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Uma nova São Bernardo do
Campo de todos nós

N

ossas vidas são feitas de encontros. Às vezes

são desafios que cruzam nosso caminho, outras vezes
somos nós que corremos atrás de um sonho. Em ambos os
casos saímos sempre melhores, pois aprendemos com as
pessoas, com as situações, com as experiências.
São Bernardo do Campo ofereceu inúmeros encontros em minha vida: o ofício de metalúrgico, o curso profissionalizante, a luta sindical, a formação política, a luta pela
liberdade e pela democracia, um grande amor, os filhos,
muitas certezas e conquistas ganharam corpo ao longo dos
meus anos aqui em nossa cidade.
Depois de oito anos vivendo fora – mas sem nunca perder o contato, meu vínculo e meu afeto pela
cidade – reencontrei São Bernardo do Campo. Hoje sou novamente morador desta cidade e a observo
com olhos de quem aqui reside e participa, com minhas demandas e minhas impressões.
A bem da verdade, eu encontrei uma nova São Bernardo. Eu encontrei as novas UPAs, o Estádio
1º de Maio recuperado, a Café Filho, a Pery Rochetti, a Galvão Bueno e tantas outras as ruas e avenidas
qualificadas, as inúmeras escolas reformadas, a relação é longa. E essas realizações todas me fazem ver
inclusive o que está por vir, o Hospital de Clínicas, o metrô leve, os CEUs.
Como administrador público, digo que o trabalho realizado pela Prefeitura é exemplar. Como alguém
que teve o privilégio de conhecer cidades mundo afora, digo que São Bernardo tem motivos de sobra para
se orgulhar. E, mais importante, como cidadão, digo que estamos todos de parabéns por podermos, juntos, construir uma cidade cada vez melhor, cada vez mais nossa, uma São Bernardo comprometida com o
futuro das pessoas sem descuidar do presente, a São Bernardo da inclusão e da participação cida

Luis Inácio Lula da Silva, morador do Nova Petrópolis
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Marcas que se expressam no pensar e no fazer
de uma cidade e seus cidadãos

E

m São Bernardo do Campo, a participação cidadã é causa e consequência de uma forma de

governar, de um compromisso que extrapola a formalidade das competências de uma Prefeitura; é a
radicalização do termo administração pública. São práticas que buscam estimular, aprofundar, ampliar e
consolidar espaços de disputas e de conciliação, de afirmações democráticas que produzem mudanças,
não como benesses ou obrigações, mas como conquistas. É a população como co-gestora na construção
da cidade, como protagonista na definição de programas e projetos, na percepção de seus resultados e
na crítica producente de todo o processo.
O Orçamento Participativo é manifestação visível desta marca. Mais que o debate das demandas
por região da cidade, ele é um processo vivo que abraça os destinos de São Bernardo, que passa pela
contextualização e defesa dessas demandas, pela relação criteriosa com as decisões estratégicas e globais do PPA Participativo e pelo diálogo com as diretrizes do São Bernardo do Campo 2021.
Cada obra, cada secretaria, cada serviço da administração municipal se apóia nesse fazer coletivo e solidário. Nosso plano de Governo e as marcas que o constituem ganham concretude nesta relação
qualificada com a cidadania. E este plano desdobra-se em um planejamento verdadeiro, que combina
técnica e cuidado, que re-significa resultados medindo-os não pela área construída, mas pela qualidade
de vida gerada.
Sem qualquer receio de sermos mal interpretados, o Hospital de Clínicas, o Metrô Leve, a nova Marechal Deodoro, os CEUs, centros educacionais unificados, a nova Lions, são todas obras acabadas, pois
têm origem num processo plural, estão crescendo aos olhos da participação e foram planejadas em sintonia com o futuro. E, por tudo isso, elas, junto com tantas outras realizações, representam com propriedade
a São Bernardo da inclusão.
Aqui a participação cidadã enxerga presente e futuro, demanda realizações e responsabilidades,
contempla desenvolvimento social, econômico e ambiental, desenha não um cronograma de obras, mas
um futuro feito de gente, gente que faz esta cidade.
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São Bernardo do Campo
Acolhedora, Inclusiva
e de Oportunidades
A cidadania plena passa por garantir condições a uma vida digna, indo além
do cumprimento formal de um dever do Estado. Ela tem que compreender
necessidades básicas em um sentido amplo e integral, trazer em sua raiz
aspectos como atenção, crescimento, experiências e amparo. As políticas
e programas do Governo da Inclusão se desenvolvem nessa perspectiva,
construindo uma rede de cuidados, fazendo do diálogo combustível para o
desenvolvimento social, tendo o planejamento e a humanização componentes intrínsecos desse processo.
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Saúde

São Bernardo do Campo
Acolhedora, Inclusiva
e de Oportunidades

Cuidar da saúde é cuidar das pessoas. O diagnóstico é exame mas
também é escuta, o tratamento é medicação e também respeito, o
protagonista é o usuário e não a doença. Essas máximas presidem as
ações na área da saúde, um somatório que passa pela qualificação dos
seus trabalhadores e das redes de prevenção e atenção.

Novo Hospital de Clínicas
A Prefeitura de São Bernardo já está construindo o Hospital de Clínicas da cidade. Será
um hospital de alta complexidade com 240 leitos, sendo 180 leitos de internação e 60 de
UTI, apto a atender as principais demandas de saúde como especialidades clínicas e cirúrgicas, diagnóstico por imagem, hemodiálise, medicina nuclear, especialidades pediátricas,
entre outros serviços. A inauguração está prevista para o primeiro semestre de 2012.

Atendimento Hospitalar
A Prefeitura de São Bernardo está investindo pesado para melhorar o atendimento hospitalar na cidade. São investimentos na informatização do processo de internação de pacientes, no agendamento de
cirurgias e nos estoques das farmácias. Novos equipamentos hospitalares foram adquiridos e instituídos
a visita aberta e o acompanhante 24 horas. Também foi implantado o Soluções e Orientação ao Usuário
(SOU), serviço que recebe reclamações e sugestões dos usuários do Hospital Anchieta, do HMU e do
PS Central. Em 2010, o complexo hospitalar recebeu dos Ministérios da Saúde e da Educação a certificação de Hospital de Ensino, o que vai significar ainda mais melhorias no atendimento.
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Hospital Anchieta

HMU

A prefeitura ampliou o número de leitos de UTI de seis para
19. O Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) foi
totalmente reformado e ampliado, aumentando sua capacidade
de atendimento em 50%. Assim que for concluído o Hospital de
Clínicas, o Hospital Anchieta passará a ser especializado no tratamento do câncer.

O Pronto-Socorro Obstétrico, inaugurado em janeiro
de 2011 no Hospital Municipal Universitário (HMU),
atende a gestantes em situação de urgência e emergência. Com a construção do Hospital de Clínicas, o
HMU passará a funcionar como Hospital da Mulher,
devendo ampliar a capacidade de sua maternidade.

Hospital de Urgência

SANTA CASA

O novo Hospital Municipal de Urgência que a prefeitura irá construir
vai absorver os serviços hoje prestados pelo Pronto-Socorro Central.
O novo hospital terá 232 leitos, sendo 134 de internação, 78 de observação e 20 leitos de UTI. Trata-se de um hospital com toda a estrutura
necessária para o atendimento nas áreas de urgência e emergência.
As obras devem começar no segundo semestre de 2011.

Depois de esperar 25 anos, a população de São Bernardo conta agora com o atendimento pelo SUS no
hospital da Santa Casa, graças ao convênio firmado
com a Prefeitura. São 42 leitos contratados, além de
atendimento ambulatorial e exames complementares
em dermatologia, urologia, endoscopia e tomografia.
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São Bernardo do Campo
Acolhedora, Inclusiva
e de Oportunidades

Saúde Bucal
A Prefeitura está reestruturando o serviço de saúde bucal
na cidade. Até 2008 este serviço não era oferecido à população. Hoje são 21 equipes de saúde bucal que atuam
dentro da estratégia do Saúde da Família. Até 2012 serão
85 equipes cobrindo todas as UBSs de São Bernardo.

Prótese dentária
A prefeitura inaugurou em 2011 o Laboratório de Prótese
Dentária, que fornece gratuitamente dentaduras e outras
próteses aos usuários do SUS.

Centro de Especialidades
Odontológicas

Programa de Saúde
Bucal nas Escolas

Foram reorganizados os serviços do Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO), no Nova Petrópolis, para ampliar o
atendimento especializado em saúde bucal. Até 2012 outras
três unidades serão entregues à população. Nesses centros,
os usuários dispõem de serviços de diagnóstico bucal, cirurgia,
periodontia, endodontia, prótese dentária e atendimento a
pacientes com deficiência ou disfunção temporo-mandibular.

As 85 mil crianças matriculadas na rede municipal
de ensino recebem a visita de equipes de saúde
bucal, que fazem um trabalho de prevenção e tratamento dentário na própria escola. Os casos mais
complexos são encaminhados para os serviços
odontológicos das UBSs. Esta é uma parceria da
Prefeitura com a Associação Jovens Dentistas.

POLÍTICAS DE PROTEÇÃO
À SAÚDE E VIGILÂNCIAS
Saúde do Trabalhador
A Prefeitura inaugurou a nova sede do Centro de
Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), que
atende os trabalhadores vítimas de acidentes ou com
suspeita de doenças decorrentes do trabalho.

RECONSTRUÇÃO DA REDE BÁSICA
Novas UBSs
Construindo, reformando ou ampliando, a Prefeitura de São
Bernardo vai entregar 28 novas UBSs para a população.
Uma primeira UBS foi inaugurada em 2009 no Jardim
das Oliveiras. As obras estão tornando os ambientes
das UBSs mais humanizados com a criação do espaço
criança, do escovódromo, da sala multiuso e da sala
para reuniões comunitárias. Todas terão acessibilidade
para pessoas com deficiência e criação de novos consultórios. O bairro Santa Cruz já teve a sua UBS reformada
e ampliada. Em 2011 outras 15 unidades passarão por
obras de reforma e ampliação e quatro novas UBSs
começarão a ser construídas. Em 2012, a previsão é de
reformar oito unidades.
Prestação de contas de São Bernardo do Campo
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Saúde

São Bernardo do Campo
Acolhedora, Inclusiva
e de Oportunidades

REESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Reorganizar e ampliar a Rede de Atenção à Saúde Mental
CAPS III
Os Centros de Atenção Psicossocial
prestam atenção integral a pacientes
que sofrem transtornos mentais severos e persistentes. Em março de 2010,
o CAPS do Centro passou a funcionar
nas 24 horas do dia. Dois novos centros serão entregues em 2011, nos
bairros Alvarenga e Rudge Ramos,
e outros dois funcionarão no Jardim
Silvina e no Jardim Farina em 2012.
Crianças e adolescentes que apresentem tais transtornos são atendidos no
CAPS Infantil, inaugurado em 2010.

Residências
Terapêuticas
descentralização
da Saúde Mental
Foi implantada a descentralização
do atendimento psiquiátrico, que
agora é feito em algumas unidades
básicas de saúde. Até 2012 todas as
UBSs prestarão este serviço.

Esses locais têm como objetivo
promover a reinserção social
dos pacientes com sofrimento
mental. Duas residências terapêuticas já foram implantadas
no Centro, uma masculina e
outra feminina. Cada casa possui oito moradores egressos
de uma longa internação no
Hospital Lacan. Outras duas
residências serão entregues
ainda em 2011 e uma terceira
está prevista para 2012.

FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO CUIDADO
Saúde da
Família
O Programa Saúde da
Família está presente
em todas as UBSs de
São Bernardo. O atendimento, que em 2009
era feito por apenas 21
equipes, hoje é realizado por 61 equipes, ou
seja, toda a população
assistida pelo SUS tem
acesso ao programa.
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Agentes
Comunitários
de Saúde
A Prefeitura de São Bernardo conta com 1.115 Agentes
Comunitários de Saúde que
atendem 100% do território
da cidade. Em 2008 esta
cobertura era de apenas
18%. Os agentes de saúde
são responsáveis por prestar
orientação e fazer o acompanhamento domiciliar.

Saúde

São Bernardo do Campo
Acolhedora, Inclusiva
e de Oportunidades

QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO E HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO
Farmácia
Popular
Já são três unidades da Farmácia Popular em São Bernardo, no Centro, no Rudge
Ramos e no Riacho Grande.
Em 2011, outras duas, no
Alvarenga e no bairro Planalto,
serão inauguradas. As Farmácias Populares vendem 107
medicamentos subsidiados
pelo governo federal, podendo
representar uma economia de
até 90% em alguns casos.

Assistência
Farmacêutica
A compra de medicamentos
foi regularizada pela Prefeitura com a criação do setor
da assistência farmacêutica.
São 67 novos medicamentos
à disposição da população.
Nas UPAs, foram implantadas
farmácias 24 horas, possibilitando que o usuário já saia da
unidade com o medicamento
prescrito pelo médico.

Política de atenção integral e intersetorial às pessoas
em uso abusivo de álcool, crack e outras drogas
Álcool e
outras drogas
Os CAPS Adulto e o Infanto-Juvenil atendem durante as 24 horas do dia dependentes de álcool e outras drogas, com a perspectiva da inclusão social. O CAPS Adulto
funciona no Centro e o Infanto-Juvenil no
Rudge Ramos. Ainda em 2011 um novo
prédio para o CAPS AD Infanto-Juvenil
será construído na Cidade dos Direitos da
Criança e do Adolescente.

República Terapêutica
A Prefeitura implantou em 2010 a primeira República Terapêutica. Este espaço
abriga adolescentes em situação de uso abusivo de álcool e outras drogas.

Consultório de Rua
Serviços de retaguarda da saúde para dependentes químicos. Uma equipe volante realiza intervenções educativas e psicossociais junto aos moradores de rua
e em pontos de consumo de drogas.

Reabilitação Física

Reabilitação
Neurológica
Infantil
Envolvendo as secretarias municipais de
Saúde e de Educação, este serviço presta
atenção integral a crianças e adolescentes
com disfunções neurológicas, auditivas e
orais. Está em funcionamento desde agosto de 2010, no Jardim Hollywood.

Além do estabelecimento de convênios com a AVAPE, APTO e FUNCRAF, a
Prefeitura ampliou o número de profissionais e dos serviços prestados pelo
setor de Reabilitação do Centro Regional de Especialidades do Rudge Ramos.
Também foi reorganizado o atendimento em saúde auditiva e implantado o
serviço de audiologia no Ambulatório da Vila Dayse. O serviço de equoterapia,
que antes estava vinculado ao SEDESC, passou, em março de 2011, para a
Secretaria de Saúde, como alternativa terapêutica em reabilitação física.
Prestação de contas de São Bernardo do Campo
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Saúde

São Bernardo do Campo
Acolhedora, Inclusiva
e de Oportunidades

REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO HOSPITALAR E DA
REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Implantação das UPAS
A Prefeitura de São Bernardo já construiu
quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)
que prestam atendimento de urgência e emergência 24 horas e dispõem de laboratório de
análises clínicas, eletrocardiograma, sala de
raio-X, salas de medicação e nebulização, leitos, especialidades médicas como ginecologia
e pediatria, entre outros serviços. São as UPAs
Vila São Pedro, União/Alvarenga, Demarchi/
Batistini e Riacho Grande. Em 2011, outras
quatro unidades serão entregues nos bairros
Paulicéia/Taboão, Assunção/Alves Dias, Baeta
Neves e Silvina/Ferrazópolis. Em 2012, o
Rudge Ramos também receberá sua UPA.

SAMU – 192
A prefeitura descentralizou as bases do
SAMU com a finalidade de facilitar o acesso
das ambulâncias aos diferentes pontos da
cidade. Atualmente, o serviço de socorro e
resgate conta com uma frota de 11 ambulâncias e duas motolâncias e nove bases descentralizadas. A cada UPA construída, uma
nova base do SAMU é criada.

GESTÃO PARTICIPATIVA E
CONTROLE SOCIAL
O controle social e a gestão participativa foram implantados desde o início da atual administração. Na 6ª Conferência Municipal de Saúde, realizada em 2009, foi
aprovado o Plano Municipal de Saúde de 2010 a 2013.
A atual administração também realizou a eleição para
os conselheiros gestores de todas as unidades da
rede municipal de saúde, o I e o II Encontro Popular
de Saúde, a eleição dos membros do novo Conselho
Municipal de Saúde e a etapa estadual da Conferência
Nacional de Saúde Mental.
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Cuidados em casa

Reviver

A Prefeitura, através do Programa de Internação
Domiciliar (PID), presta assistência humanizada e
qualificada aos pacientes portadores de doenças
crônicas degenerativas que preenchem os requisitos para a internação domiciliar. Atualmente são
duas equipes do PID e até 2012 serão mais três.

Projeto que presta atendimento integral e humanizado
às pessoas vítimas de violência. A notificação compulsória desses casos na rede de saúde e a criação de
um banco de dados destinado a subsidiar políticas públicas nessa área fazem parte da iniciativa que integra
o programa Cidade de Paz.
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Educação

São Bernardo do Campo
Acolhedora, Inclusiva
e de Oportunidades

Fazer bonito na educação não é um slogan, é um compromisso de
governo reafirmado diariamente. É a gestão democrática nas escolas
que gera um ensino inclusivo de qualidade, reconhecido nacionalmente.
São estruturas reformadas e tecnologias disponibilizadas. É a promoção
do conhecimento, da reflexão e do crescimento.

CEU – Centro
Educacional Unificado
A Prefeitura de São Bernardo do Campo já está
construindo sete Centros Educacionais Unificados,
os CEUs. Esses centros atenderão a 8.824 alunos
e estarão localizados nos bairros Parque Hawai,
Jardim Silvina, Três Marias e na Vila São Pedro,
este último em um complexo com quatro prédios.
Além da qualidade das instalações, com amplas
salas de aula, os CEUs contarão com teatro, playground, biblioteca, ginásio de esportes e espaços
para oficinas e reuniões, abertos à comunidade.

APRENDIZAGEM

Tempo de Férias

Tempo de Escola

O programa Tempo de Férias acontece nos meses de janeiro e julho
e oferece atividades e passeios para crianças e seus familiares. Mais
de 20 mil pessoas foram atendidas na edição de julho de 2010.

Este programa oferece aos alunos do ensino fundamental de São Bernardo, durante os períodos contrários às
aulas, atividades esportivas, artísticas e culturais.

Olimpíadas de Língua
Portuguesa
Participaram deste programa, uma parceria
entre MEC e Fundação Itaú, 7.300 alunos e 228
professores de 55 escolas municipais de São
Bernardo. Nove textos elaborados por alunos da
rede foram classificados.

Teatro na Escola
Só em 2010, quase 80 mil alunos de educação infantil e ensino
fundamental da rede municipal de ensino de São Bernardo assistiram a peças teatrais, um crescimento de 170% em comparação
com 2008. O atendimento chegou a 97% da população da rede.

Teatro Aventura
O espetáculo interativo “Aguáh, o espírito das águas” é direcionado a estudantes do quarto ano do ensino fundamental. Em 2010,
foram realizados 224 espetáculos para 6.780 alunos e alunas.

Mais leitura
O programa Rede de Biblioteca Interativa está estimulando a
leitura em São Bernardo. Já foram
realizados 455 mil empréstimos
de livros a estudantes da rede e
30.600 atendimentos à comunidade. São aproximadamente 400 mil
títulos disponíveis.

Pinacoteca
Mais de 1.100 alunos, divididos em
41 grupos, visitaram a Pinacoteca
da cidade. Todas as visitas são
acompanhadas por educadores.
Prestação de contas de São Bernardo do Campo
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Educação

São Bernardo do Campo
Acolhedora, Inclusiva
e de Oportunidades

FORMAÇÃO DE EDUCADORES
Formação Continuada
(pós-graduação)
A qualidade da educação em São Bernardo começa pelo incentivo e apoio para que professores tenham uma formação
continuada. Por isso, a prefeitura ofereceu aos seus professores e gestores cursos de pós-graduação e a participação
em cursos, encontros, palestras, seminários, beneficiando
763 professores da rede. Os cursos de educação infantil,
ensino fundamental, ciência da natureza e educação inclusiva aconteceram na USP.

Educação de qualidade
A qualidade da educação no Brasil é medida pelo IDEB
(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). O
MEC traçou como meta que todas as escolas que atendem crianças do 1º ao 5º ano obtenham nota 6 no IDEB
até o ano de 2022. Com os investimentos realizados pela
Prefeitura nos últimos anos, São Bernardo superará essa
meta já em 2012, ou seja, 10 anos antes do estipulado
pelo MEC. No IDEB de 2009, divulgado pelo MEC em
julho de 2010, nossas escolas municipais já obtiveram
média de 5,6.

INVESTIMENTOS EM
INFRAESTRUTURA
Reforma de escolas
Nos últimos dois anos, a Prefeitura de São Bernardo do
Campo reformou 100 das 186 escolas da rede municipal.

Novas creches
A Prefeitura, entre 2009 e 2010, construiu e entregou à
população quatro novas creches para o atendimento de
crianças de zero a três anos. Essas obras buscam acabar
com o déficit de vagas.

Mais creches
Com recursos do governo federal, a Prefeitura vai construir
seis novas creches nos bairros Parque São Bernardo,
Riacho Grande, Jardim Represa, Jardim Nazareth e
Ferrazópolis. Serão atendidas mais 938 crianças nessas
novas unidades.

Educação Inclusiva

Mais inclusão

Lugar de criança é na escola. De todas as crianças. Em São Bernardo isso é
levado muito a sério. Por isso, a educação inclusiva, programa que leva alunos
com deficiência para as salas de aula, está sendo implantado na cidade – e com
grande sucesso. São 2.438 atendimentos a alunos deficientes. Para realizar
esse trabalho, 183 professores cursaram pós-graduação em educação especial
e contam com o apoio de 360 estagiários e 40 multiprofissionais. Foram adquiridos equipamentos próprios para o atendimento dessas crianças e criadas 30
salas de recursos multifuncionais e 130 professores fizeram pós-graduação em
educação inclusiva.

Seguindo no caminho da inclusão, a
Prefeitura de São Bernardo inaugurou
em 2010, o Centro Integrado Municipal de Educação Básica, unidade que
atende a 368 alunos de todas as faixas etárias com baixa visão, cegueira
total, deficiência mental, deficiência
múltipla, sensorial, auditiva (surdos)
ou visual (cegos).
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Transporte Escolar
A Prefeitura transporta atualmente 7.410 alunos
(sendo 735 com deficiência) em 240 veículos,
um crescimento de 44% em relação a 2009. Nos
últimos dois anos, a Prefeitura adquiriu 18 veículos
próprios, parte deles adaptados para o transporte
de alunos com deficiência.

Merenda escolar
de primeira
A merenda servida nas escolas municipais de São
Bernardo do Campo é destaque nacional. Desde
2009, a Prefeitura serve frutas da época, e não apenas bananas e maçãs, como era até então. Além
disso, os alimentos servidos, como suco de laranja e
feijão, são adquiridos de agricultores familiares, o que
garante refeições mais saudáveis. Esta iniciativa foi
destaque em encontro recente da ONU.

UNIFORME ESCOLAR
Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de São
Bernardo do Campo distribuiu a todos os 85 mil
alunos e alunas da rede municipal de ensino kits
com uniforme completo, inclusive com roupas de
inverno, e material escolar, com bolsa, mochila,
pastas, cadernos, livros, lápis, régua, canetas,
entre outros itens.

Educação conectada
Através do Programa Conect@ a Prefeitura de São Bernardo oferece tecnologias aplicadas à educação contribuindo
para a melhoria da qualidade da educação na cidade. Junto
com os 15 mil netbooks, que permitirão o acesso através da
internet a um grande banco de dados com conteúdo educacional, esse programa possibilita que alunos do ensino
fundamental, do EJA e do EMIP possam desenvolver pesquisas e atividades em todas as disciplinas.
Prestação de contas de São Bernardo do Campo

15

Cultura

São Bernardo do Campo
Acolhedora, Inclusiva
e de Oportunidades

Manifestações que inspiram e refletem mudanças.
Homenagens e intervenções ouvidas, vistas, sentidas.
Política de cidadania que acolhe e apóia toda forma
de expressão, subjetiva ou concreta, única ou plural,
sem rótulos. Diversidade em forma de grafite, de prédio
histórico, de folclore, de arte digital. São Bernardo que
inclui a cultura, que inclui com cultura.

Agentes de
leitura
Em parceria com o Governo Federal,
o programa Agentes de Leitura - Mais
Cultura conta com 196 jovens que receberam treinamento, uniforme, mochilas
e um kit com 85 livros de literatura brasileira, infanto-juvenil, de ficção, entre
outros, para incentivarem a leitura nas
comunidades onde moram.

Vera Cruz
Os antigos estúdios da Cia. Cinematográfica Vera Cruz serão transformados
em um núcleo de formação técnica,
artística, empresarial e de produção de
conteúdos audiovisuais. O espaço também abrigará um Centro Cultural com
memória, teatro e cinema.

Chácara Silvestre
Em abril de 2011, teve início a construção
de um parque na área externa da antiga
propriedade de veraneio da família Simonsen, preservada em razão de sua importância histórica e arquitetônica. O Projeto
paisagístico contempla a implantação de
um parque e de uma pista de caminhada,
plantio de árvores frutíferas, espaço para
área de convívio e para atividades culturais
e equipamentos voltados para a terceira
idade. A casa passará por restauro após o
término das obras do parque. Em breve a
cidade terá mais um espaço de cultura e
lazer para todas as idades.
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Centro Cultural
do Ferrazópolis
A Prefeitura quer criar uma nova concepção de uso para o
Centro Cultural da região do Ferrazópolis. Para isso, além da
recuperação predial, a revitalização do espaço vai integrar as
atividades de cultura, esporte e lazer, paisagismo e instalação
de equipamentos urbanos, como quadra coberta com arquibancada, sanitários e almoxarifado.

Cultura

São Bernardo do Campo
Acolhedora, Inclusiva
e de Oportunidades

Museu do Trabalho
e do Trabalhador
Através de convênio firmado com o Ministério da Cultura, a Prefeitura de São
Bernardo vai construir o Museu do Trabalho e do Trabalhador no espaço do antigo
Mercado Municipal. O museu vai mostrar
parte importante da história do Brasil, da
cidade de São Bernardo e da região. O
espaço terá dois blocos com área para
exposição permanente. Haverá ainda um
jardim de esculturas na entrada e espaço de convivência, loja para suvenires e
auditório para 200 pessoas.

Teatro Lauro Gomes
A Prefeitura já entregou à população mais um importante
equipamento de cultura. O teatro Lauro Gomes foi totalmente reformado, com novo sistema digital de sonorização e
iluminação e o rebaixamento da platéia para ampliar a visão
geral de todos os 526 lugares, colocando o nosso teatro
entre os melhores do Estado. A acessibilidade foi assegurada pela readequação das rampas e dos banheiros. Desde
a sua reinauguração, mais de 10 mil espectadores já acompanharam espetáculos no teatro.

Contação de Histórias
Com o objetivo de valorizar a arte de contar histórias e oferecer ao público adulto e infantil a oportunidade de ouví-las
de maneira divertida e gratuita, a Prefeitura de São Bernardo do Campo oferece uma programação especial com contação de histórias nas bibliotecas públicas da cidade. É uma
atividade lúdica em que a oralidade e a escrita se unem em
espetáculos que despertam a curiosidade e o prazer pela
leitura em crianças, jovens e adultos.

Democratização da cultura
O Programa de Descentralização Cultural está democratizando o acesso
à cultura. Atividades são planejadas e distribuídas por todos os bairros,
levando cultura para o Centro e demais bairros da cidade. As oficinas
culturais oferecem formação para todas comunidades nas mais diversas
linguagens artísticas. Em 2009 e 2010, foram realizadas 298 oficinas culturais em 33 pontos diferentes da cidade.
Já o Programa Ação Cultural nos Bairros está levando para os bairros
outras atividades culturais envolvendo artistas locais, estaduais e nacionais.

Os 26 Cineclubes, por sua vez, funcionam em espaços alternativos em
vários bairros da cidade com a exibição de filmes e a difusão da cultura
através do cinema.
Prestação de contas de São Bernardo do Campo
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De Bem com a Vida
O programa tem como finalidade inserir práticas corporais
e de lazer no cotidiano das 32 Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) do município, visando a promoção da saúde.
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Estádio de futebol ou quadra poliesportiva? Os dois e muito mais.
Porque o estádio tem futebol com projeto social nas escolas e
comunidades. Porque as quadras esportivas, novas ou reformadas,
incluem praticantes de todas as idades. Porque atletas e equipes,
profissionais ou amadores, são valorizados. Porque o esporte é
concebido como prática cidadã, que promove a saúde, o lazer, o
bem-estar e a integração social.

ES
T

Esporte

São Bernardo do Campo
Acolhedora, Inclusiva
e de Oportunidades
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Estádio 1º de Maio
Modernização do Estádio 1º de Maio, tornando-o apto
para o mando de jogos na 1ª divisão do Paulistão 2011,
considerando as seguintes intervenções: arquibancadas,
aumentando sua capacidade em 3.500 lugares; instalação de gradil para separação de torcidas; adequação de
entrada para torcidas adversárias, das cabines de imprensa e das lanchonetes; ampliação de banheiros para
torcidas; e nova iluminação.

Expresso Lazer
No segundo semestre de 2011, o Expresso Lazer passará a compor as atividades do São Bernardo em Movimento. Serão dois veículos adaptados e uma equipe
de monitores que irão desenvolver ações de animação
sociocultural nas diferentes regiões da cidade.

São Bernardo
em Movimento
Programa matricial que articula projetos de educação,
cultura, esporte e lazer visando a atuação descentralizada na cidade a partir de 20 regiões do Orçamento Participativo, com foco na difusão cultural, na recreação, no
lazer esportivo e na educação não-formal. Em janeiro de
2011 foi realizada a 3ª edição do Tempo de Férias, atendendo 22.225 pessoas.
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Estádio de
Atletismo
O futuro Estádio de Atletismo
está sendo construído no antigo
Volkswagen Clube. Destinado ao
desenvolvimento do atletismo, em
especial, o de alto rendimento,
contará com pista coberta para
treinamento, arquibancada coberta com 5.000 lugares, pista oficial
com certificação internacional e
instalações de apoio para treinamentos e eventos. Toda essa
estrutura estará disponível também
à participação comunitária.

Centro de Handebol
Centro de treinamento das seleções brasileiras, de formação e desenvolvimento de talentos no handebol masculino
e feminino nas diferentes faixas etárias. Este equipamento
será construído no mesmo espaço do Complexo Educacional da Vila São Pedro, por meio de convênio com o Ministério do Esporte.

Centro de
Ginástica Artística
Centro destinado à formação e ao desenvolvimento de crianças e jovens, e para o treinamento das seleções nacionais, em suas
diferentes categorias, e das equipes da cidade.
A construção deste equipamento está incorporada ao CEU da Vila São Pedro.

Projeto Tigrinho
Projeto de futebol em parceria com o São
Bernardo Futebol Clube considerando o esporte como elemento fundamental na formação de crianças e jovens. Atende cerca de 6
mil crianças e adolescentes de 9 a 15 anos
em diferentes regiões da cidade.

Centro de Canoagem
Centro destinado ao treinamento das seleções
nacionais de canoagem em suas diferentes categorias. Associado a isto, está prevista a instalação de
uma Escola de Canoagem voltada para a formação
de crianças e jovens.

Prestação de contas de São Bernardo do Campo
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A cidade fragmentada, que produz categorias de cidadãos (e de não-cidadãos),
dá lugar a São Bernardo de Todos. Diversos programas e intervenções formam
hoje uma ampla rede de proteção social que combina assistência, acolhimento,
apoio e cuidado a todos e todas que vivem em situação de privação de recursos.
O tradicional modelo voluntarista cedeu lugar a um processo de inclusão social,
não por acaso, marca deste governo.

sistema único de Assistência social
A Prefeitura está implantando o SUAS –
Sistema Único da Assistência Social – seguindo as orientações da Política de Assistência do Governo Federal. O objetivo
é romper com a cultura conservadora que
perpetua a exclusão social e a condição de
submissão de parcela da população.
Suas ações são organizadas a fim de garantir a Proteção Social Básica, destinada

à prevenção de riscos sociais e pessoais,
por meio da oferta de programas, projetos,
serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social;
e a Proteção Social Especial, destinada a
famílias e indivíduos que já se encontram
em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono,
maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas,
entre outros.

FUNDAÇÃO CRIANÇA
Só em 2010, a Fundação Criança, por
meio dos seus programas, projetos e
serviços, atendeu 9.096 crianças,
adolescentes, jovens e suas famílias.
O trabalho é organizado em quatro
setores: Proteção e Defesa dos Direitos
de Crianças e Adolescentes; Serviços
de Acolhida; Promoção e Garantia dos
Direitos de Crianças e Adolescentes; e
Articulação e Formação.

Espaço Dona Lindu
Iniciativa pioneira no Brasil, o parque Cidade dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Bernardo do Campo
“Eurídice Ferreira de Mello – Dona Lindu”, inaugurado em 2009, integra, em um único endereço, o Sistema de Garantia dos
Direitos da Criança e do Adolescente.
O espaço conta com centro de formação para os profissionais responsáveis por garantir os direitos dos jovens, um centro de
referência da criança e do adolescente, biblioteca, teatro de arena, auditório, casa ecológica, horta comunitária, playground,
campo de futebol e quadras poliesportivas, além de espaços de cultura e lazer.

JUVENTUDE
A Prefeitura de São Bernardo, através da Coordenadoria de Ações para a
Juventude (CAJUV), com o programa Ecojuventude, desenvolve ações de
educação ambiental e oficinas sócio-culturais e profissionalizantes. Hoje aproximadamente 7 mil jovens são atendidos por semestre no espaço da CAJUV.
Além disso, a Prefeitura apóia e promove diversos campeonatos que são
realizados no Parque da Juventude Città Di Maróstica como o 1º Campeonato Brasileiro Open de Dirt Jump em Mountainboards, o 1º Campeonato de Skate Solo Bingo Radical e o Encontro Feminino de Skate.
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MULHER
São Bernardo conta com o Centro de
Referência de Apoio a Mulher. Inaugurado em março de 2011, o novo espaço vai
melhorar o atendimento dos serviços de
apoio, orientação, acolhimento, encaminhamentos e proteção às mulheres.

Construindo Autonomia
A Prefeitura de São Bernardo do Campo, por meio de convênio com o Governo Federal, realiza o Mulheres Construindo
Autonomia, programa que atende mulheres acima de 16 anos
em situação de violência e as prepara para ofícios como assentamento de blocos e tijolos, chapisco, reboco, preparação
de paredes para pintura, acabamentos como assentamento
de pisos, azulejos e aplicação de textura e pintura. O curso é
oferecido em três períodos. Em dezembro de 2010, 120 mulheres receberam certificados de conclusão do curso. Algumas já
estão atuando no mercado e outras 250 inscreveram-se para a
nova turma que teve início em abril de 2011.

IDOSO
O Centro de Referência do Idoso (CRI), no
Centro, recebe aproximadamente 600 idosos
por dia, que vão ao local jogar bocha, dominó
e tranca. A terceira idade ainda pode desfrutar
de um espaço para leitura com cerca de 100
livros. Durante todo o ano, eles realizam bailes,
bingos e visitas à Pinacoteca e aos cineclubes.
As atividades permitem uma qualidade de vida
melhor para aproximadamente 1.500 idosos da
cidade, com idade a partir de 60 anos.

Faculdade Aberta
da Terceira idade
A Faculdade Aberta para Terceira Idade (FATI) da Prefeitura de São
Bernardo atua com base nas diretrizes do Estatuto do Idoso e está direcionada aos aspectos físicos e biológicos, sociais e psicológicos, possibilitando a reflexão sobre a terceira idade. Os cursos têm duração de quatro semestres e possui uma programação interdisciplinar e dinâmica. Os
interessados em participar devem ter idade mínima de 45 anos e não há
exigências de escolaridade.

Pontos de
Encontros
Além do CRI, outros 34 grupos de idosos reúnem-se semanalmente em diversos bairros
da cidade promovendo atividades de lazer,
passeios, bailes, bingos etc. com o monitoramento de profissionais da Prefeitura.
Prestação de contas de São Bernardo do Campo
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PESSOA COM
DEFICIÊNCIA
A política para pessoa com deficiência da
Prefeitura de São Bernardo é implementada
por todas as áreas do governo. Objetivam
diminuir as desigualdades de forma acolhedora, inclusiva e com oportunidades, bem
como garantir o cumprimento da legislação
voltada ao segmento das pessoas com deficiência. Os novos equipamentos públicos
que estão sendo construídos garantem a
acessibilidade a todas as pessoas com deficiência e todos os equipamentos que estão
sendo reformados também estão recebendo
as adequações necessárias.

IGUALDADE RACIAL
Através da articulação do Fórum Permanente
de Educação e Diversidade Étnico Racial de
São Bernardo do Campo “Carolina Maria de
Jesus”, que reúne esforços do governo e da
sociedade civil para a implementação da Lei
10.639/03 que institui o ensino da história da
cultura negra na grade curricular de ensino, a
Prefeitura de São Bernardo está colocando em
prática seu compromisso de combater todas as
formas de discriminação.

Curso de Promotoras Legais
O Curso de Promotoras Legais Populares (PLP) de São Bernardo
do Campo facilita o acesso à informação, além de promover a formação das mulheres sobre seus direitos como cidadãs, contribuindo assim para a emancipação e autonomia, bem como para o fortalecimento de sua participação nos espaços onde atuam. Entre os
temas a serem abordados ao longo das aulas, estão Relações Sociais de Gênero, Direitos Humanos, Violência contra as Mulheres
– Lei Maria da Penha, Leis e Políticas Públicas existentes, Direito
nas áreas da Saúde e Reprodução, Trabalhistas, de Família, entre
outros. Além disso, são abordadas questões relativas à igualdade
racial; ao direito da pessoa idosa, da criança e do adolescente e da
pessoa com deficiência; ao meio ambiente e à beleza.
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POLÍTICAS AFIRMATIVAS
Contribuir para a construção de uma cidade
mais humana, justa e plural também faz parte
das ações cotidianas da Prefeitura que tem
como objetivo a construção de uma cultura de
respeito às diferenças, garantia de autonomia e
a inclusão social de grupos de pessoas historicamente excluídas em decorrência do gênero,
raça, orientação sexual, deficiência ou idade.

Inclusão
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São Bernardo do Campo
Acolhedora, Inclusiva
e de Oportunidades

PROGRAMA
OPORTUNIDADES

O Programa Oportunidades tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida das pessoas em situação de vulnerabilidade social
por meio da oferta de oportunidades de trabalho, de inclusão em programas de transferência de renda e de concessão de benefícios,
associada a ações de apoio às famílias para
o acesso às políticas e programas sociais
de forma a propiciar a superação das situações de pobreza extrema, fome, insegurança
alimentar, analfabetismo e outras formas de
privação e de violação de direitos.

Frente Municipal
de Trabalho

Segurança Alimentar
e Nutricional

A Prefeitura contrata, por tempo determinado, um membro da família em situação de desocupação ou de trabalho
desprotegido, para a prestação de serviço público, mediante
remuneração mensal de um salário mínimo nacional. Os
contratados têm direito a auxílio-refeição e auxílio-transporte em jornadas de trabalho de 40 horas semanais. Junto ao
desempenho de suas tarefas, os contratados participam de
atividades de formação e qualificação profissional. O recrutamento é feito por processo de seleção pública simplificada
baseada em critérios sócio-econômicos. Em dezembro de
2010 foram contratados 500 trabalhadores e trabalhadoras
para este programa.

Garantir o acesso à alimentação digna, em quantidade,
qualidade e regularidade suficientes para a nutrição e a
manutenção da saúde da pessoa humana. Este é o objetivo
deste programa da Prefeitura de São Bernardo, que concede leite para crianças em condição de insegurança alimentar, orienta sobre aproveitamento de alimentos e alimentação adequada e saudável.

Transferência
Suplementar de Renda
Atende famílias com crianças e adolescentes em situação
de risco e de violação de direitos. Objetiva propiciar efetivas
condições de superação dessas condições com o pagamento mensal às famílias beneficiárias, de forma integrada
ao acompanhamento e priorização para atendimento em
serviços, programas e projetos sociais. Em 2010 foram
inseridas 170 famílias.

PEAT
O Programa de Educação do Adolescente para o Trabalho
atende, também com acompanhamento social e psicológico,
adolescentes em situação de risco pessoal e social, os que
se encontram sob medidas de proteção ou em cumprimento
de medidas sócio-educativas de prestação de serviços à
comunidade e àqueles em situação de trabalho infantil.

Benefícios Eventuais de
Caráter Sócio-Assistencial
Busca regular, de maneira transparente, os critérios para a
concessão de benefícios nas formas de auxílio financeiro e
material a partir de estudo social das famílias tais como vale
transporte, leite especial, funeral gratuito, órtese, prótese,
óculos, passagem para recâmbio, cartão alimentação, auxílio natalidade, cadeira de rodas e de banho.

Programas Federais
e Estaduais de
Transferência de Renda
A Prefeitura realiza o cadastramento das famílias que se
enquadram nos critérios de elegibilidade específicos dos
programas financiados ou co-financiados pelos governos
federal e estadual, e articula os esforços necessários para
a gestão unificada destes programas de forma a garantir,
com a maior agilidade possível, o atendimento das famílias que a eles tenham direito. Em 2010, 18.958 famílias
foram beneficiadas por meio do Programa Bolsa Família
do Governo Federal.
Prestação de contas de São Bernardo do Campo
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São Bernardo do Campo
com Qualidade de Vida para
Todos, em Todos os Cantos
Qualidade de vida é expressão que não comporta vulgarização. Ela deve
ser origem, processo e meta. Em São Bernardo do Campo, ter direito a um
lar digno, a ruas seguras, a um transporte público eficiente, ao verde como
companhia constante, a uma cidade que nos respeite e seja respeitada é
tarefa assumida observando cada necessidade como parte de um todo,
para todos. Qualidade de vida tem que olhar toda a cidade, toda a sua
gente, uma a uma, não como seres apartados, mas sim como um conjunto
solidário; tem que promover a igualdade para histórias distintas.
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Habitação

São Bernardo do Campo
com Qualidade de Vida para
Todos, em Todos os Cantos

Respeito ao cidadão e à cidade. O direito à moradia, em São
Bernardo do Campo, conjuga inclusão social e soluções de longo
prazo que observam impacto ambiental, econômico e urbano. Um
conjunto habitacional é obra que incorpora projetos arquitetônicos e
urbanos e projetos de vida, privilegiando a população de baixa renda,
em vulnerabilidade social, em áreas de risco, e o conjunto da cidade.

TRÊS MARIAS
As primeiras 224 unidades do Conjunto Habitacional Três Marias já foram entregues à população. Os
1.236 (outros 1.012 apartamentos já estão em construção) são para atender as famílias cadastradas em
áreas da região do Alvarenga como Sitio Bom Jesus,
Divinéia, Pantanal, Ipê, Alvarenga Peixoto, além de
áreas de risco.

REGIÃO DO SILVINA
Os quatro projetos habitacionais desenvolvidos pela Prefeitura de São Bernardo do
Campo na região do Silvina beneficiarão
5.238 famílias, sendo 4.720 das próprias
áreas e 527 removidas de outras áreas ou
que participem do Programa Renda Abrigo.

Silvina / Naval
No Conjunto Silvina / Naval estão sendo construídos 540 apartamentos.

SILVINA / OLEODUTO
Os primeiros 120 apartamentos, de um total
de 532, já foram entregues.

Silvina / Audi
O projeto Silvina / Audi vai beneficar 3.355 famílias.
Estão previstas obras de urbanização, consolidação de unidades habitacionais e reassentamento.

Plano MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO E AÇÕES EMERGENCIAIS
O Plano Municipal de Redução de
Risco já está em funcionamento em São
Bernardo. Foram mapeadas 95 áreas,
selecionadas entre os 261 assentamentos precários e irregulares do município.
A Prefeitura realiza o monitoramento
contínuo das áreas de risco ou resultantes de ocorrências e a remoção preven-

tiva de famílias em situação de risco
muito alto, que são atendidas emergencialmente pelo programa Renda Abrigo.
Mais de 1.500 famílias já foram removidas exclusivamente por risco.
A realização de obras emergenciais
preventivas e corretivas, para elimina-

ção de riscos é uma das ações programadas no plano e contempla a execução de obras de drenagem urbana,
tratamento de encostas, estabilização
de taludes e recuperação de vias de
acesso em assentamentos precários.
Em toda a cidade estão sendo executadas 11 obras com esse objetivo.
Prestação de contas de São Bernardo do Campo
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REGIÃO DO
ALVARENGA
A Prefeitura está realizando obras
de urbanização em quatro núcleos
na região do Alvarenga: Sítio Bom
Jesus, Divinéia/Pantanal, Ipê e
Alvarenga Peixoto. As obras
prevêem a consolidação de 610
unidades habitacionais;
a realocação de 878 famílias em
novas unidades habitacionais na
própria área e outras famílias que
vão morar no Conjunto Habitacional
Três Marias.

JARDIM IPÊ
Este projeto vai beneficiar 749 famílias. Dessas, 70 serão
beneficiadas com a consolidação de unidades habitacionais na própria área e outras 679 receberão apartamentos no Conjunto Habitacional Três Marias. O projeto prevê ainda a criação de um parque de 40 mil m² na área.

SÍTIO BOM JESUS
As obras já estão em andamento. Serão beneficiadas 749
famílias, sendo 344 com novas unidades habitacionais,
226 com a urbanização de unidades habitacionais já existentes e 179 realocadas no conjunto Três Marias.

DIVINÉIA / PANTANAL

ALVARENGA PEIXOTO

As obras já estão em andamento. Serão beneficiadas 618
famílias com a produção e a urbanização de unidades habitacionais na própria área e mais 139 famílias que irão para
o Conjunto Habitacional Três Marias. Além disso, a Prefeitura vai recuperar as nascentes da região e construir um
parque linear ao longo do rio.

Este projeto vai beneficiar 259 famílias com a produção de
130 unidades habitacionais na própria área, 100 unidades
que serão urbanizadas e outras 29 famílias que se mudarão
para o conjunto Três Marias.

PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Programa
Renda Abrigo

A Prefeitura de São Bernardo já está encaminhando o processo de regularização fundiária para 8.522 unidades habitacionais localizadas em assentamentos consolidados e em
conjuntos irregulares da cidade.

A Prefeitura atende, através da concessão de benefício pecuniário para locação
de imóvel residencial, famílias de baixa
renda que moram em áreas de risco.

MINHA CASA, MINHA VIDA
A Prefeitura de São Bernardo, em parceria com
o Governo Federal por meio do Programa
Minha Casa Minha Vida, vem viablizando a
construção de moradias pela iniciativa privada
ou pelos movimentos sociais habilitados,
unidades destinadas às famílias com renda
entre 0 e 3 salários mínimos.
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REGIÃO DO PARQUE
SÃO BERNARDO
Com recursos do PAC 1, as 3.123
famílias do Parque São Bernardo, Alto
da Bela Vista e Parque Novo serão
beneficiadas com obras de urbanização
de 1.763 unidades habitacionais, a
produção de 778 unidades habitacionais
na própria área e a regularização
exclusiva de 582 unidades habitacionais.

VILA ESPERANÇA
As primeiras 80 unidades do Conjunto Habitacional Vila Esperança já foram entregues aos seus moradores. As obras
da segunda etapa, com a construção de mais 366 apartamentos, já estão em andamento. As novas unidades vão
beneficiar 110 famílias da própria área e mais 256 famílias
de outras áreas e do Programa Renda Abrigo.

JARDIM ESMERALDA
A Prefeitura já está construindo 564 apartamentos no
Jardim Esmeralda, obra que irá beneficiar famílias que já
vivem no local.

Pai Herói
Já está em andamento a licitação para a construção de 22
apartamentos para as famílias que foram removidas em
2005 do Núcleo Pai Herói em função de deslizamento.

COLINA
No Colina, 156 famílias serão beneficiadas, 100 com a
construção de novas unidades habitacionais e outras 56 em
unidades que serão consolidadas.

JARDIM LAVÍNIA
A Prefeitura vai construir 184 apartamentos que
beneficiarão famílias da própria área.

PLHIS – Plano Local de Habitação de Interesse Social
Em 29 de março de 2011, foi realizada audiência pública para apresentação do Plano Local de
Habitação de Interesse Social. O PLHIS resultou em um planejamento das ações da política habitacional de interesse social até o ano de 2025, de forma a garantir o acesso à moradia digna,
à integração das ações dos três níveis de governo e à participação dos agentes sociais atuantes
na questão da habitação de interesse social.
Este plano foi discutido e deliberado com as instâncias de representação da sociedade civil na
gestão da política habitacional (CONCIDADE) e da gestão orçamentária (CMO) e com outros
agentes públicos intervenientes na questão habitacional, grupos que constituem o Fórum de
Debates do PLHIS de São Bernardo.
Prestação de contas de São Bernardo do Campo
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Ir e vir, em São Bernardo do Campo, é expressão singular de
cidadania. Aqui pensamos no longo prazo inclusive o que demanda
solução imediata. Antes de abrirmos uma nova via, entendemos
as razões de tê-la, a necessidade manifestada pelos usuários, sua
relação com a grande malha urbana, municipal e regional, com o
meio ambiente e com a acessibilidade.

OBRAS VIÁRIAS
BINÁRIO AV. VERGUEIRO /
AV. VIVALDI (concluída)
A Prefeitura já concluiu as obras que envolveram
adequações geométricas, desapropriação de área da
Eletropaulo na Av. Vivaldi, fresagem com recapeamento e pavimentação nos trechos novos, sinalização
vertical e horizontal e implantação de dutos semafóricos, um conjunto de ações que trouxe mais segurança e fluidez para o trânsito no local.

AV. PERY RONCHETTI
(CONCLUÍDA)
A nova Pery Ronchetti já é uma realidade. A avenida foi
duplicada no sentido bairro-centro e teve a pavimentação
recuperada no sentido contrário. Além disso, foi construída
uma ciclovia e o córrego Saracantan – no trecho entre a Av.
Faria Lima e Rua Princesa Maria Amélia – foi canalizado.

VIADUTO ROTARY
(Concluída)
Também já foi entregue à população o novo viaduto
sobre a Av. Lauro Gomes. Com três faixas de rolamento por sentido, fazendo conexão com o Anel Viário Periférico e o Anel Viário Metropolitano, essa obra, além
de reduzir o tempo de viagem entre Santo André e São
Bernardo, também diminuiu o número de acidentes e
atropelamentos na área.

REBAIXAMENTO
DA AV. LIONS
(EM ANDAMENTO)
Estão em andamento as obras de rebaixamento e alargamento da Av. Lions entre as Av. Vivaldi e Senador Vergueiro.
Depois de pronta ela contará com três faixas de rolamento
por sentido no trecho rebaixado e mais duas faixas marginais
para acesso às avenidas Vergueiro e Vivaldi e à Rua Brasil.
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DUPLICAÇÃO DA AV. CAFÉ FILHO
(CONCLUÍDA)
Com a duplicação da Avenida Café Filho, a Prefeitura objetiva
aliviar o tráfego de veículos da Av. Capitão Casa e da Anchieta
após o km 23. A segunda etapa desta obra consiste na conclusão do viaduto existente sobre a via Anchieta, inacabado
desde a década de 80.

AV. AMAZONAS
(CONCLUÍDA)
Obra que incluiu a canalização do córrego Saracantan, a pavimentação e a implantação de ciclovia. Sua conclusão desafogou o trânsito na Av. Dom Pedro de Alcântara.

conclusão do viaduto
do km 23,5
A segunda etapa desta obra consiste na conclusão
do viaduto existente sobre a Via Anchieta, inacabado
desde a década de 80 e se encontra em processo licitatório.

MINI-IMIGRANTES
(CONCLUÍDA)
Já entregue à população, as obras na Mini-Imigrantes incluíram sua requalificação viária, melhorando
a ligação Imigrantes-Ipanema e a fluidez e a segurança do tráfego no local. A via serve de auxílio à
Estrada Galvão Bueno.

GALVÃO BUENO
(EM ANDAMENTO)
As obras de duplicação da Galvão Bueno continuam.
Depois de concluída, a nova estrada vai facilitar a ligação com as vias Anchieta e Imigrantes e com o Rodoanel. No trecho já entregue, o novo traçado e a sinalização implantada estão garantindo maior segurança
ao tráfego, diminuindo significativamente o número de
acidentes no local.

RUA ELISABETH LOBO GARCIA

DRENAGEM / REMOÇÃO DE SOLO /
PAVIMENTAÇÃO

(CONCLUÍDA)

RECAPEAMENTO DA
RUA REGENTE LIMA E SILVA
(CONCLUÍDA)
Prestação de contas de São Bernardo do Campo
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Programa de Educação no Trânsito
A Prefeitura de São Bernardo do Campo conquistou o
segundo lugar no 10º Prêmio Denatran de Educação no
Trânsito. Esta é a primeira vez que o município participa
diretamente da premiação, sendo selecionado na categoria Educação no Trânsito – Projetos e Programas, com a
iniciativa Mobilidade para a Cidadania.
O programa Mobilidade para a Cidadania vem sendo realizado na cidade desde 2009, oferece à sociedade projetos
e ações voltadas à humanização no trânsito, ao resgate de
valores e, principalmente, à reflexão sobre o comportamento
individual e coletivo no espaço urbano.

PROGRAMA DE SEGURANÇA VIÁRIA
A Prefeitura de São Bernardo realiza ações de implantação de gradis,
adequação de calçadas e rampas, de instalação de semáforos, de iluminação nas faixas de travessia de pedestres e de defensas, além da
implantação de ciclovias e de sinalização horizontal e vertical.

Adequação de
calçadas na
Av. Redenção e na
Av. Nações Unidas

5.300m de defensa
metálica na
Av. Robert
Kennedy

travessias de
pedestres com
acessibilidade
universal

melhorias na SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
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• Uma empresa concessionária: Consórcio SBC Trans • 59
linhas • 370 ônibus em operação • Média de 6 milhões de
passageiros/mês

Entre 2009 e 2010, foram entregues à população 62
microônibus, 70 ônibus convencionais e 25 padrões
CARTÃO LEGAL, O BILHETE ÚNICO
DE SÃO BERNARDO
A Prefeitura implantou o bilhete único de São Bernardo.
É o Cartão Legal. Com o sistema de bilhetagem eletrônica no transporte coletivo municipal, o usuário tem mais
conforto e economia, pois pode pegar mais de um ônibus
no período de 1h30min pagando uma única tarifa. Toda
a população tem direito ao Cartão Legal – Bilhete Único.
Existem condições especiais para estudantes, professores,
pessoas com deficiência e seus acompanhantes, idosos e
participantes de programas sociais da prefeitura.

INTEGRAÇÃO TEMPORAL • Aumento da mobilidade da
população • Ampliação da demanda por transporte coletivo
• Redução de custos para o usuário • Aumento da
diversidade de destinos • Recuperação da demanda
transportada pelo sistema intermunicipal.

OBJETIVOS DA BILHETAGEM ELETRÔNICA
• Ampliação da capacidade de gestão do Poder
Público • Controle das gratuidades • Segurança
pública: redução de violência associada à presença
de dinheiro nos veículos.

instalação de 17 novos cruzamentos semaforizados e
mais 14 a serem implantados em 2011
Rua Thales dos Santos Freire
x Rua dos Americanos

Avenida Caminho do Mar, 2980 Parque Salvador Arena

Prestação de contas de São Bernardo do Campo

31

Segurança

São Bernardo do Campo
com Qualidade de Vida para
Todos, em Todos os Cantos

Lar, estudo, lazer, trabalho, em toda e qualquer atividade, a
demanda por segurança ganha corpo em atividades que envolvem
prefeitura, polícias e comunidades juntas, integrando esforços,
inteligências, cuidados, mediações. O direito à vida se mostra todos
os dias em forma de proteção, prevenção, educação e participação,
da qualificação da infraestrutura urbana a programas culturais e
esportivos voltados aos jovens e crianças.

DESCENTRALIZAÇÃO DA
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Descentralizar as operações e o efetivo da Guarda Civil Municipal de São Bernardo do Campo aproximando a guarda da
comunidade e agilizando o atendimento das ocorrências. Pensando nisso, o sistema de segurança da Prefeitura vai contar
com seis inspetorias regionais, uma na sede da Secretaria de
Segurança Urbana no Centro, uma no Riacho Grande, especializada no policiamento ambiental, uma no Batistini/Alvarenga e
uma no Taboão/Paulicéia, todas já em funcionamento, e outras
duas que serão instaladas no Assunção e no Rudge Ramos.
Inspetorias já instaladas
CENTRO
Av. Redenção, 100

INSPETORIA DA GUARDA
AMBIENTAL RIACHO GRANDE

BATISTINI / ALVARENGA
Av. Galvão Bueno, 5.142

• Objetivo específico: Prevenção
e inibição de crimes ambientais

TABOÃO / PAULICÉIA
R. Dinamarca, 232

• Praça Luiz Gianotto, s/nº,
Centro do Riacho Grande

REESTRUTURAÇÃO DA
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
O novo Estatuto da Guarda, que estabelece carreira única na corporação, instruções normativas e garantia de instituição de cadeia
de comando formada por guardas civis de carreira, já foi aprovado. Tal medida proporcionou a promoção de 355 guardas civis
municipais por meio de cursos de acesso.
Até o final de 2011, o número de guardas civis municipais será
elevado de 600 para 1.000, através de concursos públicos.

RONDA CIDADÃ
A Guarda Civil Municipal realiza ronda itinerante motorizada, com atuação de equipes em todas as inspetorias
regionais, tendo por objetivo inibir crimes na cidade e
ampliar a segurança.
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SISTEMA DE MONITORAMENTO
INTEGRADO DA CIDADE
O projeto de monitoramento integrado prevê a instalação
de 400 câmeras em todos os bairros da cidade. Na primeira fase do projeto, oito câmeras foram instaladas, sendo
sete na região do Alvarenga, monitorando 10 escolas municipais, e uma no Centro, monitorando o Paço Municipal.
Com a implantação total deste projeto, todas as escolas
municipais, os grandes corredores de tráfego, as entradas e saídas da cidade, o Centro expandido e as regiões
do Taboão, Paulicéia, Jordanópolis e Rudge Ramos contarão com o serviço de monitoramento. Este sistema será
integrado aos órgãos de Defesa Civil, ao SAMU e ao
trânsito, podendo identificar inundações, entulhos, áreas
de risco e tiro de armas de fogo.

SEGURANÇA ESCOLAR
Com o objetivo de garantir a segurança nas 183 unidades escolares por meio de rondas realizadas por veículos, a Prefeitura adquiriu 30 viaturas que percorrem
regularmente todas as escolas. Este trabalho é feito
também a partir de postos fixos.

PROTEJO
Recolocar o jovem em um percurso sócio-formativo
fortalecendo sua autonomia é o objetivo do Protejo. As
ações são desenvolvidas em parceria com a Fundação
Criança e as secretarias de Esportes e de Gestão Ambiental. Foram atendidos 150 jovens, com bolsa-auxílio
e um processo sócio-formativo que inclui oficinas focadas na preservação ambiental.

CIDADE DE PAZ
O objetivo deste programa intersetorial, integrado e participativo é fomentar a cultura da paz com a prevenção da violência
através da garantia de maior acesso aos direitos civis, sociais,
culturais e econômicos e o fortalecimento da cidadania e das
redes locais e de solidariedade. Um dos projetos em andamento
na região do Alvarenga é o Mulheres de Paz, que tem como
objetivo a formação das mulheres para o exercício ativo da
cidadania e a atuação comunitária, multiplicando a cultura de
paz. Até março deste ano, 300 mulheres foram formadas. A Vila
São Pedro e a Vila Esperança serão as próximas regiões a
receber o programa.
Prestação de contas de São Bernardo do Campo

33

Gestão
Ambiental
Nova Lei da Billings, preservação dos mananciais,
gestão do lixo, saneamento básico, áreas verdes,
combate às enchentes, moradias dignas, temas
que se relacionam e se complementam na São
Bernardo da participação. A criação da Secretaria
Municipal de Gestão Ambiental é causa e
consequência desta forma de governar que, mais
que respeitar a lei, compreende a necessidade de
respeitar todas as formas de vida.

São Bernardo do Campo
com Qualidade de Vida para
Todos, em Todos os Cantos

Política Municipal de
Meio Ambiente

A Prefeitura trabalha na construção de uma proposta de
legislação para implantação da Política de Meio Ambiente de São Bernardo do Campo, fornecendo diretrizes
para a preservação, conservação, defesa, recuperação
e melhoria da qualidade ambiental do município, e elaboração de proposta para o Plano Diretor, prevendo o
zoneamento para a área de mananciais do município e a
discussão dos parâmetros de uso e ocupação do solo.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
A Prefeitura promove atividades educativas visando
informar, capacitar e estimular práticas sustentáveis e de
respeito à biodiversidade. Destacamos os cursos de minhocultura, de formação para agentes socioambientais
e de cultivo de ervas medicinais, além das atividades do
Juventude no seu Bairro e do Dia Mundial da Limpeza.

MEIO AMBIENTE
São Bernardo do Campo possui 72% do seu território
em área de proteção ambiental. Acolher as necessidades da população, respeitar o meio ambiente e entender o crescimento da cidade são processos que exigem
intervenções debatidas e planejadas.
Por isso, esta sendo elaborado o Plano de Manejo e
Desenvolvimento da região do Pós Balsa. O plano
combina a preservação das áreas verdes e de mananciais com o desenvolvimento de infraestrutura urbana.
A Prefeitura também vai atuar na remediação (aplicação
de técnicas para recompor e descontaminar o solo) do
lixão do Alvarenga, que inclui novo destino para a área
atual, na implantação da Usina Verde, sistema de processamento e reaproveitamento de resíduos, e na usina
de recuperação de energia, também no Alvarenga.

FISCALIZAÇÃO E
LICENCIAMENTO
A Prefeitura realiza ações preventivas de fiscalização
e de autorização como forma de reduzir danos, prestar
informações, orientação e garantir o respeito às normas
legais e ambientais. Fazem parte deste rol de serviços a
inspeção veicular, pareceres e manifestações técnicas,
diretrizes ambientais para novos empreendimentos,
autorização para podas e caçambas, controle ambiental,
além de vistorias e notificações.
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Moradia digna. Equilíbrio entre áreas verdes, residenciais, comerciais
e industriais. Uso justo, solidário e racional do seu território.
Programas e obras que dialogam com a cidade, a região, o meio
ambiente e, fundamentalmente, com as pessoas. Metas e diretrizes
tendo o bem-estar coletivo como elemento central. Na São Bernardo
da inclusão, a função social da propriedade e o ordenamento
territorial andam juntos.

Obras de drenagem já realizadas
pela Prefeitura:
• Rua Cásper Libero (Paulicéia)
• Rua Goytacazes (dos Finco)
• Av. Capitão Casa (dos Casa)
• Estrada Cama Patente (Jardim Esmeralda)
• Rua São Geraldo (Areião)
• Rua João XXIII (Alves Dias)
• Córrego Saracantan (primeira etapa)
Obras em andamento:
• Córrego Chrysler
• Silvina
• Colina e Mininha
• Alvarenga
• Rua João Firmino
• Córrego Saracantan (segunda etapa)
• O projeto para a Av. Jurubatuba, no Centro,
está sendo analisado pela Caixa.

DRENAGEM URBANA
O Plano Diretor de Drenagem Urbana norteia as obras de drenagem (macro e micro) e as obras de contenção de taludes e
de acessibilidade visando garantir a segurança das pessoas e a
conservação de ruas e avenidas.

PROGRAMA RUA NOVA
Mais que jogar asfalto sobre as vias, o programa Rua
Nova está refazendo por completo ruas e avenidas da cidade. Cada intervenção resultará em uma via renovada,
segura e duradoura. Ao todo serão 470.000 m2 em obras
chegando a diversas ruas e avenidas de várias regiões
da cidade.
E, como bem diz seu nome, cada uma dessas obras vai
transformar a antiga rua em uma rua nova, beneficiando
pedestres, motoristas e ciclistas.

PROGRAMA DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
A iluminação pública previne a criminalidade, embeleza as áreas urbanas, destaca e valoriza monumentos, prédios e paisagens, facilita
a hierarquia viária, orienta percursos e dá melhor aproveitamento às
áreas de lazer.
Por isso, a Prefeitura está levando iluminação a várias regiões da
cidade, com a substituição ou a instalação de luminárias.
Prestação de contas de São Bernardo do Campo
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PARQUES, PRAÇAS
E JARDINS

Resgatar a vegetação regional com
espécies da Mata Atlântica e reintroduzir
no nosso cenário urbano espécies pouco
valorizadas. Este é o trabalho de
paisagismo que vem sendo colocado em
prática pela Prefeitura de São Bernardo
em vários pontos da cidade. Estão sendo
plantadas mudas de pau-brasil, jatobá,
cedro e espécies frutíferas como araçá,
cambucá e cereja-do-rio-grande.

Áreas com intervenção paisagística realizada pela Prefeitura:
• Praça
Men de Sá (Silvina)
• Praça
Fei Mizuho
• Pista de caminhada
	Jd Oliveira
• Praça
R. Central das Flores
• Praça
	Arthur Eberhard (Av. Robert Kennedy)
• Praça
	Luiz Pedro Bonini (Ferrazópolis)
• Praça
R. Aluizio Azevedo
• Praça
Natanael Julio da Silva
• Praça
	Antonio Claudio Anjoleto (Centro)

• Praça
R. Miguel Rubino x Vianas
• Praça
Maximiliano Cuzziol
• Praça
Nossa Senhora de Fátima
• Praça
R. Apucarana com Rua Isidoro Dias Lopes
• Praça
São Judas Tadeu (Jd. Represa)
• Praça da Bíblia
• Praça
	Valdir Martins Parro (Jd Detroit)
• Praça
Dom Helder Câmara
• Passagem da comunidade
(Vila São Pedro)
• Estrada dos Casas

• R. Passagem
	Los Angeles
• Jd. Represa
• Rua Bela Vista
• Av. Café Filho
• Av. Prestes Maia
• UPA Demarchi
• UPA União
• UPA São Pedro
• Casa de Passagem
(Taboão)
• CENFORPE
• EMEB
Rolando Ramaciotti
• EMEB
	Thales de Andrade
• Teatro
	Lauro Gomes
• Praça Brasil

Reestruturação do
Sistema de Limpeza
Urbana e Manejo de
Resíduos Sólidos
USINA VERDE
A valorização e o aproveitamento de resíduos que hoje são destinados
ao aterro sanitário vão receber um novo tratamento. A Prefeitura vai
construir uma Usina de Recuperação Energética – URE que receberá
todos resíduos gerados no município. Além de resolver o problema da
destinação final dos resíduos, a usina vai gerar energia para a cidade.
São Bernardo do Campo será uma das primeiras cidades brasileiras a
colocar em prática a nova política federal dos resíduos sólidos.
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A partir da elaboração participativa do
Plano de Saneamento Ambiental em 2010,
a Prefeitura está reestruturando o sistema
de limpeza urbana e o manejo de
resíduos sólidos. Serão adotados
programas de reaproveitamento com uso
de tecnologias de segregação, de
aproveitamento dos materiais recicláveis,
de aproveitamento energético, de
tratamento dos resíduos orgânicos e de
gerenciamento integrado de resíduos da
construção civil.

São Bernardo do Campo
Crescendo em
Ritmo de Brasil
Estímulo ao empreendedorismo e aos novos negócios, geração de emprego e renda, qualificação profissional, investimentos em infraestrutura, economia aquecida, programas sociais. O período da gestão do
Presidente Lula ofereceu ensinamentos importantes e alguns governos
entenderam muitos destes ensinamentos. A São Bernardo da inclusão
tem hoje uma economia presente, que se desenvolve em sintonia com
esse novo Brasil.

Desenvolvimento

Econômico

São Bernardo do Campo
Crescendo em
Ritmo de Brasil

O berço da moderna indústria brasileira não esqueceu sua vocação histórica. Nosso
compromisso com o desenvolvimento econômico, contudo, foi além do setor industrial,
contemplando comércio, serviços, economia solidária, sustentabilidade e inovação.
São investimentos, parcerias e programas que entendem as vocações locais e se
inserem de forma ativa, criteriosa e consistente na política econômica nacional.

Parque Estoril
A prefeitura realizou a 1ª etapa da revitalização do
Parque Estoril com a instalação, ampliação e recuperação de brinquedos, espaços e equipamentos, com um
novo teleférico, circuitos de arvorismo e tirolesa, canoagem, escuna com passeios pela represa Billings, trenzinho, academias de ginástica ao ar livre voltadas para
idosos, pessoas com deficiência e crianças, além da
instalação da rede de esgotamento sanitário e sistema
de sonorização.

Feira Noturna
Em 2010 foi inaugurada a 1ª Feira Livre Noturna de São Bernardo do Campo. Desta forma,
pessoas que não tinham tempo para ir às feiras
durante o dia têm um horário alternativo para
comprar alimentos fresquinhos. A Feira funciona
na Avenida São Paulo, ao lado do Poliesportivo,
às quartas-feiras, das 19h às 23h.

Economia Solidária
A geração de trabalho e renda é o objetivo central da Política de Economia Solidária da Prefeitura de São Bernardo.
Apoio técnico, locais para a comercialização e organização
de novos grupos integram a estratégia de incubação de
empreendimentos solidários, que buscam a inclusão e o
desenvolvimento social de trabalhadores e trabalhadoras e
de seus empreendimentos.

Sala do Empreendedor
A Sala do Empreendedor será um espaço para desburocratizar e aperfeiçoar os serviços de abertura de empresas. O
objetivo é fomentar e fortalecer as iniciativas empreendedoras, agilizando os processos de formalização e a regularização de empreendimentos na cidade.

Revitalização da Prainha
do Riacho Grande
Além da qualificação do seu paisagismo, a Prainha
receberá novos banheiros, vestiários, depósitos,
treilers para comércio, espaços de lazer e a instalação de um centro de informações turísticas.
O projeto contará ainda com novos decks e piers,
ampliação do calçadão, equipamentos de lazer e
ginástica, novo sistema de iluminação pública e
recuperação da Praça da Figueira.
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Econômico

São Bernardo do Campo
Crescendo em
Ritmo de Brasil

Cidade da Criança
Após cinco anos fechada, a Cidade da Criança
foi reaberta para a alegria de todos. Brinquedos
foram recuperados e novos espaços de diversão e
lazer foram criados. Brinquedos indoor e infláveis,
roda gigante, tirolesa, Rio Amazonas, Eldorado,
Vale dos Dinossauros, carrossel, twister, splash,
Casa Maluca, centopéia, teleférico e o submarino
são algumas das suas atrações renovadas. Além
disso, a Prefeitura instalou três academias de
ginástica ao ar livre voltadas para idosos, pessoas
com deficiência e crianças.

Requalificação do
Mercado Municipal
Em pareceria com os permissionários do Mercado, a
Prefeitura está melhorando a sinalização interna, instalando novas portas de vidro e lixeiras, modernizando as
instalações elétricas e refazendo a pintura do assoalho.

Festival do Peixe
A Prefeitura apoiou a realização, no Riacho Grande, do
1º Festival do Peixe. Participaram 27 restaurantes que
serviram pratos típicos à base de peixe. Mais de 5 mil
pessoas prestigiaram o festival e provaram os pratos
que foram elaborados especialmente para o evento. O
festival gerou um aumento de cerca de 20% no faturamento dos estabelecimentos participantes.

Muitos Povos, Uma Cidade
Realizada no Pavilhão Vera Cruz, a Festa Muitos Povos,
Uma Cidade reuniu em 2010 expositores em 40 barracas (20 de gastronomia e 20 de artesanato). O evento é
uma proposta da Prefeitura de apoiar, estimular e difundir a diversidade cultural da cidade.

Trabalho e Renda
Criada em parceria com o Governo Federal, a Central de
Trabalho e Renda de São Bernardo do Campo realiza a
intermediação de mão-de-obra, a qualificação profissional
e a habilitação para o seguro desemprego. A CTR também
oferece possibilidades de estágios e a emissão de carteira
de trabalho (CTPS). Rua Marechal Deodoro, 2.316.

Inauguração do CISB
O Centro de Inovação Sueco-Brasileiro (CISB)
é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de
São Bernardo do Campo e a empresa sueca
SAAB. O CISB é um empreendimento de Pesquisa e Desenvolvimento voltado para estudos
e elaboração de projetos nas áreas de segurança civil e militar, transportes, logística e planejamento urbano. O espaço é considerado o único
do gênero na América Latina e vai estabelecer
parcerias com instituições acadêmicas.
Prestação de contas de São Bernardo do Campo
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São Bernardo do Campo
Democrática, com Gestão
Participativa, Transparente
e Eficiente
Governo da inclusão, governo da participação. Estas duas máximas se
confundem e se completam. São marca e método, produção coletiva
que incide na produção do desenvolvimento da cidade e da qualidade de
vida. São políticas que integram cidade e cidadãos e geram resultados
efetivos, para todos. Mais que um direito ou um dever, este modelo de
administração popular busca abrir, incentivar, qualificar e ampliar os canais
de participação, fazendo de cada são-bernardense, seja ele empresário,
morador, trabalhador ou servidor público, um co-gestor da cidade.

Participação
Cidadã

São Bernardo do Campo
Democrática, com Gestão
Participativa, Transparente
e Eficiente

Prefeitura e população juntas construindo os destinos
de São Bernardo do Campo. Aqui o controle social
se expressa em debates e práticas promotoras de
intervenções que qualificam equipamentos, serviços e
espaços públicos. As experiências com o Plano Plurianual
Participativo e com o processo do Orçamento Participativo,
a transparência administrativa e os conselhos municipais
são reafirmações desta forma plural, democrática e
participativa de governar.
REGIÃO
TABOÃO

BAIRROS

Taboão, Vl. Santa Luzia,
Jd. Madeira, Jd. Celeste,
Vl. Nova Santa Luzia,
Vl. Esther, Vl. Ruth,
Jd. Montreal,
Assoc. Com. Liuba,
Bairro Suisso,
Pq. Industrial dos Ourives,
Vl. Flórida, Jd. Borborema,
Conj. Res. Kobayashi,
Conj. Res. Santa Rosa.

A

DEMANDAS incorporadas
Reforma e ampliação
da EMEB Paschoal
Carlos Magno.

Situação Atual
1. O projeto foi apresentado à comunidade e resultou em readequações. O
processo licitatório está
em andamento.
Como ficará depois de pronta.

Revitalização do
ginásio esportivo do
Taboão, incluindo campo,
cancha de bocha e área
de gateball.

Situação Atual
2. Obra iniciada em maio
de 2011.

Ilustração do projeto.

Situação Atual
Pavimentação da
Rua José Moutinho
(Liuba) condicionada
a execução de rede
de água e esgoto
pela SABESP e
disponibilidade de área
para abertura do viário.

3. O processo licitatório da obra está em andamento. A
execução da obra depende da intervenção da Sabesp e da
doação de área para abertura do viário.

Prestação de contas de São Bernardo do Campo
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Participação
Cidadã
REGIÃO
RUDGE RAMOS

B

BAIRROS

Rudge Ramos, Jd. dos Meninos,
Vl. Camargo, Vl. Santa Lucia,
Vl. Orlandina, Vl. Afonsina,
Vl. Alfarelos, Vl. Dourados,
Vl. Antonieta, Vl. Hermelinda,
Vl. Magdalena, Vl. Império,
Jd. Iracema, Vl. Normandia,
Vl. Helena, Vl. Vivaldi,
Conj. Res. Atlântica,
Assoc. Constr. Popular dos
Motoristas Municipais,
Pq. São Pedro, Vl. Tsukamoto,
Vl. Mariza, Vl. Júlio Thomé,
Vl. Uras, Vl. Jaú, Vl. América,
Vl. Angelina, Vl. Santa Filomena,
Vl. Gasparini, Vl. França,
Jd. Fada. Vl. Caminho do Mar,
Vl. Mussolini, Pq. dos Meninos,
Conj. Res. Antuérpia,
Conj. Res. Natália,
Conj. Hab. das Hortências.

São Bernardo do Campo
Democrática, com Gestão
Participativa, Transparente
e Eficiente

DEMANDAS incorporadas
Obras de combate às
enchentes da região da
Vila Vivaldi, Vila Helena,
Jardim Orlandina, Rua
Warner e entorno,
condicionada à captação
de recursos externos.

Situação Atual
1. Documentação em análise
na Caixa Econômica Federal, com previsão de fechamento do processo licitatório
no 2º semestre de 2011.
Projeto de
readequação das
calçadas do Centro do
Bairro Rudge Ramos.

Situação Atual
2. O projeto será finalizado
no 2º semestre de 2011.

REGIÃO

C

PAULICÉIA /
JORDANÓPOLIS

BAIRROS

Vl. Paulicéia, Vl. Labor,
Vl. Leonina, Vl. Jesuíta,
Pq. Santo Antônio, Vl. Odete,
Vl. Mackenzie, Cidade Gertrudes,
Vl. Santa Eugênia, Vl. Tila,
Conj. Res. Nova Paulicéia,
Transmissão Mercedes,
Conj. Hab. Avaré, Conj. Hab.
Coluna, Conj. Hab. Luciana,
Conj. Hab. Alpes da Paulicéia,
Conj. Res. Parati, Vl. Paulistana,
Vl. Irene, Vl. Sésamo,
Conj. Res. Londrina,
Pq. dos Eucaliptos, Vl. Itanhaém,
Conj. Hab. Paulistania, Vl. Jahú,
Vl. Santa Isabel, Vl. Alvinópolis,
Vl. Santa Encarnación,
Vl. Jordanópolis,
Vl. São Leopoldo,
Conj. Res. Araraquara, Vl. Áurea,
Conj. Res. Arapongas,
Vl. Weida, Jd. Cerejeiras,
Vl. Danúbio, Jd. Novo Sergipe,
Conj. Hab. Sergipe, Conj. Hab.
Guararapes, Vl. Cacilda.

DEMANDAS incorporadas
Reforma e ampliação
da Unidade Básica de
Saúde da Vila Paulicéia,
condicionada a
recursos do BID.

Situação Atual
1. Os projetos arquitetônicos e complementares
estão concluídos. Aguardando aprovação do BID
(Banco Interamericano de
Desenvolvimento).

Como é hoje.

Como ficará depois de pronta.
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Participação
Cidadã
REGIÃO

C

São Bernardo do Campo
Democrática, com Gestão
Participativa, Transparente
e Eficiente

DEMANDAS incorporadas

PAULICÉIA /
JORDANÓPOLIS

Combate às
enchentes da região
do Jordanópolis,
condicionada à captação
de recursos externos.

Situação Atual
2. Documentação em análise
na Caixa Econômica Federal, com previsão de fechamento do processo licitatório
no 2º semestre de 2011.
Recapeamento
asfáltico e drenagem
da Rua MMDC na
Vila Paulicéia.

Situação Atual
3. Obra iniciada em maio
de 2011.

Situação Atual
Atividades sócioeducativas para jovens
e adolescentes.
demanda
concluída

REGIÃO

D

INDEPENDÊNCIA /
PLANALTO

BAIRROS

Jd. Brasília, Vl. Coca,
Pq. dos Pássaros, Conj. Hab.
Vl. Adriana, Vl. Rosa,
Jd. Independência,
Jd. Santo Ignácio, Vl. Galiléia,
Conj. Hab. Orlando Fabrini,
Jd. Vera Cruz, Vl. Olga,
Vl. Fênix, Jd. Aurora,
Jd. Gagliardi, Jd. São Francisco,
Vl. Washington, Conj. Hab. Trevo,
Vl. Júpiter, Vl. Júpiter Nova,
Vl. Planalto, Conj. Hab. Alvorada, Jd. Calux, Jd. Beatriz,
Conj. Hab. São Fernando,
Conj. Hab. São Silvério,
Vl. Comunitária, Conj. Hab.
Embaré, Vl. Armando Bondioli.

demanda
para a cidade

4. Estas atividades fazem parte do programa São Bernardo
em Movimento, tem funcionamento aos finais de semana
e são desenvolvidas em equipamentos já existentes, como
escolas, parques, centros esportivos e culturais. Sua programação é diversificada, baseada em atividades de cultura,
esporte e lazer, podendo ser oferecida a outras faixas etárias.

DEMANDAS incorporadas
Situação Atual
Ligação da Rua
Benedito Conrado Filho
com a Av. Robert Kennedy.

1. Processo licitatório em andamento.

Situação Atual
Incorporação de
atividade de cultura,
esporte e lazer para
a comunidade com a
restauração do Projeto
original da EMEB Aloísio
de Azevedo e construção
de nova escola.

2. O projeto executivo de arquitetura está sendo elaborado com previsão de conclusão em agosto de 2011. Na
sequência será iniciado o processo de licitação da obra.
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Participação
Cidadã
REGIÃO

D

São Bernardo do Campo
Democrática, com Gestão
Participativa, Transparente
e Eficiente

DEMANDAS incorporadas

INDEPEnDência /
planalto

demanda
para a cidade

Duplicação da Rua
José Odorizzi, fazendo
ligação com a Samuel
Aizemberg e Imigrantes,
condicionada à captação
de recursos externos.

Situação Atual
2. A duplicação será
realizada pela Scania
como forma de pagamento de área adquirida para
expansão da empresa.
Reforma e ampliação
da Unidade Básica
de Saúde (USB) do
Planalto, condicionada
a recursos do BID.

Situação Atual
3. Está sendo preparado
processo licitatório.
Como é hoje.

Como ficará depois de pronta.

REGIÃO
CENTRO /
ANCHIETA

BAIRROS

E

Vl. Marlene, Pq. Anchieta,
Vl. Daisy, Pq. São Diogo,
Jd. Hollywood, Jd. Copacabana,
Jd. Paramount, Vl. Tereza,
Jd. Silvestre, Jd. Antares,
Conj. Hab. Rudge Ramos,
Conj. Hab. Guarujá,
Jd. Três Marias,
Vl. Sônia, Vl. Margarida,
Vl. Suzana, Jd. do Mar,
Vl. Marli, Vl. Maria do Carmo,
Vl. São João, Vl. dos Galvão,
Jd. Cristiane, Vl. Scopel,
Jd. Olavo Bilac, Vl. Campestre,
Vl. Dusi, Vl. Lusitânia,
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DEMANDAS incorporadas
Obras de combate às
enchentes da região da
Vila Vivaldi, Vila Helena,
Jardim Orlandina,
Rua Warner e entorno,
condicionada à captação
de recursos externos.

Situação Atual
1. Documentação em análise na Caixa Econômica
Federal, com previsão de
fechamento do processo
licitatório no 2º semestre
de 2011.
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Cidadã
REGIÃO
CENTRO /
ANCHIETA

E

São Bernardo do Campo
Democrática, com Gestão
Participativa, Transparente
e Eficiente

DEMANDAS incorporadas

Núcleo D.E.R.,
Jd. das Américas, Central Park,
Vl. Álvaro Marques, Vl. Magnólia,
Vl. São Savino, Vl. Scarpelli,
Vl. Olga, Vl. Alcântara,
Vl. João Basso, Jd. São Paulo,
Jd. São Luiz, Vl. Suzi,
Jd. Portugal, Vl. Israel,
Vl. Brasília, Vl. Quirino de Lima,
Vl. Gonçalves, Jd. Maria Cecília,
Vl. Santa Rita de Cássia,
Conj. Res. Ipoã,
Conj. Hab. Franchini,
Jd. Chácara Inglesa,
Jd. Maria Adelaide,
Vl. Euclides, Vl. Anita,
Vl. Maria Adelaide Rossi.

Reforma das
instalações do velório
da Vila Euclides.

Situação Atual
2. Obra iniciada em abril
de 2011.

Como é hoje.

Como ficará depois de pronta.

REGIÃO

F

BAETA NEVES

BAIRROS

Vl. Saracantan, Vl. Santo
Agostinho, Vl. Moraes,
Conj. Hab. Tulipas,
Conj. Hab. Marajoara,
Vl. Clarice, Vl. Cerâmica,
Jd. Cambuí, Vl. Baeta Neves,
Vl. Primavera, Vl. Tupi,
Chácara Rialto,
Vl. Fonte Radioativa, Vl. Viana,
Jd. Dom Alfonso, Jd. Trieste,
Vl. São Marcos, Vl. Netuno,
Vl. Progresso, Itamarati,
Pai Herói, Vl. Itaperuna,
Nova Baeta, Jd. Petroni,
Pq. Treze de Maio, Vl. Feliz,
Jd. Farina, Conj. Hab. Âncora,
Pq. São Bernardo, Novo Parque,
Sítio dos Vianas, Jd. Industrial,
Jd. Floral, Conj. Hab.
Metalúrgicos do ABC.

DEMANDAS incorporadas
Reforma e ampliação
da Unidade Básica de
Saúde (UBS) do Parque
São Bernardo.

Situação Atual
1. Está sendo preparado o
processo licitatório da obra.

Como é hoje.

Como ficará depois de pronta.
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Participação
Cidadã
REGIÃO

F

São Bernardo do Campo
Democrática, com Gestão
Participativa, Transparente
e Eficiente

DEMANDAS incorporadas

baeta neves

Construção de creche
no Parque São Bernardo.

Situação Atual
2. Processo de licitação
em andamento.

Como ficará depois de pronta.

Reforma e
ampliação da Unidade
Básica de Saúde (UBS)
do Jardim Farina.

Situação Atual
3. Em elaboração o projeto arquitetônico.

REGIÃO

G

SANTA TEREZINHA/
NOVA PETRÓPOLIS

BAIRROS

Jd. Nova Petrópolis, Vl. Delmira,
Jd. Wallace Simonsen, Vl. Júlia,
Vl. Lilia, Jd. Marrocos,
Vl. Chaminé, Vl. Antunes,
Jd. Nascimento,
Sítio Pasto da Grama,
Jd. Vanguarda,
Jd. Palermo I e II, Vl. Village,
Conj. Res. Tiradentes, Jd. Irajá,
Jd. Atlântico, Jd. Saracantan,
Vl. Santa Terezinha,
Vl. Damásio, Vl. Iris,
Vl. Aurora, Vl. Iracema,
Chácara Benedete.

DEMANDAS incorporadas
Revitalização da
Praça ao lado da
Igreja Santo Expedito.

Situação Atual
1. Projeto concluído com
previsão de início em setembro de 2011.

Como ficará.

Como ficará depois de pronta.
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REGIÃO

G

São Bernardo do Campo
Democrática, com Gestão
Participativa, Transparente
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DEMANDAS incorporadas

SANTA TEREZINHA/
NOVA PETRÓPOLIS

Construção de mais
um acesso para o
Jardim Irajá.

Situação Atual
2. Processo de licitação está
em andamento.

Readequação
do Viário da Rua
André Coppini.

Situação Atual
3. Processo de licitação
está em andamento.

REGIÃO

H

DEMANDAS incorporadas

FERRAZÓPOLIS

Ampliação da creche
do Ferrazópolis.

BAIRROS

Situação Atual

Vl. Ferrazópolis,
São Bernardo Mirim,
Vl. Formosa, Jd. Sabatini,
Vl. Boa Viagem, Vl. do Tanque,
Jd. Leblon, Jd. Novo Horizonte,
Jesus de Nazareth, Jd. Regina,
Jd. Limpão.

1. Processo de licitação
em andamento.

Como ficará depois de pronta.

Revitalização da área
do campo do Jardim
Leblon e Rua Conquista.

Situação Atual
2. Obra iniciada em
maio de 2011.

Como ficará depois de pronta.
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Participação
Cidadã
REGIÃO

H

São Bernardo do Campo
Democrática, com Gestão
Participativa, Transparente
e Eficiente

DEMANDAS incorporadas
Revitalização do
Centro Cultural da região
do Ferrazópolis.

FERRAZÓPOLIS

FOTO PROJETO

Situação Atual
3. Obra a ser iniciada em
junho de 2011.

Como ficará depois de pronta.

demanda
para a cidade

O
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Modernização do
Estádio Primeiro de Maio.

MA CONQ
U
ÉU
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IS

A

O PA R

TI

C

Situação Atual
4. Obra concluída e entregue em 30/01/2011.
demanda
concluída

REGIÃO
DEMARCHI /
BOTUJURU

BAIRROS

I

Vl. Jerusalém, Vl. Tocantins,
Jd. das Acácias,
Conj. Res. das Violetas,
Jd. Andrea Demarchi,
Pq. Terra Nova, Pq. Terra Nova II,
Cond. Swiss Park, Vl. Lucia,
Vl. das Valsas,
Chácara Porangaba,
Vl. Bela Vista, Capivari,
Botujuru (Arco Íris),
Jd. Lauro Gomes, Jd. Bartira,
Jd. Valdíbia,
Res. Morada dos Pássaros,
Vl. Santa Angelina, Vl. Judite,
Jd. das Quatro Marias,
Nossa Senhora de Fátima.

DEMANDAS incorporadas
Canalização do
córrego Capuava
condicionado à captação
de recursos externos.

Situação Atual
1. Documentação
em análise na Caixa
Econômica Federal, com
previsão de fechamento
do processo licitatório no
2º semestre de 2011.

Projeto Executivo de
canalização do córrego
atrás dos condomínios
Morada dos Pássaros e
Estados Unidos.

Situação Atual
2. Projeto concluído.
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Participação
Cidadã
REGIÃO

I

São Bernardo do Campo
Democrática, com Gestão
Participativa, Transparente
e Eficiente

DEMANDAS incorporadas

DEMARCHI /
BOTUJURU

Revitalização
da Avenida Maria
Servidei Demarchi.

Situação Atual
3. Obra licitada em tratativas com a SABESP para
compatibilizar intervenções.

REGIÃO
ASSUNÇÃO

BAIRROS

J

Jd. Lavínia, Vl. Rica,
Vl. Artuélia, Vl. Marabá,
Vl. Flora, Vl. Rosane,
Jd. Beatriz, Jd. das Palmeiras,
Pq. São José, Jd. Marina,
Jd. Colonial, Conj. Res. Pombeva,
Jd. Brasilândia, Jd. Jurubatuba,
Jd. Eliane, Jd. Via Anchieta,
Vl. Progressista, Vl. Euro,
Chác. Nossa Senhora Aparecida,
Vl. Luiz Casa, Vl. Lúcia,
Conj. Res. Amazonas,
Conj. Res. Vl. Marininha,
Conj. Res. Itaparica,
Conj. Res. Nova Assunção,
Cidade Miramar, Vl. Claraval,
Vl. Simone, Vl. Sacilotto,
Vl. Marchi,
Assoc. Com. Jd. Anchieta.

DEMANDAS incorporadas
Reforma e ampliação
da Unidade Básica de
Saúde (UBS) da Vila
Marchi, condicionada a
recursos do BID.

Situação Atual
1.Os projetos arquitetônicos e complementares
estão concluídos. Aguardando aprovação do BID
(Banco Interamericano
de Desenvolvimento).

Como é hoje.

Como ficará depois de pronta.

Situação Atual
Incorporação da área
livre da Rua Estocolmo pela
Secretaria de Educação
e Esporte com atividades
para a comunidade.

2. Obra prevista para ser iniciada no
2º semestre de 2011.
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Participação
Cidadã
REGIÃO

J

São Bernardo do Campo
Democrática, com Gestão
Participativa, Transparente
e Eficiente

DEMANDAS incorporadas

ASSUNÇÃO

demanda
para a cidade

Duplicação da
Avenida Samuel
Aizemberg, condicionada
à captação de recursos
externos (BID II).

Situação Atual
3. Aprovada carta consulta
de solicitação de financiamento junto ao BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento), aguardando
visita técnica do banco para
continuidade da negociação.

Situação Atual
Revitalização do
canteiro central da Av.
Pres. João Café Filho.

REGIÃO
COOPERATIVA /
ALVES DIAS

BAIRROS

K

Jd. Clarice, Vl. Sonia Maria,
Fei-Mizuho, Vl. Ferreira,
Jd. Esmeralda, Vl. Alves Dias,
Pq. Neide,
Conj. Hab. Jd. Imperador,
Conj. Hab. Felipe Audi,
Jd. Continental, Jd. Santa Maria,
Vl. Roberta, Vl. Kiko,
Jd. Nazareth,
Jd. Belita, Vl. Rosa Cruz,
Vl Soares, Jd. Santa,
Jd. Uenoyama, Cond. Res.
Nova Assunção (Três Marias),
CAISB I e II, Vl. Nova Antunes,
Jd. Satélite, Jd. Belas Artes,
Granja Ito.

4. Projeto concluído, obra prevista para ser iniciada em
setembro de 2011.

DEMANDAS incorporadas
Reforma e ampliação
da Unidade Básica de
Saúde (UBS) do
Jardim Nazareth.

Situação Atual
1. Está sendo preparado
processo licitatório da obra.

Como é hoje.

Como ficará depois de pronta.
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Participação
Cidadã
REGIÃO

K

São Bernardo do Campo
Democrática, com Gestão
Participativa, Transparente
e Eficiente

DEMANDAS incorporadas

COOPERATIVA /
ALVES DIAS

Reforma e ampliação
da Unidade Básica de
Saúde (UBS) do
Alves Dias.

Situação Atual
2. Está sendo preparado
processo licitatório da obra.

Como é hoje.

Como ficará depois de pronta.

REGIÃO
DOS CASA

BAIRROS

L

Vl. Carminha, Jd. Detroit,
Sítio dos Casa,
Conj. Res. Tania Maria,
Pq. Espacial, Vl. Cruzeiro,
Vl. Verde, Vl. Vitória I, II e III,
Jd. Cláudia, Nossa Terra,
Jd. Central, Jd. Ipanema,
Pq. Veneza, Jd. Novo Lar,
Novo Lago, Jd. Ipê,
Jd. Pró-Terra Ipê, Jd. das Oliveiras,
Divinéia, Jd. Castelo Branco,
Pantanal I e II, Pq. das Flores,
Jd. União e Força, Jd. do Lago,
Jd. Alvorada, Sítio Bom Jesus,
Santa Mônica.

DEMANDAS incorporadas
Construção de área
de lazer ao lado da Rua
Expressa atendendo às
regiões L / O / P.

Situação Atual
1. Obra sendo executada.

Situação Atual
Duplicação da estrada
do Alvarenga (Trecho entre
a Praça Giovane Breda e
Imigrantes) com ciclovia,
condicionada à captação de
recursos externos (BID II).

demanda
para a cidade

2. Aprovada carta consulta de solicitação de financiamento junto ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), aguardando visita técnica do banco para
continuidade da negociação.
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Participação
Cidadã
REGIÃO

L

São Bernardo do Campo
Democrática, com Gestão
Participativa, Transparente
e Eficiente

DEMANDAS incorporadas
Pavimentação
da Rua Principal
(Divinéia).

DOS CASA

Situação Atual
3. Obra iniciada em
abril de 2011.

REGIÃO
ALVARENGA /
JD. LAURA

BAIRROS

M

Porto Novo, Pq. Jandaia,
Jd. Primavera, Sítio das Garças,
Acampamento dos Engenheiros,
Pq. Silvaplana, Sítio Moraes,
Pq. dos Químicos,
Jd. Nova América,
Jd. Novo Horizonte I e II,
Pq. Ideal, Jd. Cruzeiro do Sul,
Pq. das Garças,
Recanto da Amizade,
Recanto dos Pássaros,
Jd. Vida Nova, Jd. Serro Azul,
Pq. Alvarenga, Jd. João de Barro,
Assoc. Amigos Casa Nova,
Pq. Alvarengas, Vl. União,
Jd. América do Sul, Jd. Ana Falleti,
Jd. Bela Vista, Jd. Laura I e II.

DEMANDAS incorporadas
Situação Atual
Execução de guias e
sarjetas para o Parque dos
Químicos, condicionado ao
licenciamento ambiental.
Estudo de viabilidade
de intervenção para o
Jardim Serro Azul.

Situação Atual
2. Foi realizado estudo de
análise confirmatória solicitada pela CETESB e entregue
para devida análise e posterior aprovação ambiental do
projeto. O trabalho de levantamento sócio-fundiário já
foi realizado.
Continuidade da
Estrada dos Alvarenga
até a divisa com Diadema,
condicionada ao
licenciamento ambiental
e a captação de recursos
externos (BID II).

Situação Atual
3. Aprovada carta consulta
de solicitação de financiamento junto ao BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento), aguardando visita
técnica do banco para continuidade da negociação.
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1. Processo de licitação em andamento.

Participação
Cidadã
REGIÃO
ALVARENGA /
JD. ORQUÍDEAS

BAIRROS

N

Jd. Nosso Teto, Chácara União,
Pq. Bandeirantes, Pq. Florestal,
Jd. das Orquídeas,
Jd. Las Palmas.

São Bernardo do Campo
Democrática, com Gestão
Participativa, Transparente
e Eficiente

DEMANDAS incorporadas
Reforma da Unidade
Básica de Saúde do
Jardim Orquídeas.

Situação Atual
1. Está sendo preparado
processo licitatório da obra.

Como é hoje.

Como ficará depois de pronta.

Situação Atual
Recapeamento
da Estrada Poney
Club, condicionada à
substituição da rede de
água e esgoto pela Sabesp.
Projeto de
revitalização da Rua
Marechal Deodoro.

2. Obra licitada, sendo realizadas tratativas com a
SABESP para compatibilizar as intervenções.

demanda
para a cidade

Situação Atual
3. Projeto em fase
de conclusão.

Como ficará depois de pronta.
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Participação
Cidadã
REGIÃO
ALVARENGA /
JD. THELMA

O

BAIRROS

Pq. Esmeralda,
Jd. Senhor do Bonfim,
Jd. Cama Patente,
Jd. Campestre, Pq. Hawai,
Jd. Thelma, Núcleo São Jorge,
Jd. das Oliveiras I, II e III,
Jd. Nova Patente,
Jd. Nosso Lar, Monte Sião,
Núcleo Cantareira.

São Bernardo do Campo
Democrática, com Gestão
Participativa, Transparente
e Eficiente

DEMANDAS incorporadas
Situação Atual
Continuidade da Estrada
dos Alvarenga até a divisa
com Diadema, condicionada
ao licenciamento ambiental
e à captação de recursos
externos (BID II).

1. Aprovada carta consulta de solicitação de
financiamento junto ao BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento), aguardando visita técnica do banco
para continuidade da negociação.

Pavimentação de ruas
do Jardim Oliveira I.

Situação Atual
2. Aguardando definição
do laudo da área pelo
Ministério Público.

Projeto Executivo para
o Parque Esmeralda.

Situação Atual
3. Concluída licitação de
contratação da empresa que
realizará o projeto a partir do
2º semestre/2011.

REGIÃO

P

BATISTINI

BAIRROS

Nova Canaã II, Pq. Los Angeles,
Jd. da Represa,
Chácara Royal Park,
Pq. Imigrantes, Jd. Pinheiro,
Assoc. Comun. Nova Era,
Vl. Bosque, Vl. Norma,
Jd. Skaff, Jd. São Judas Tadeu,
Vl. Santa Maria, Vale do Sol,
Jd. Uiriçaba, Marco Pólo,
Batistini.
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DEMANDAS incorporadas
Situação Atual
Pavimentação das ruas
Aroeiras, Pitangueiras,
Goiabeiras, Maria
Encarnação Nucci, Nossa
Senhora Aparecida, Cyrillo
Pelosini, João Antunes,
Afonso Francisco Rigueira,
Das Ameixeiras, Jardim
Carvalho e Santo Expedito,
condicionada à execução
de rede de água e esgoto e
licenciamento ambiental –
Royal Park, com captação
de recurso externo,
convênio DERSA incluindo
contenção e requalificação
nas margens do córrego.

Prestação de contas de São Bernardo do Campo

1.1. A obra de pavimentação das vias está condicionada ao
cumprimento do convênio estabelecido entre a DERSA e
a Prefeitura de São Bernardo, que inclui obras e medidas
compensatórias da implantação do Rodoanel Mário Covas.
Foi entregue um aditivo ao cronograma inicial do convênio,
repactuando todos os prazos. Segundo o cronograma entregue, a obra está em processo de licitação com previsão de
término em maio/2011 e as obras devem ser realizadas
entre junho e dezembro de 2011.
1.2. A obra de contenção e requalificação do córrego
acompanhará o cronograma da pavimentação.

Participação
Cidadã
REGIÃO

P

São Bernardo do Campo
Democrática, com Gestão
Participativa, Transparente
e Eficiente

DEMANDAS incorporadas
Situação Atual

BATISTINI

Projeto Executivo
de urbanização e
recuperação ambiental
do Núcleo Batistini,
incluindo área de lazer
e as providências para
licenciamento ambiental.

1. Concluída licitação de contratação da empresa que realizará o projeto a partir do 1° semestre/2011.

Projeto Executivo de
urbanização do Jardim
Represa, Núcleo Victor
Brecheret (Núcleo 30)
e Parque Imigrantes,
condicionado à captação
de recursos externos.

Situação Atual
2. Concluída licitação de
contratação da empresa
que realizará o projeto a
partir do 2º semestre/2011.

REGIÃO

Q

SILVINA

BAIRROS

Jd. Silvina, Silvina Audi,
Montanhão, Cafezais,
Pq. Selecta, Núcleo Bananal,
Golden Park, Biquinha,
Pica Pau, Vl. São José,
Pq. São Rafael, Sítio Ponto Alto,
Represa Baraldi,
Jd. Balneário Alvorada,
Vl. São Bernardo Novo.

DEMANDAS incorporadas
Abertura de
novo acesso para
o Parque Selecta.

Situação Atual
1. Processo de licitação
da obra em andamento.
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Participação
Cidadã
REGIÃO

Q

São Bernardo do Campo
Democrática, com Gestão
Participativa, Transparente
e Eficiente

DEMANDAS incorporadas

SILVINA

Revitalização
da Praça dos
Trabalhadores.

Situação Atual
2. Projeto concluído.
Obra será iniciada em
julho de 2011.
Como ficará depois de pronta.

Abertura de Novo
Acesso para o bairro
Golden Park.

Situação Atual
3. Processo de licitação
da obra em andamento.
Como ficará depois de pronta.

REGIÃO

R

VILA SÃO PEDRO

BAIRROS

Vl. São Pedro, Vl. Santana,
Vl. Mariana, Vl. Boa Vista,
Alto da Bela Vista, Vl. Esperança,
Jd. dos Químicos,
Jd. Tiradentes, Pedreira.

DEMANDAS incorporadas
Reforma e
ampliação da Unidade
Básica de Saúde (UBS)
da Vila São Pedro.

Situação Atual
1. A obra está em fase
de conclusão.
Como é hoje.

Como ficará depois de pronta.

Situação Atual
Projeto de
revitalização da Rua
Marechal Deodoro.
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2. Projeto em fase de conclusão.

demanda
para a cidade

Participação
Cidadã
REGIÃO

R

São Bernardo do Campo
Democrática, com Gestão
Participativa, Transparente
e Eficiente

DEMANDAS incorporadas

VILA SÃO PEDRO

Estudo de viabilidade
geotécnica e ambiental
para área do Grotão.

Situação Atual
3. Concluída licitação de
contratação da empresa
que realizará o estudo a
partir do 1° semestre/2011.

REGIÃO

S

RIACHO GRANDE

BAIRROS

Alto da Serra, Jd. da Colina,
Zanzalá, Pq. das Garças,
Pq. dos Lagos, Pq. Estoril,
Vl. Jurubatuba, Jd. Anchieta,
Pq. Yara Praia,
Jd. Monte Carlo (Vl. Tosi),
Pq. Riacho Grande,
Vl. do Rio Grande,
Jd. Dona Luiza, Pq. Rio Grande,
Vl. Roccio, Vl. Pelé, Jd. Tupã,
Vl. Olaria, Sonho Real,
Jd. Brooklin, Rio Grande,
Recreio Rancho Alegre,
Jd. Icaraí, Jd. do Lago Azul,
Sítio dos Finco, Vl. Praia Grande,
Jd. Boa Vista, Boa Vista,
Pantanal, Capelinha, Jd. Cocaia,
Colônia dos Pescadores,
Varginha, Jd. Borda do Campo,
Jd. Vista Alegre, Vl. Balneária,
Vl. Santos Dumont, Jd. Jussara,
Lulaudo, Vl. Jurubeba, Areião,
Sabesp, Vl. dos Estudantes,
Monte Sião.

DEMANDAS incorporadas
Obra de Urbanização
do Jardim Capelinha e Cocaia condicionada à captação de recursos externos
e licenciamento ambiental.

Situação Atual
1. Projeto selecionado no
PAC 2. Aguardando aprovação
da Caixa Econômica Federal
para assinatura do contrato
de repasse de recursos pelo
Governo Federal. Assinatura
do contrato com Ministério
das Cidades prevista para
junho/2011 e licitação em
julho/2011. Trabalho social em
andamento, início das obras
previsto para novembro/2011.

Como ficará depois de pronta.

Revitalização do
campo de futebol,
ginásio de esporte e EMEB
do Riacho Grande.

Situação Atual
3. Projeo finalizado com
previsão de início de obra
em junho de 2011.
Como ficará depois de pronta.

Construção de Unidade
Básica de Saúde (UBS)
no Areião condicionada a
recursos do BID.

Situação Atual

3. Aguardando regularização
da documentação do terreno
para realização da sondagem.
Projeto arquitetônico definido.
Projetos complementares em
fase de elaboração.
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Participação
Cidadã
REGIÃO

S

DEMANDAS incorporadas

RIACHO GRANDE

REGIÃO
SANTA CRUZ

BAIRROS

T

Tatetos, IV Centenário,
Curucutu, Dos Imigrantes,
Taquacetuba, Bananal,
Capivari, Santa Cruz,
Rio Pequeno, Porto de Areia.

Situação Atual
a Projeto Executivo
de urbanização do
Areião, Sabesp e
Vila dos Estudantes,
condicionado à captação
de recursos externos.

3. A licitação para contratação da empresa responsável
pela elaboração de projetos está concluída. Projeto em
negociação com o Banco Mundial, por meio do Programa
Mananciais, para execução das obras.

DEMANDAS incorporadas
Revitalização da
Estrada do Rio Acima.

Situação Atual
1. Projeto concluído. O processo para licitação da obra
está em andamento.

Plano de manejo e
desenvolvimento para a
região Pós-Balsa.

Situação Atual
2. Foi realizada a contratação da consultoria para a
elaboração do plano. Está
sendo finalizada a primeira etapa do plano que é o
diagnóstico que conta com
consultas à comunidade.
Pavimentação da
Estrada Taquacetuba,
condicionada à captação de
recursos externos (BID II) e
licenciamento ambiental.

Situação Atual
3. Aprovada carta consulta
de solicitação de financiamento junto ao BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento), aguardando visita
técnica do banco para continuidade da negociação.
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São Bernardo do Campo
Democrática, com Gestão
Participativa, Transparente
e Eficiente
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Administração

São Bernardo do Campo
Democrática, com Gestão
Participativa, Transparente
e Eficiente

Servidores qualificados, valorizados e integrados ao processo
de participação cidadã. Serviços e equipamentos em sintonia
com as demandas sociais, econômicas e urbanas. Equipes
reinterpretando seu papel, agora como agentes sociais a serviço
da cidade e das pessoas. Tecnologias e programas melhorando
a gestão e a administração municipal. Ser moderno é aproximar,
com capacidade e respeito, o serviço público do cidadão.

Rede Fácil – Central de
Atendimento ao Cidadão
A Prefeitura investiu nas obras do espaço, em equipamentos
e no treinamento dos servidores para melhor atender os cidadãos e empresas de todos os portes com diversos serviços. A Rede Fácil funciona no térreo do prédio da Prefeitura.
Funcionamento: de 2ª a 6ª feira das 7h às 19h
sábado das 7h às 13h

Tecnologia a serviço
da população
A Prefeitura está investindo em soluções tecnológicas para melhorar a prestação dos seus serviços.
A aquisição de novos equipamentos e programas e
a instalação da uma rede digital própria, junto com
a qualificação da gestão de processos e informações, são exemplos desses investimentos.

Paço Municipal
Reforma estrutural, arquitetônica e paisagística são algumas
das intervenções realizadas pela Prefeitura no Paço Municipal.
A nova recepção, a nova sinalização do prédio e as reformas do
estacionamento e da Praça Samuel Sabatini são as partes mais
visíveis dessas melhorias.

Capacitação dos servidores
Com um programa permanente, que atendeu nos dois
últimos anos 3.800 servidores de diversos níveis e setores,
a capacitação dos servidores oferece cursos de alfabetização,
relacionamento interpessoal, políticas públicas, qualidade no
atendimento ao cidadão, entre outros. Destaque para a
instalação de Infovia (rede digital) e de programas de
qualificação da gestão de processos e informações
(Geoportal, Datacenter, novo parque, Service Desk,
E-Car, Prodigi)
Prestação de contas de São Bernardo do Campo
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São Bernardo do Campo
Engajada no Fortalecimento
da Ação Regional
Olhar nossa cidade é perceber seu papel estratégico na relação com
os demais municípios da região do ABC. Definimo-nos e atuamos numa
perspectiva que extrapola números como população e participação no
PIB. São demandas urbanas, econômicas e sociais que se cruzam e se
influenciam e, como tal, precisam ser trabalhadas de forma planejada,
respeitando diferenças e somando esforços.
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Desenvolvimento

Regional

São Bernardo do Campo
Engajada no Fortalecimento
da Ação Regional

Enfrentar de forma articulada a exclusão
e a discriminação no mundo do trabalho,
regionalizar e qualificar serviços de
atendimento na saúde, combater a
violência urbana, preservar a Billings,
dar tratamento integral ao esgoto e aos
resíduos, fortalecer a Universidade Federal
do ABC. Esses são itens provocados,
debatidos e construídos na relação
qualificada que São Bernardo protagoniza
com os demais municípios da região.

Metrô Leve
CONCEPÇÃO

• Tarifa: mesma política tarifária do Metrô

• Estrutura de transporte com alto índice de desempenho

• Capacidade do veículo: 300 passageiros

• Sistema de média capacidade
• Tecnologicamente moderno

• Conexão com sistemas estruturais

• Integração tarifária: Metrô e CPTM

• Distância média entre estações: 0,5 a 1,5 km

• Desempenho similar ao de Metrô

DESTAQUES

PREMISSAS

• 18 estações, sendo 14 em SBC

• Intervalo: 2 a 3 minutos

• Velocidade operacional máxima: 40 km/h

• Velocidade comercial média (considerando o tempo de
parada nas estações e tempo de aceleração e desaceleração): 25 km/h

• 20 km de extensão

• 330.000 passageiros transportados/dia

• 19.500 passageiros na seção de maior carregamento
• Aproximadamente 30 trens
• Monotrilho

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
O Consórcio Intermunicipal é uma entidade que reúne
as prefeituras das sete cidades da região (São Bernardo
do Campo, Santo André, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra) e que
debate e busca soluções integradas nas áreas de interesse dos municípios com destaque para infraestrutura,
planejamento urbano, educação, assistência social,
saúde, cultura, esporte, segurança e desenvolvimento
econômico, trabalho e turismo. Em seu trabalho recente,
a Prefeitura de São Bernardo do Campo trouxe a necessidade de se promover uma agenda envolvendo região
e governos estadual e federal, a fim de agilizar soluções
de interesse do Grande ABC como o plano de macrodrenagem regional, a capacitação de mão-de-obra para
atuar nas áreas de petróleo e gás, e a ampliação dos
investimentos na saúde incluindo leitos, atendimento no
SUS e especialidades nos hospitais públicos.
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São Bernardo do Campo
Engajada no Fortalecimento
da Ação Regional

Desenvolvimento

Regional

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
O futuro campus da Universidade Federal do ABC (UFABC), próximo ao Ginásio
Poliesportivo, no Bairro Anchieta, terá 26 mil m² de área construída e disponibilizará
2,4 mil vagas para alunos. No bloco Alfa, já concluído, funcionam a secretaria acadêmica, os laboratórios pedagógicos e 20 salas para 800 alunos em turnos variados
nos cursos de Ciência e Tecnologia e Ciências e Humanidades. Até o final de 2012
as obras do campus da Universidade Federal do ABC deverão estar concluídas.

SEGURANÇA
PROJETO REGIONAL DE
COMUNICAÇÃO INTEGRADA

São Caetano do Sul

Tem como objetivo estabelecer canal direto de comunicação
para unificar procedimentos operacionais das agências de segurança das cidades de São Bernardo do Campo, Diadema,
São Caetano do Sul, Santo André, Mauá e Ribeirão Pires.
ABCDMR
• 300 HTs
• 30 computadores
• 12 impressoras
• 06 repetidoras digitais

Mauá
Diadema

Para cada cidade
• 50 rádios
• 05 computadores
• 02 impressoras
• 01 repetidora digital

Santo André

Resultados esperados
• Diminuir o crime e a violência nas cidades que integram o sistema

• Coibir a migração de ações delituosas e proporcionar maior
entendimento dos fatores de risco e de segurança característicos
dos municípios
Parceria: Ministério da Justiça – Pronasci

Município propositor: São Bernardo do Campo
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Ribeirão Pires

São Bernardo do Campo

Prestação de contas de São Bernardo do Campo
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