
Governo que
Trabalha,
Cidade que  
Prospera!

Aqui não estão listadas todas as melhorias realizadas, semanalmente outras ações serão incluidas.
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Creche
Jardim São Marcos

-Beneficiados em destaque: Crianças e  
pais de crianças de 0 a 5 anos.
-Região melhor beneficiada: Jardim  São 
Marcos e bairros vizinhos
- Fase: Conclusão no 1º Semestre 2020.
- Investimento: Mais de 2,5 milhões.

Será a escola mais moderna  
de toda a região, com
188 novas vagas.

Bom Jesus dos Perdões  não tem 
nenhuma  criança sem vaga em  
creche.



Pavimentação
de vias

-Beneficiados em destaque: Moradores da  região 
central e Marf I.
- Região melhor beneficiada: Córrego do Povo.
- Fase: Conclusão no 1º Semestre 2020.
- Investimento: 412 mil

Melhorias nas vias de acesso da  
região para a liberação do trânsito  
do Centro para o bairro Marf I e  
trambém liberação do trânsito da  
Av. Marginal Córrego do Povo.

São 2.753,80 m² de  pavimentação para 
a  Travessa Ilídio Jacomin,  trechos 
da Av. Yadoya e Av. Marg. 
Córrego do Povo.



Drenagem e  
Pavimentação

-Beneficiados em destaque: Moradores das ruas  
João Batista Marcondes e Brasilina do Esp. Santo.
- Região melhor beneficiada: Centro.
- Fase: Conclusão no 1º Semestre 2020.
- Investimento: 270 mil

Implementação da infraestrutura  
básica em importantes ruas   
de  acesso ao  Asilo.

Mais de 1.740 m² de  pavimentação.



Pavimentação,  
Drenagem e  
Infraestrutura

-Beneficiados em destaque: Rua das  
Camélias (35 residências) e Rua Samambaia  (07 
residências).
- Região melhor beneficiada: Chácara Neli.
- Fase: Concluída.
- Investimento: 290 mil

Eram as únicas ruas da Chácara 
Neli  que não possuiam as 
benfeitorias, quer geravam grande 
transtorno para a população, 
especialmente  em dias de chuva.

Mais de 4 mil m² de  
pavimentação, drenagem 
 e infraestrutura.



Recapeamento das ruas 
do bairros Jardim Sta. 
Mônica

-Beneficiados em destaque: Moradores das  
ruas Dallas, Texas, Moraes e Sta. Mônica,  
somando 84 residências.
-Região melhor beneficiada: Moradores dos 
bairros Lady Katita e  Jardim Real.
- Fase: Concluída
- Investimento: 217 mil

Melhoria das condições das  
vias de acesso aos bairros  
Lady Katita e Jd. Real.

Mais de 3 mil m² de  
recapeamento e melhorias  no 
sistema de captação de água.



Ampliação e Reforma 
da EMEI Liani

-Beneficiados em destaque: Alunos, professores  e 
funcionários.
- Região melhor beneficiada: Centro
- Fase: Conclusão 1º Semestre 2020.
- Investimento: 370 mil

Construção de uma quadra coberta,  
prédio administrativo e reforma 
dos banheiros, salas de aula, 
telhado e cozinha

A EMEI Liani é a primeira  
escola de Bom Jesus 
dos Perdões.



Recapeamento rua  
Carmine Pugliesi

-Beneficiados em destaque: Moradores da rua  
Carmine Pugliesi - 138 residências.
- Região melhor beneficiada: Jardim São Marcos
- Fase: Concluída
- Investimento: 89 mil

Essa rua é a via de acesso a Escola  
Estadual  Rosende. Estava bastante  
danificada e com o sistema de  
escoamento de água muito irregular.

Mais de 1.400 m² de 
recapemaneto.



Pavimentação da  
Estrada José  
Benedito Bueno

-Beneficiados em destaque: Moradores do Marf II,  
Vista Alegre e Colina do Sol - 119 residências.
- Fase: Concluída.
- Investimento: 420 mil

Essa obra era muito aguardada pela  
população local.

Parceria Público Privada



Nova UBS  
TravessaBélgica

A UBS da Travessa Bélgica  
atende aproximadamente  
7 mil pessoas por mês.

A nova UBS atende  em especial os 
6 bairros próximos, num total de
1.327 residências.

-Beneficiados em destaque: Todos os  
moradores da região
- Região melhor beneficiada: Bairros Jd.
Santa Maria, Pq. Hortênsia, Country Félix, Sítio  
Santa Fé e Laranja Azeda.
- Fase: Concluída.



Drenagem Pluvial e 
Revitalização da Praça 
Vicente de Almeida Passos

- Beneficiados em destaque: Toda a população.
- Região melhor beneficiada: Centro
- Fase: Conclusão em Setembro 2020.
- Investimento: revitalização: 194.434,96
- Investimento: Drenagem Pluvial: R$ 467.768,51.

Drenagem pluvial e completa 
revitalização da antiga Praça  da 
Rodoviária, resultando na criação  de 
um ambiente para o lazer  familiar.

A obra beneficiará o centro da 
cidade, facilitará o trânsito
 de pedestres e veículos na 
região e eliminará os
 problemas de enchentes
 em dias chuvosos



Pavimentação  da 
rua Canadá

-Beneficiados em destaque: Moradores da  rua 
Canadá - 16 residências.
- Região melhor beneficiada: Lady Katita.
- Fase: Concluída.
- Investimento: 52 mil

Trata-se de um prolongamento  
da rua Canadá que foi realizado  
por govenos anteriores, mas que  
não possuía a infraestrutura  
básica.

Quase 1 mil m² de  pavimentação.



Recapeamento ruas  
dos bairros Jd. Sta.
Maria.
Melhoria das condições de  importantes vias de 
acesso.

-Beneficiados em destaque: Moradores das  
ruas José Bueno do Prado, Benedito Cardoso  do 
Prado e Maria Celi Costa (Escola Hélio).
-Região melhor beneficiada: Jd. Santa Maria e 
Country Felix
-Fase: Concluída
- Investimento: 242 mil

Mais de 3 mil m² de  
recapeamento, 
atendendo  a 96 
residências, além de  
melhorar o acesso as  
escolas Manoel Ferraz 
e Helio Damante 



Valorização dos Servidores Públicos
Criação do Vale Alimentação, melhoria na
Cesta Básica, Registro de Ponto Digital com câmeras,  
quitação de todos os benefícios atrasados,
salário em dia, obrigatoriedade do cumprimento das  
férias e maior programa de capacitação
da história, criação de comissão especial para 
estruturação do plano de carreiras e criação  do 
Programa de Qualidade de Vida no Trabalho.



Projeto da Saúde
Visita Domiciliar
É realizado visita domiciliar a pacientes com dificuldade  
de locomoção, geralmente quando familiares  
procuram a unidade para pedir visita domiciliar
para avaliação médica e enfermagem.
O projeto vem sendo realizado  
por médico e enfermagem.



Ampliação do Pronto 
Atendimento

- Beneficiados em destaque:
Toda a população
- Investimento: 700 mil

Ampliação e revitalização, sendo:
-Ampliação da sala de espera e triagem;
-Instalação de televisor com senha e  
classificação de risco 24h;
-Sala exclusiva para curativos;
-Ampliação da sala de medicação;

Essa obra irá melhorar a estrutura
 para atendimento de toda 
a população.



Central de  
Atendimento ao 
Cidadão
Criação de um espaço exclusivo com mais  
conforto e painel de senhas para  
atendimento  personalizado no
Paço Municipal.



Nova sala  de Raio-x

Com novo equipamento digitalizado,  
trazendo mais  segurança e redução  
de danos para os profissionais
e danos ambientais.



Reforma da  
Pediatria
Instalação da rede de gases  
(oxigênio e gás comprimido), pintura 
das paredes, troca das portas,  
instalação de televisão e
troca de poltronas.



Projeto
Saúde do Trabalhador
Nas indústrias e comércio do município,  
com ações de promoção e prevenção  
de agravos, com oferecimentos de  
palestras e treinamento aos
profissionais.



Cidade Legal
Mais de 60 famílias atendidas para  a 
regularização de imóvies.

 Casa própria e com documentação regularizada 
é a certeza de que o imóvel será da família. Essa 
é a ideologia do CIDADE LEGAL , programa da 
secretaria de Estado da Habitação em parceria 
com a Prefeitura  Municipal de Bom 
Jesus dos Perdões

No bairro Vila São José II 99
 familias serão beneficiadas!



Valorização do  
Conselho Tutelar
Várias ações de capacitação,  
supervisão continuada e  
aumento da remuneração.



CRAS Novo  
Horizonte
Instalação do CRAS Novo Horizonte,  
privilegiando o local de maior  
abrangência dos usuários.



Aumento da carga horária  do 
Clínico Geral
De 36 horas semanais para 98 horas semanais  
na atenção primária em saúde.

O munícipe não precisa aguardar  mais de 
60 dias para consulta com clínico, tendo seu 
diagnóstico realizado em     tempo
oportuno.



Construção de  creche 
no Parque Hortênsia

- Beneficiados em destaque:
Crianças de 0 a 5 anos
- Região melhor beneficiada:
Parque Hortênsia e Miranda D´ouro
- Investimento: 1,3 milhões

A creche terá 6 modernas  
salas de aula e é uma  
grande conquista para  o 
Pq. Hortênsia.

A creche atenderá nos  
períodos matutino e vespertino.



Frente  
Perdoense
Reajuste de 50% no valor do benefício pago aos munícipes  
de Bom Jesus dos Perdões que se encontram em  
situação de vulnerabilidade social e em troca 
realizam serviços diversos como manutenção,  
conservação e de suporte para a
Prefeitura  Municipal.

Desde 2017 o Programa já  
beneficiou mais de
2.000 familias



Coleta de  
Lixo

Solução para o histórico problema  
de coleta de lixo do município através  
da terceirização.

É o fim do lixão a 
céu aberto!



Benefícios  
Sociais
Gestão e acompanhamento de mais de 
2.500 familias, oferecendo todo o suporte 
necessário  para o recebimento,  por 
exemplo, do Bolsa Família,  a Tarifa  Social de 
Energia Elétrica e  o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC).



Projeto  
Contraceptivo
Implantação do dispositivo anticoncepcional  
subdérmico em mulheres em situação de  
vulnerabilidade  social.

Somos o primeiro município da região  a 
disponibilizares e dispositivo  pelo SUS.



Iluminação  
Pública
Aquisição do primeiro caminhão  
de iluminação para ampliação  
e manutenção das redes.



Cursos de formação e  
qualificação profissional
Foram mais de 650 beneficiários nos cursos em  
parceria com Sebrae, IPT e Via Rápida empresa,  
além do oferecimento de mais de 1 mil vagas  
de curso de graduação pela UNIVESP
nas áreas de Pedagogia e  Engenharia da 
Computação.



Reforma da  Sala 
de Emergência
Novos equipamentos como: cardioversor,  
desfibrilador, monitor cardíaco, bomba de infusão,  
eletrocardiograma, desfibrilador, aparelho de  
pressão de pedestal, oximetro portátil,
detector fetal, camas elétricas,  colchões novos, 
novo mobiliário,  gazelas e poltronas retráteis.



Melhorias no  
Cemitério Municipal

-Beneficiados em destaque: Toda a população  e o 
servidores que trabalham no local.
- Região melhor beneficiada: Toda a cidade
- Fase: Conclusão no 1º Semestre 2020.
- Investimento: 341 mil

É uma grande obra de revitalização de nosso 
cemitério.
- Mais acessibilidade de  calçadas e ruas internas refeitas.
- Mais segurança : muro erguido  à 2,20m
- Mais conforto: novas cadeiras 
-Ossuário: os primeiros 100 ossuários  do Cemitério e 
uma área exclusiva  para transição  das exumações.

Há 30 anos não aconteciam
obras de melhorias no  Cemitério.



Estação de 
Tratamento  de 
Água

A obra contempla reservatório com capacidade de  
1 milhão de litros.

Novos anexos para tratamento e nova adutora 

 de  captação de água.

É o fim da falta 
de  água !

- Investimento: 5,9 milhões.
- Fase: 2º Semestre 2020



Estação de Tratamento  
de Esgoto

Atualmente: 100%  do esgoto é lançado no  Rio 
Atibainha
Após inauguração: 40% será tratado 

Expectativa até 2022: 80% do 
esgoto tratado

40% expectativa inicial da
 população atendida

- Investimento: 18 milhões.
- Previsão: 2º Semestre 2020



Adutora reforço  
Macromedidores

Monitoramento e Controle de Perdas  
Beneficiará a população toda, melhorando a  
distribuição de água, em especial os bairros  
São Paulo, Jardim Bela Vista, Jardim
Belo Horizonte, Jardim Santos  Dumont e 
Palmas.

-Região melhor beneficiada: São Paulo, Jardim  
Bela Vista, Jardim Belo Horizonte,
Jardim Santos Dumont e Palmas.
- Investimento: 2,9 milhões.
- Previsão: 2º Semestre 2020



Pavimentação e calçada 
da Antonio  Ramos

A calçada da Antonio Ramos foi realizada com 
recurso próprio.

Possui extenção de aproximadamente 
 2.600 metros lineares de 
calçadas, dando 
utilidade pública aos 
pedestres que por ali 
transitam.

Região melhor beneficiada: Bairro Guaxinduva ,  que da 
acesso as Loteamentos Toscana, Vale do  Sol, Marf II, Alto  
da Floresta, Vista Alegre e Colina  do Sol

- Investimento pavimentação: R$ 679.621,46
- Investimento calçada: R$ 103.534,15



- Investimento: R$ 107.642,36Academias ao ar livre 
Vila Operária, Marf 
1,Travessa Bélgica e 
Cidade Nova

Os equipamentos melhoram a cordenação  
motora e proporcionam saúde e
bem estar.



Revitalização  
Usina de Leite

Local destinado para o recebimento do leite da cidade de 
Bom Jesus dos Perdões.

A administração reformou e destinou 
a utilização do prédio para o 
atendimento da Secretaria
de  Agropecuária.



Drenagem ePavimentação 
na rua principal bairro 
Serra Negra

Aplicação da rede seca de água  e  esgotamento 
sanitário, do Bairro Jardim Chades além de guias e 
sarjetas e trecho da principal via  do bairro, 
Avenida Dr. Luiz Gonzaga
da Silva Leme foi asfaltada.

- Investimento: 296.857,00



Pista Skate –  
cidade nova

Projeto 100% Esporte para todos do Governo do 
Estado.

A pista está localizada na Praça Presidente Castelo Branco  
no bairro Jardim Real.



Iluminação da Av.  
Bom Jesus (Marginal 
da Rodovia Dom Pedro)

A obra era esperada há 26 anos pela população e foi realizada 
com uma economia de 20% em relação ao valor estimado,
tendo um investimento  de R$ 248 mil e mais  de 3 km
 de extensão.

- Investimento: 248 mil



Aparelho de 
Ultrassonografia

1º Aparelho de Utrassonografia

- Investimento: 100 mil



Escada hidráulica nosistema de 
lazer entre as ruas Uruguai e  Av. 
das Nações

A construção irá diminuir o impacto das águas  
das chuvas e evitar o acúmulo em grandes  
quantidades que causam enchentes
e alagamentos.

- Investimento: 172.800 mil



Caixas D'água

 Foram instaladas 3 novas caixas d'águas nas escolas
- Escola Municipal Sérgio Gonçalves Viana
- Escola Municipal Professor Hélio Damante

E na Creche:
- Creche Santa Catarina

É mais qualidade
 para nossos alunos!

- Investimento: 107.832,67



Kit Escolar 2020

 Os Kits escolares 2020 foram distribuídos
para toda a rede municipal de ensino.
Incluindo também a APAE e EJA.

Material de qualidade
 para nossos alunos!
















































