mil. A 
obra está com 68% executados e tem término previsto em 07/08/2012.  

• execução das obras dos coletores troncos e rede coletoras para interligação do 
Interceptor Lavapés – Custo: R$ 8.450 mil. A obra está com 58% executados e tem 
término previsto em 09/06/2012.  

• obras de implantação da estação elevatória de esgotos Águas Claras II – Custo: R$ 
232 mil. Obra em andamento.  

 

Obras programadas:  

• obras do interceptor lavapés e interligações – Custo: R$ 9.867 mil.  
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SAÚDE:  

Repasse concluído para entidades hospitalares (2011-2014) – custeio:  

• Santa Casa – R$ 630 mil, repassados de Fev/2011 a Ago/2011, para o Programa Pró 
Santas Casas.  

• Santa Casa – R$ 300 mil, repassados em Nov/2011 e Jan/2012, para custeio.  
 

Repasses em andamento para entidades hospitalares (2011-2014) – custeio:  

• Santa Casa – R$ 630 mil, já repassados R$ 525 mil em Dez/2011, para o Programa 
Pró Santas Casas.  

 

Repasses concluídos para Prefeitura (2011-2014) – obras e equipamentos (Total: R$ 470 
mil):  

• Santa Casa – R$ 100 mil, repassados em Jun/2010 para aquisição de equipamentos.  

• Santa Casa - R$ 50 mil, repassados em Dez/2010 para aquisição de equipamentos.  

• Santa Casa - R$ 70 mil, repassados em Jan/2012 para aquisição de equipamentos.  

• Casa Nossa Senhora da Paz – R$ 250 mil, repassados em Jan/2012, para aquisição de 
equipamentos.  

 

 

 

 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 7 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 413 mil.  
 

Polícia Civil:  

Obra concluída:  
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• ampliação e reforma do prédio do posto de identificação – Custo: R$ 125 mil. Obra 
concluída em 28/02/2011.  

 

TURISMO:  

DADE: R$ 17.519 mil  

• 2ª fase da reforma e restauro do antigo prédio do Colégio São Luiz – Custo: R$ 3.449 
mil, já repassados R$ 987 mil em Dez/2010. A obra está sendo realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/2010. Previsão de término em Dez/2012.  

• 2ª fase da reforma e restauro do antigo prédio do matadouro – Custo: R$ 712 mil, já 
repassados R$ 375 mil em Dez/2010. A obra será realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2010. A obra está com 5% executados e previsão de termino 
em 26/06/2012.  

• restauro e reforma do antigo prédio do Matadouro – Custo: R$ 1.017 mil, já 
repassados R$ 339 mil em Mar/2010. A obra será realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2009. A obra está com 40% executados e previsão de 
termino em 26/06/2012.  

• reforma e restauro do antigo prédio do Colégio São Luiz – Custo: R$ 2.574 mil, já 
repassados R$ 603 mil em Mar/2010. A obra está sendo realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2009. Em analise o aditamento de prazo.  

• duplicação e melhorias da avenida Norte-Sul – Custo: R$ 1.680 mil, já repassados R$ 
1.195 mil em Out/2008 e Jul/2010. A obra está sendo realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2008, com 60% executados e tem término previsto em 
26/06/2012.  

• obras de apoio ao Corredor Turístico do Circuito das Águas – Custo: R$ 400 mil, já 
repassados R$ 204 mil em Fev/2008. A obra está sendo realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2007, com 50% executados e tem término previsto em 
05/06/2012.  

• reforma do Mercado Municipal – Custo: R$ 2.174 mil, já repassados R$ 1.616 mil de 
Fev/2008 a Set/2009. A obra, sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2007. Obra concluída em 13/09/2011. Aguardando prestação de conta para 
liberação do valor restante.  

• revitalização da lagoa do Taboão – Custo: R$ 900 mil, repassados em Jul/2008 e 
Mai/2009. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2008 foi 
concluída em Mai/2010. Vistoria em 13/09/2011.  
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• recuperação e recapeamento em diversas vias do Município – Custo: R$ 4.613 mil 
repassados R$ 2.306 mil em Dez/2011. A obra, sendo realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2011.  
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 1.038.800 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 
1.310 mil, beneficiando 1.484 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 6,50 km da estrada municipal dos Agudos, no bairro 
Atibaianos/Agudos/Morro Grande (1ª Fase) – Custo: R$ 438 mil. Obra concluída em 
26/09/2008.  

 

CATI - Programa de Microbacias:  

• adequados 2,72 km de estradas rurais - Microbacia do Morro do Agudo – Custo: R$ 
179 mil. Obra concluída em 30/10/2007.  

 

Repasses concluídos: R$ 150 mil  

• Prefeitura - R$ 150 mil, repassados em Dez/2009, para aquisição de trator e 
implementos.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 26 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.105 crianças e adolescentes, 3.038 idosos e 4.922 famílias – R$ 705 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 660 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 475 mil, 
658 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 474 mil, 658 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
474 mil, 658 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 539 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 200 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 144 mil; 200 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 144 mil; 200 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 
144 mil; 250 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 195 mil.  
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Repasses concluídos: R$ 434 mil  

• Diversas entidades - repasse de R$ 414 mil para aquisição de equipamentos e 
veículos.  

• Associação Beneficente São Lucas – repasse de R$ 20 mil pagos de Dez/2006 a 
Mar/2007, para custeio.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

CEETPS:  

• FATEC BRAGANÇA PAULISTA - convênio entre CEETPS e o município para 
implantação da unidade. Coube ao município a reforma e adequação do prédio na 
Rua Onze, s/nº, Vila Henedina Cortez (já entregue) e ao Estado a aquisição de 
equipamentos e mobiliários, ao custo de R$ 268 mil. As aulas foram iniciadas em 
15/09/2008, com o curso de Informática nas modalidades Gestão Financeira e Gestão 
da Tecnologia da Informação. (Decreto de Criação nº 53.368 de 01/09/2008).  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 755 mil  

• aquisição de veículo zero km tipo furgão – Custo: R$ 30 mil, repassados em Dez/2009. 
Adquirido em Set/2010.  

• aquisição de 4 veículos utilitários tipo Kombi – Custo: R$ 125 mil, repassados em 
Fev/2010. Adquirido em Set/2010.  

• 26.458,50 m² de recapeamento asfáltico na Rua Felício Helito, Alameda XV de 
Dezembro, Rua Teixeira e Rua 24 de Abril – Custo: R$ 300 mil, repassados em 
Jun/2008 e Dez/2009. Obra concluída em Mai/2010.  

• 2.420,00 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas, drenagem e galerias de águas 
pluviais no Bairro Toró no Jardim América 3 – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
Jul/2008. Obra concluída em 23/03/2010.  

• 24.500,00 m² de pavimentação asfáltica na estrada BGP-10 no Bairro Estiva do 
Agudo – Custo: R$ 200 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 22/05/2009.  
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DADE: R$ 2.031 mil  

• revitalização da lagoa do Taboão – Custo: R$ 900 mil, repassados em Jul/2008 e 
Mai/2009. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2008 foi 
concluída em Mai/2010.  

• revitalização do jardim público – Custo: R$ 450 mil, repassados em Jul/2008 e 
Ago/2009. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2008 foi 
concluída em Mai/2010.  

• manutenção de vias públicas e aplicação de emulsão asfáltica no Jardim São Miguel / 
Hípica Jaguary - Custo: R$ 681 mil, repassados de Ago a Dez/2004 e Jan/2005 . A 
obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2003 foi concluída em 
Jan/2008.  

• revitalização da Praça 9 de Julho - Custo: R$ 798 mil, já repassados R$ 10 mil em 
Dez/2006. A obra seria realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2004, 
obra não iniciada. A Prefeitura devolveu os recursos e encerrou o processo.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras - R$ 6.151 mil  

Escola nova concluída: 1 (1.260 novas vagas) – R$ 2.211 mil  

• EE Bairro Água Comprida – 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: R$ 2.211 mil. 
Obra concluída em 07/10/2010 e inaugurada em 08/01/2011.  

 

Ampliação de escola concluída: 1 (420 novas vagas) – R$ 378 mil  

• EE Drº Silvio de Carvalho Pinto Júnior – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 378 
mil. Obra concluída em 30/08/2007.  

 

Reformas de escolas concluídas: 43 – R$ 3.100 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 2 – R$ 462 mil  
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• EE Inaldo Manta – Custo: R$ 242 mil. Obra concluída em 28/02/2009.  

• EE Drº Fernando Amos Siriani – Custo: R$ 220 mil. Obra concluída em 17/11/2008.  
 

Transporte Escolar:  

• Entregue em 12/12/2009 – um veículo micro-ônibus para transporte de estudantes – 
Custo: R$ 145 mil.  

 

Repasses para a APAE:  

• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 890 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 444 alunos.  

 

• Programa Escola da Família:  
• De Mar/2007 a Dez/2010, foram gastos R$ 943 mil em atividades desenvolvidas aos 

finais de semana em 7 escolas do município.  
 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Set/2009 a Dez/2010, foram concedidas bolsas alfabetização para 2 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 70 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 2 escolas do município – Custo: R$ 14 mil.  

 

ESPORTE E LAZER:  

Evento:  

• realização do Campeonato de Futebol – Custo: R$ 40 mil repassados em Set/2008. 
Evento realizado entre 16/08 e 16/11/2008.  

• realização do 51º Jogos Regionais – Custo: R$ 265 mil repassados em Jul/2007. 
Evento realizado de 03 a 14/07/2007.  

 

HABITAÇÃO:  
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CDHU: 4 unidades habitacionais concluídas pelo sistema de carta de crédito – R$ 72 mil  

CDHU: 56 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – R$ 1.843 mil  

• conjunto habitacional Bragança Paulista E2, com 56 unidades, beneficiando 280 
pessoas, sendo construídas pelo Programa Parceria com o Município na Avenida 
Herculano Augusto de Toledo, nº 440 – Custo: R$ 1.843 mil. Unidades 
comercializadas em 15/09/2008.  

 

 

 

Programa Melhorias Habitacionais e Urbanas:  

• construção de calçadas no Conjunto Habitacional Saada Nader Chedid – Custo: R$ 
76 mil, repassados em Mar/2009, Set/2010 e Fev/2011. Obra concluída em 
19/03/2010.  

 

JUSTIÇA:  

Fundação Casa:  

Obra concluída: 10  

 

• construção do Centro de Atendimento Sócioeducativo do Adolescente – CASA, com 56 
vagas – Custo: R$ 3.031 mil. A unidade faz parte do novo modelo de gestão que 
consiste da construção de 41 unidades pequenas e descentralizadas para que os jovens 
sejam atendidos próximos de suas famílias e de acordo com as regras propostas pelo 
Sistema Nacional Sócioeducativo que limita a 96 o número de adolescentes para cada 
unidade de internação. Obra concluída em 28/08/2007.  

 

Convênios:  

• convênio com a Associação Companheiros do Menor de Bragança Paulista – 
Comenor, para atendimento a 135 adolescentes em regime de liberdade assistida – 
Custo: R$ 224 mil, repassados de Nov/2006 a Out/2007.  
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• convênio com a Prefeitura, para atendimento a 80 adolescentes em regime de 
liberdade assistida – Custo: R$ 144 mil, repassados de Dez/2007 a Mai/2009.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP: R$ 4.557 mil  

Obras concluídas: R$ 4.557 mil  

• execução das tubulações de recalque e de distribuição de água do centro de 
reservação do município – Custo: R$ 357 mil. Obra concluída em 31/03/2010.  

• construção de reservatório metálico, com volume de 1.000 m³, interligações e 
assentamento de adutora, e construção da estação elevatória de água bruta – Custo: 
R$ 3.647 mil. Obra concluída em 20/01/2009.  

• perfuração de poços tubulares profundos em Mairiporã (vazão de 20 l/s) e Bragança 
Paulista (vazão de 4 l/s) – Custo: R$ 531 mil. Obras concluídas em 30/08/2008.  

• construção da entrada de energia para o booster Lago do Moinho – Custo: R$ 22 mil. 
Obra concluída em 25/03/2008.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007-2010) – custeio (Total: R$ 6.011 
mil):  

• Casa Nossa Senhora da Paz – R$ 2.119 mil (sendo R$ 1.296 mil para o Programa Pró 
Santas Casas).  

• Santa Casa – R$ 3.892 mil (sendo R$ 3.782 mil para o Programa Pró Santas Casas).  
 

Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) – obras e equipamentos (Total: R$ 350 
mil):  

Prefeitura – R$ 350 mil, sendo:  

R$ 200 mil, repassados em Mai/2009 para construção do Posto de Saúde da Vila Bianchi 
(inaugurada em 28/05/2010).  

R$ 200 mil, repassados em Mai/2009 para implantação de ambulatório médico (recursos 
devolvidos na sua totalidade).  
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R$ 150 mil repassados em Jul/2006, para construção da Unidade Básica de Saúde no Jardim 
Iguatemi (concluída em dezembro de 2007).  

Programa Dose Certa:  

• De Jan/2008 a Dez/2010, foram repassados R$ 2.789 mil para aquisição de 
medicamentos.  

 

Programa Controle de Glicemia (custeio): 11  

• Prefeitura - R$ 408 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 34 viaturas: 17 para a Polícia Militar, 15 para a Polícia Civil e 2 
para a Polícia Técnica – Custos: R$ 1.321 mil.  

 

 

 

Polícia Civil:  

Obras concluídas:  

• reforma geral e readequação de prédio para abrigar o Plantão Policial Central – 
Custo: R$ 108 mil. Obra concluída em 10/12/2007.  

• reforma geral e adequação de prédio da Delegacia de Defesa da Mulher – Custo: R$ 
105 mil. Contrato rescindido com 56,32% executados por inadimplência.  

• conclusão da reforma geral do prédio da Delegacia de Defesa da Mulher – Custo: R$ 
136 mil. Obra concluída em 07/02/2010.  

 

Corpo de Bombeiros:  

• Em 31/05/2008 foi entregue 1 unidade de resgate (UR) – Custo: R$ 100 mil.  
 

TRANSPORTES:  
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DAESP (Aeroporto Estadual Arthur Siqueira):  

Obras concluídas:  

• pavimentação das pistas de rolamento e acessos do aeroporto – Custo: R$ 1.230 mil. 
Obra concluída em 13/05/2010.  

• obra de fechamento da área patrimonial com alambrado padrão ICAO do aeroporto – 
Custo: R$ 233 mil. Obra concluída em 02/11/2008.  

DER:  

Obras concluídas:  

• construção de uma ponte de concreto armado sobre o Córrego Atibaiano no SP-095, 
incluindo reconstrução do pavimento e desvio lateral – Custo: R$ 1.480 mil. Obra 
concluída em 26/07/2010.  

• serviços emergenciais de recuperação de talude erodido no km 8,30, incluindo 
implantação de desvio – Custo: R$ 498 mil. Obra concluída em 08/05/2010.  

• reconstituição de erosão e consolidação e proteção de talude em aterro no acesso a 
Bragança Paulista – Custo: R$ 927 mil. Obra concluída em 05/05/2010.  

• pavimentação da ligação da vicinal Bragança Paulista - Morungaba, numa extensão 
de 15,9 km – Custo: R$ 6.895 mil. Obra concluída em 30/08/2009.  

• � restauração, recapeamento, implantação de 3ª faixa e recuperação de erosões na 
SP-008 – Rodovia Pedro AstenoriMarigliani (Capitão Bardoino), no trecho Bragança 
Paulista – Socorro, numa extensão de 49,6 km – Custo: R$ 20.328 mil. Obra 
concluída em 30/04/2007 (SOC).  
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 147.800.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos2.935.984 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 2.096 mil, 
beneficiando 1.484 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 2 

• implantadas 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado fez a doação das superestruturas, totalizando 22 
metros lineares – Custo: R$ 140 mil: 

1. Ribeirão das Araras – Bairro Araras dos Mori - vão de 10 metros. Instalada em 
05/04/2004; 

2. Ribeirão Campo Novo – Tenda do Mel – Bairro Campo Novo – vão de 12 metros. 
Instalada em 05/04/2004. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 50 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
3.006 crianças e adolescentes, 1.051 idosos, 166 portadores de deficiências, 726 
famílias e 20 migrantes – R$ 1.600 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 100 bolsistas/mês em 2005 e 100 bolsistas/mês em 
2006 – Custo: R$ 72 mil em 2005 e R$ 72 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 – 120 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 206 mil; 
120 famílias/mês em 2004 – R$ 87 mil; 120 famílias em 2005 – R$ 86 mil e 660 
famílias em 2006 – R$ 475 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 sócioeducativas 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. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP: 

• 33.050 m² de pavimentação asfáltica e iluminação pública em vias do município – 
Custo: R$ 1.000 mil repassados em Mar e Jun/2000. Obra concluída em 31/05/1999. 

 
DADE (repasse de verba): 

• reurbanização da Praça Lavapés e construção de área de lazer - Custo: R$ 355 mil, 
repassados em Mar/2000. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/ 1996, foi concluída em 31/12/1997; 

• reestruturação do Sistema Viário do Taboão – primeira etapa – Custo: R$ 267 mil, 
repassados em Set/1998 e Mar/2000. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos 
do Plano DADE/1998, foi concluída em 30/06/2000; 

• reestruturação do Sistema Viário do Taboão – segunda etapa – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Dez/1999. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/ 1999, foi concluída em 30/09/2000; 

• revitalização do Largo do Taboão com a implantação de ciclovia, passarela, anfiteatro 
e marina no lago Taboão – Custo: R$ 870 mil, repassados em Dez/1999, Jul/2000 e 
Jan/2001. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1999, foi 
concluída em 30/04/2004; 

• pavimentação em diversas ruas da cidade – Custo: R$ 375 mil, repassados em Jun, Set 
e Out/2002. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2000, foi 
concluída em 30/04/2003; 

• remodelação do Lago Orfeu – Custo: R$ 354 mil, repassados em Ago/2002 e Mar e 
Nov/2003. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2001, foi 
concluída em 30/12/2003; 

• portal e remodelação da Variante João Hermenegildo Oliveira – Custo: R$ 883 mil, 
repassados em Ago e Nov/2002 e Abr/2003. A obra, realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2002, foi concluída em 30/01/2004; 

• portal e remodelação da Variante Farmacêutico Francisco de Toledo Leme – Custo: 
R$ 650 mil, repassados em Set e Dez/2002. A obra, realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2002, foi concluída em 30/01/2004; 

• duplicação da Variante Farmacêutico Francisco de Toledo Leme – Custo: R$ 957 mil, 
repassados de Ago a Set/2004 . A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/2003, foi concluída em 28/01/2005; 
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• reforma do Centro poliesportivo – Custo: R$ 919 mil repassados em Set e Dez/2002 e 
Mar e Ago/2003. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2001, foi concluída em 31/12/2006; 

• construção de Praça no antigo Bosque dos Eucaliptos - Custo: R$ 751 mil, repassados 
em Mar e Dez/2006 e Fev/2007. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/2004 e concluída em 2006. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 4.150 mil 
 
Escola construída:1 (840 novas vagas) – R$ 550 mil 

• EE Drº Fernando Amos Siriani – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 550 mil. Obra 
concluída em 09/08/2006. 

 
 
Reformas em Escolas: 40 – R$ 3.100 mil 
 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 12 – Custo: R$ 500 mil 

• EE Casper Líbero 
• EE Dom José Mauricio da Rocha 
• EE Drº Silvio de Carvalho Pinto Júnior 
• EE Ismael Aguiar Leme 
• EE José Guilherme 
• EE Ministro Alcindo Bueno de Assis 
• EE Profº José Nantala Badue 
• EE Profº Luiz Roberto Pinheiro Alegretti 
• EE Profº Marcos Antônio da Silva Guimarães 
• EE ProfªMathilde Teixeira de Moraes 
• EE Profº Paulo Silva 
• EE Profª Maria José Moraes Salles 

 
Repasses para a APAE: 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 1.001 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 766 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 
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Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 2.000 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 19 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 

• Em 19/09/2003 foi implantado o Banco do Povo Paulista na avenida Antônio Pires 
Pimentel, nº 2.015 - Custo R$ 270 mil, para atender o crédito produtivo rural. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

• construção e reformas de praças esportivas – Custo: R$ 250 mil, repassados em Mar e 
Jun/2000. Concluída em 30/04/2001; 

• realização do 50º Jogos Regionais – Custo: R$ 265 mil repassados em Jun/2006. 
 
 
GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Praça Hafiz Abi 
Chedid, nº 125. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 11 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet – Custo: R$ 33 mil. 

HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 1.804 unidades habitacionais / 6 conjuntos – Custo: R$ 17.870 mil 

• conjunto habitacional Bragança Paulista B1 – 416 unidades, beneficiando 2.080 
pessoas, construídas pelo sistema Empreitada Global na rua Vereador Vicente de Vita 
– Custo: R$ 815 mil. A obra foi concluída em 30/06/1995; 

• conjunto habitacional Bragança Paulista B2 – 416 unidades, beneficiando 2.080 
pessoas, construídas pelo sistema Empreitada Global na rua Vereador Vicente de Vita 
– Custo: R$ 543 mil. A obra foi concluída em 30/06/1995; 

• conjunto habitacional Bragança Paulista C1 – 302 unidades, beneficiando 1.510 
pessoas, construídas pelo sistema Empreitada Global na Estrada para Socorro, em 
frente à Residência Hípica Jaguari - Custo: R$ 2.805 mil. A obra foi concluída em 
30/04/1997; 

• conjunto habitacional Bragança Paulista C2 – 210 unidades, beneficiando 1.050 
pessoas, construídas pelo sistema Empreitada Global na Estrada para Socorro, em 
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frente à Residência Hípica Jaguari - Custo: R$ 1.820 mil. A obra foi concluída em 
28/02/1997; 

• conjunto habitacional Bragança Paulista D – 236 unidades, beneficiando 1.180 
pessoas, construídas pelo sistema Empreitada Global nas ruas Projetada e Deolinda 
da Silveira - Custo: R$ 4.600 mil. A obra foi concluída em 300/6/2001; 

• conjunto habitacional Bragança Paulista E – 224 unidades, beneficiando 1.120 
pessoas, construídas pelo sistema Pró-Lar Núcleo Habitacional por Empreitada na 
rua Herculano Augusto de Toledo, nº 250 – Bairro Jardim das Águas - Custo: R$ 
7.287 mil. A obra foi concluída em 30/08/2005. 

 
 
JUSTIÇA: 
 
Fundação Casa: 

• convênio com a Associação Companheiros do Menor - COMENOR para atendimento 
a 100 adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 245 mil repassados 
de Nov/2001 a Out/2003; 

• convênio com a Associação Companheiros do Menor - COMENOR para atendimento 
a 100 adolescentes, sendo 50 em liberdade assistida e 50 em prestação de serviços à 
comunidade – Custo: R$ 468 mil repassados de Jan/2004 a Out/2006. Convênio 
rescindido. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
FEHIDRO : 

• canalização do Ribeirão Lavapés – Custo: R$ 335 mil. A obra foi concluída em 
01/08/2001. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• obras de contenção da estação elevatória de água bruta – Custo: R$ 142 mil. 
Concluída em 13/03/2001; 

• obras da adutora de água bruta – Custo: R$ 4.731 mil. Concluída em 29/09/2006; 

• 6.900 m de rede de distribuição de água e 7.390 ligações domiciliares de água – 
Custo: R$ 2.651 mil. Concluída em 06/05/2003; 
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• 10.012 m de rede coletora de esgotos, 225 ligações domiciliares de esgotos, 1.530 m 
de coletor tronco e estação elevatória de esgotos nos Jardins Santa Helena, Santa 
Lúcia, Morumbi e Cedro – Custo: R$ 963 mil. Concluída em 14/06/2001; 

• 9.771 m de rede de distribuição de água no Jardim das Águas Claras – Custo: R$ 367 
mil. Concluída em 11/05/1998; 

• recuperação do reservatório R3 – Custo: R$ 118 mil. Concluída em 26/10/1997; 

• 9.919 m de rede coletora de esgotos e 352 ligações de esgotos para despoluição do 
tanque do Moinho – Custo: R$ 969 mil. Concluída em 24/11/1997; 

• 17.418 m de rede coletora e 1.262 ligações domiciliares de esgotos – Custo: R$ 760 
mil. Concluída em 12/11/1998; 

• prolongamento de 30.107 m de rede de distribuição de água e 5.146 ligações 
domiciliares de água – Custo: R$ 2.014 mil. Concluída em 22/02/2001; 

• poço tubular profundo no Jardim Fernão Dias – Custo: R$ 139 mil. Concluído em 
15/10/2000; 

• rede coletora de esgotos, 108.694 m de rede de distribuição de água e 20.320 ligações 
domiciliares de água – Custo: R$ 797 mil. Concluída em 28/06/1997; 

• 6.924 m de rede de distribuição de água e 513 ligações de água; 6.436,2 m de rede 
coletora de esgotos e 23 ligações de esgotos – Custo: R$ 799 mil. Concluída em 
26/03/1997.   

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

• Prefeitura – R$ 180 mil em Jan/2006, para aquisição de eletrocardiógrafo e 
endoscópio; 

• Prefeitura – R$ 100 mil em Fev/2006, para construção de Unidade Básica de Saúde 
no Bairro Água Comprida; 

• Prefeitura – R$ 121 mil em Dez/2006, para aquisição de 1 mamógrafo e 1 gabinete 
odontológico; 

• Prefeitura – R$ 33 mil em Dez/2005, para aquisição de veículo para transporte de 
pacientes; 

• Casa Nossa Senhora da Paz – Hospital Universitário São Francisco – R$ 250 mil em 
Dez/1998, para implantação de UTI Neonatal; 
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• Casa Nossa Senhora da Paz – Hospital Universitário São Francisco – R$ 116 mil em 
Jun/2000, para aquisição de equipamentos para Gravidez de Alto Risco; 

• Prefeitura – R$ 30 mil em Dez/1998, para aquisição de veículo para combate à 
dengue; 

• Prefeitura – R$ 10 mil em Abr/1996, para aquisição de equipamentos para unidades 
de saúde; 

• Santa Casa – R$ 24 mil em Dez/1998, para investimentos na Assistência ao Parto. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares para custeio (1995-2006): 

• Santa Casa – R$ 1.854 mil 

• Prefeitura – R$ 155 mil 

• Casa Nossa Senhora da Paz – Hospital Universitário São Francisco – R$ 1.450 mil 
 
 
Entrega de Ambulâncias: 2 

• Prefeitura – 1 UTI entregue em 2000; 

• Prefeitura – 1 (repasse de recursos em Jan/2006). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 76 viaturas, sendo: 48 para a Polícia Militar, 25 para a Polícia Civil e 3 
para a Polícia Técnica – Custo: R$ 1.848 mil.  

• Entrega de uma Base Comunitária – Custo: R$ 62 mil. 
 
Corpo de Bombeiros: 

• Em 08/12/2004 foi entregue 1 viatura de resgate, 1 motor de popa e 1 rádio móvel – 
Custo: R$ 92 mil; 

• Em 17/01/2005 foram entregues 2 rádios portáteis – Custo: R$ 3 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DAESP: 
 
Aeroporto Estadual Arthur Siqueira: 
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• 40.158 m² de obras de terraplenagem, pavimentação e drenagem da área de 
movimento, instalação do Sistema de controle de incêndio, construção de vias de 
acesso, pavimentação da pista de taxiamento de ligação aos hangares, ampliação do 
sistema de pistas, pátios e acessos, construção de terminal de passageiros e obras 
complementares – Custo: R$ 3.148 mil. Obras iniciadas em 01/12/1997 e concluídas 
em 13/08/2006. 

 
DER: 

• serviços de melhoramentos e pavimentação da SP-63, no trecho que liga Bragança 
Paulista à BR-381 Rodovia Fernão Dias, do km 63,18 ao km 66,70, numa extensão de 
4,6 km) – Custo: R$ 1.662 mil. Obra concluída em 19/12/2005; 

• serviços de conservação de rotina e especial nas SP-008, SP-063 e SP-095, numa 
extensão de 224,3 km – Custo: R$ 8.670 mil. Obra concluída em 02/09/2004; 

• serviços de conservação de rotina e especial na SP-008 do km 91,30 ao 140,9 km, na 
SP-063 do km 0 ao km 85,73 km e na SP-095 do km 0 ao km 85,73, numa extensão de 
222,38 km – Custo: R$ 3.050 mil. Obra concluída em 11/07/2006. Abrange os 
municípios de Pedra Bela, Socorro, Pinhalzinho, Piracaia, Itatiba, Louveira, Tuiuti, 
Amparo, Pedreira e Jaguariúna; 

• implantação e pavimentação da 2ª pista da BR-381 (Rodovia Fernão Dias) – 2ª Etapa 
– Lote 20, do km 7,8 ao 21,14, numa extensão de 13,30 km – Custo: R$ 27.090 mil. A 
obra foi suspensa com 84% executados em 16/05/2002; 

• serviços técnicos, estudos, projetos e acompanhamento geométrico na BR-381, do km 
7,8 ao km 21,14, numa extensão de 13,34 km – Custo: R$ 1.794 mil. Obra concluída 
em 30/09/2000; 

• serviços técnicos, estudos e projetos de assessoramento da BR-381 (Rodovia Fernão 
Dias) – 2ª Etapa – Custo: R$ 941 mil. Obra concluída em 11/07/1999; 

• serviços de melhoramentos e pavimentação da SP-08, entre Bragança Paulista e 
Socorro, nos km 103, 107, 109 e 128 – Custo: R$ 946 mil. Obra concluída em 
28/11/2000; 

• serviços de regularização e recapeamento da SP-08 - Rodovia Pedro 
AstenoriMarigliani (Capitão Bardoino), entre Bragança Paulista  e Socorro, do km 
91,3 ao km 140,9, numa extensão de 49,6 km – Custo: R$ 3.023 mil. Obra concluída 
em 13/04/1998; 

• serviços de regularização e pavimentação com reforço parcial da SP-095 - Rodovia 
Benevenuto Moretto – (Bragança Paulista – Tuiuti – Amparo), numa extensão de 24 
km – Custo: R$ 873 mil. Obra concluída em 25/04/1998. 

 
 


