
DESTAQUES (em mil Reais)
 

Síntese Desempenho Econômico

Exercício Receita Bruta  Despesa/Custo  Resultado

2009 155.973 151.604 4.369
2010 182.859 193.465 -10.606
2011 193.889 188.285 5.604

Síntese Investimentos

Investimentos

1.392

3.872

4.845

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2009 2010 2011

       Síntese Desempenho Ambiental                            Síntese Desempenho Social

Desempenho Ambiental

330

502

795

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2009 2010 2011

Desempenho Social

43.159

55.536

65.363

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2009 2010 2011

1



PRINCIPAIS INDICADORES DE DESEMPENHO

Conservação e Manutenção do Sistema Viário
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Mensagem do Diretor Presidente

No  exercício  findo,  retomamos  nossa  trajetória  de  superávit,  apesar  de  todo  o 

investimento na melhoria da qualidade de vida da população.

Destacamos, inicialmente, a consolidação do loteamento de interesse social no Jardim 

Nova Ponte Alta. Proporcionamos endereço e qualidade de vida aos moradores daquela região, 

que durante anos viveram com a incerteza de possuir um local que pudessem chamar de seu e 

agora  podem viver  com dignidade e mais  qualidade de  vida.  Além de garantir  a  posse do 

imóvel  e  poder  ter  sua  escritura,  também  estão  recebendo  uma  série  de  melhorias  de 

urbanização que a empresa vem fazendo. Isso tudo com a participação coletiva dos moradores.

No que se refere  ao Plano Comunitário  de Melhoramentos,  conseguimos aperfeiçoar 

nossas ações, o que tem se refletido no apoio demonstrado pelos moradores.

Em continuidade ao trabalho desenvolvido nos anos de 2009 e 2010, mantivemos, em 

2011, ações voltadas ao cumprimento da nossa missão: atender as necessidades da população e 

da Prefeitura de Guarulhos, objetivando a qualidade de vida dos cidadãos.

Buscamos  garantir  esses  objetivos,  mantendo  a  transparência  e  a  ética  que  sempre 

pautaram nossa atuação.

Atendendo  à  política  traçada  pelo  governo  municipal  de  promover  a  cidadania  e  o 

desenvolvimento de Guarulhos, aumentamos a área de abrangência da limpeza de nossas ruas, 

passando para 174.829.786,00 m² em 2011, com a perspectiva de aumentar ainda mais em 

2012,  garantindo  uma  cidade  mais  limpa.  E,  nesse  caminho,  fomos  agente  importante  do 

programa “Chega de Entulho”, criado em 2011 pela Administração Municipal, chegando aos 

650m³ de material destinado à reciclagem, em um fim-de-semana. 

Objetivando  dar  mais  qualidade  de  vida  à  população  de  nossa  cidade,  promovemos 

diversas  obras  de  drenagem,  pavimentação,  construções  de  escolas,  desassoreamento  de 

córregos, canalizações e diversos serviços que minimizaram os problemas de nossa cidade.
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Não podemos deixar de registrar todo o trabalho junto ao público interno, no que se 

refere  a  uma  reestruturação  administrativa  silenciosa,  buscando  aprimorar  a  eficiência  do 

trabalho com incentivo e valorização dos profissionais que colaboram para o cumprimento de 

nossa missão, oferecendo oportunidade de capacitação e de escolarização, melhores condições 

salariais conjugadas com benefícios sociais de grande alcance à família do trabalhador, como a 

cesta básica e o vale alimentação. Dessa forma, procuramos despertar nesses funcionários o 

orgulho de ser um servidor público na essência da palavra.

Importante  ressaltar  também  o  investimento  contínuo  na  modernização  dos  nossos 

equipamentos,  destacando nossa Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil,  no 

bairro  do  Cabuçu.  Essa  ação  permite  diminuir  a  deposição  desses  resíduos  em  locais 

inadequados - o que exige a ação do poder público na limpeza - ao mesmo tempo em que gera 

economia de recursos ao substituirmos matéria “in natura” por matéria reciclada da construção 

civil em obras realizadas pela empresa, dando eficiência técnica e qualidade no trabalho.

Por tudo isso e por diversas outras ações, podemos considerar que nosso planejamento 

estratégico para o ano de 2011 atingiu um alto índice de realizações.

Temos  certeza  de  estarmos  afinados  com  nossos  parceiros,  bem  como  com  nossos 

acionistas, na meta de buscarmos melhorar cada vez mais a vida da população de nossa cidade.

Artur Pereira Cunha
Diretor Presidente
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PÚBLICOS DE RELACIONAMENTO

PROGUARUpúblicos de relacionamento

Sociedade
Entidades de representação sindical
Entidades Comunitárias
Clientes
Trabalhadores
Bancos
Beneficiários de programas sociais
Universidades
Mídia
Parceiros
Entidades do Setor Bancário
Organismos Ambientais
Fornecedores
Comunidades

Público interno
Empregados
Prestadores de serviço
Adolescentes aprendizes
Jovens Aprendizes
Estagiários

Poder Público
Governo Municipal
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
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PERFIL, MISSÃO, VISÃO E VALORES
blicos

PERFIL

Criada  em 1979,  a  PROGUARU é  uma sociedade 
anônima, de  economia mista e com capital fechado, 
sediada  em Guarulhos.  Atua  de  forma  integrada  e 
especializada  nos  segmentos  de  prestação  de 
serviços,  obras  de  pavimentação  e 
construção/manutenção de próprios públicos.

MISSÃO

Atender às necessidades da população e da 
Prefeitura  de  Guarulhos  com  eficiência, 
objetivando a melhoria da qualidade de vida 
e o progresso da cidade.

VISÃO

A PROGUARU busca ser reconhecida e respeitada 
pela excelência dos serviços prestados no seu campo 
de atuação, assegurando os mercados conquistados, 
tanto  em  prestação  de  serviços  e  pavimentação 
quanto  em  construção  civil,  sempre  investindo  em 
políticas que visam alavancar o conceito da qualidade 
e de elevado padrão tecnológico e de seus recursos 
humanos.

VALORES
 Valorização do ser humano.
 Respeito à diversidade.
 Transparência e ética com o cliente.
 Eficiência e inovação nos serviços, produtos e processos.
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ESTRATÉGIA E RESULTADOS

A Proguaru se consolida a cada ano, como importante executora e colaboradora das 

políticas  traçadas  pelo  governo  municipal  e  como  principal  agente  de  desenvolvimento 

econômico e social de Guarulhos.

A  promoção  da  cidadania  e  do  desenvolvimento  de  Guarulhos  é  um  compromisso 

vinculado às Leis Municipais nº. 2.305, de 22 de maio de 1.979 e 2.315 ,de 10 de julho de 

1.979, e razão de ser da Proguaru, implicando em um amplo elenco de atividades.

Desse modo, a fim de escolher e priorizar ações, a Empresa promove anualmente o 

Planejamento Estratégico para o cumprimento de seus objetivos estatutários:

 Executar os serviços de varrição, coleta e remoção de lixo, pintura de 

guias, desobstrução de travessias, limpeza de bueiros, coleta de entulho, remoção 

de pequenos animais mortos, limpeza de córregos, roçagem, capina, conservação 

de ruas pavimentadas e  ruas de terra, conservação de boca de lobo, poços de 

visitas, muros de arrimo, sarjetas, guias, sarjetões e lavagem de ruas.

 Fabricar blocos e pré-moldados, usinagem e fabricação de asfalto pré 

mistura a frio, reciclagem de resíduos sólidos, obras de drenagem, pavimentação, 

construção de guias, sarjetas e sarjetões, obras de contenção de encostas, obras de 

desassoreamento  de  córregos,  dragagem  de  córregos,   iluminação  pública, 

travessias,  construções  de  galerias,  muros  de  arrimo,  canalizações,  pontes,   e 

serviços correlatos 

 Promover estudos e elaborar  projetos relacionados com as atividades 

sociais, projetos geométricos, projetos de pavimentação, projetos de macro e micro 

drenagem.

 Planejar,  promover  e  adotar  medidas  tendentes  ao  incentivo  de 

atividades  industriais  e  comerciais  para  a  consecução  do  objetivo  social  como: 

elaboração e execução de planos e desenvolvimento, de habitação, de urbanização, 

7



de fiscalização de controle, de fomento, de ajuda e outros de interesse social, por 

conta de entidades públicas e privadas. 

 Executar  serviços  gráficos,  de  informática,  projeto,  construção, 

ampliação,  reforma,  limpeza  e  manutenção  de  próprios  municipais,  controle  de 

acesso,  regulamentação  para  estacionamento  por  tempo  determinado, 

administração  de  velórios,  mercados,  estádios,  execução  de  serviços  de 

emplacamento  de  logradouros  públicos,  exploração  de  publicidade  em  próprios 

públicos e particulares. 

 Promover programas habitacionais de interesse social.

O Planejamento Estratégico é revisado continuamente, passando por ajustes, de modo a 

enfatizar  o  papel  da  empresa  como  agente  de  desenvolvimento  econômico  e  social  de 

Guarulhos.  Evidenciando-se  a  preocupação  com  a   melhoria  contínua  com  a  busca  de 

soluções para novos desafios, incremento de novos procedimentos e na modernização dos 

recursos. 
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Ações realizadas em 2011 decorrentes do Planejamento Estratégico:

Edificações em equipamento sociais:   Reforma da UTI do Hospital Municipal da Criança, 

ampliação do CAPS Bom Clima, reforma e  adequação da cozinha central  e  refeitório  da 

Saúde, construção  de  quadra  poliesportiva  coberta  na  EM  Jardim  Álamo,  Restaurante 

Popular.

CEI Taboão

Obras  de  infraestrutura  viária: Rua  Getualiana,  Rua  Guaicara,  Rua  Guaimbé,  Rua 

Guarantã,  restauração e recapeamento da Rua Hungria,  Avenida Orlando Bérgamo, Rua 

Sergipe trecho I, Rua Alagoas trecho I, Rua Piauí trecho I, Rua Paraíba trecho I, Rua Ceará 

trecho I, Rua Bahia, Rua Mairi trecho I, Rua Mirangaba, Rua Guilherme Cimieri trecho I, Rua 

Planalto,  Rua  Cedibra,  Viela  Andrômeda,  Rua  Palmira  Rossi,  Estrada  do  Cabuçu,  Rua 

Paquita trecho final, recapeamento da Avenida Odair Santaneli, Rua Alexandre de Oliveira 

Calmon, Rua Geraldo Pereira dos Santos, Rua Itaveira, Rua Dianópolis, Rua Lagedão, Rua 

Itutinga  trecho  II,  Rua  Mario  Luiz  Macca  trecho  II,  Rua  Rubens  Taborda  trecho  II,  Rua 

Professor Nilton Santos trecho II, Rua Lares, Rua Quatro.
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Av. Odair Santaneli                                                                                                                  Rua Bahia

Plano Comunitário de Melhoramentos: A Proguaru executou pelo PCM 52.582,60 m2 de 

área pavimentada: Rua Edmar Bressan trecho II,Rua João Pessoa, Rua Bady Bassit,  Rua 

Malhador, Rua Andrômeda, Rua Asteróide, Rua Sideral, Rua Teresa Ackel – trechos I e II, 

Rua Natalina trecho II, Rua Mirangaba, Rua Andrelandia, Rua Mairi trecho II, Rua Guilherme 

Cimieri trecho II, Rua Santa Rita trecho II, Viela Cáspio, Viela Urga, Rua Remanso trecho II, 

Rua Fábio Salvador Bei trecho IV, Rua Matões, Rua Estrela de Belém trechos I e II,  Rua 

Turíbio Pinto de Carvalho, Rua Caminho Existente trechos I e II, Rua Pedro Luiz, Viela Tibre, 

Rua Sete, Rua Tambaqui, Rua Macalé, Rua Oito, Rua Odorico Nilo Menin trechos I e II, Rua 

Nicolino Rinaldi, Rua Arthur Victor Brenneissen trechos I e II, Rua Nair de Lourdes Camilo. 

Rua Tambaqui
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Manutenção do Sistema Viário  Urbano:   Manutenção e conservação de vias  públicas: 

diversas  ruas  do  município;   execução  de  tapa-buracos  e  tapa-valas: diversas  ruas  do 

município;  reformas  de  bocas-de-lobo  e  poços  de  visita: diversas  ruas  do  município; 

execução  de  cascalhamento: estacionamento  da  diretoria  de  ensino  –  Parque  Cecap; 

manutenção  no  pavimento  asfáltico:  Estrada  do  Matadouro  –  Cumbica;  reconstrução  de 

guias,  sarjetas,  passeio  e  tapa  valas:  Rua  Angelina  Darca  Barroso  –  Jardim  Fortaleza; 

reconstrução de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas:  Rua Panambi – Cidade Satélite, 

Rua Ibipitanga – Parque Continental, Avenida C – Parque Continental II;  Recuperação de 

pavimento em lajota:  Ruas Ibitiara,  Botuporã e Taubaté – Lavras;  reforma de viela:  Viela 

Tacima  –  Jardim  Novo  Portugal;  reforma  de  escada:  Av.  Guariba  –  Chácaras  Cabuçu; 

reforma de guias e sarjetas: Estrada David Correa – Recreio São Jorge.

Rua Ibipitanga

Ampliação e Modernização do Sistema de Drenagem Urbana: Ampliação de galerias de 

águas pluviais: Estrada da Parteira – Vila Carmela;  ampliação do sistema de captação de 

águas pluviais: Rua João Ranieri  –  Jardim Fátima,  Rua 10 –  Jardim Santa Paula,  Rua 

Antonio Acácio Batista – Vila Nova Bonsucesso, Ruas Serra do Ouro, Serra da Mantiqueira, 

Primavera – Vila Carmela;  captação de águas pluviais:  Rua do Poente – Conjunto Marcos 

Freire; captação de águas pluviais – bocas de lobo: Av. Patos – Cidade Satélite; construção 

de boca de lobo: Rua Paquita com Rua Igara – Recreio São Jorge; construção de caixa de 
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águas pluviais: Rua Riachuelo com Estrada do Saboó – Jardim São João, Rua João Luiz R. 

Silva – Jardim Hanna, Rua Elioti A. Ramos – Maria Clara; construção de caixa de boca de 

lobo:  Rua Amélia  Veiga Teixeira  –  Jardim Acácio;  construção de caixa de captação de 

águas pluviais:  Rua Tenente Campos – Jardim Santa Rita, Rua Caetano Picardi – Parque 

Continental  V,  Rua  Nicolau  Felipe  –  Jardim  Fortaleza,  Rua  Olaria  –  Cidade  Satélite; 

construção de canaleta para escoamento de águas pluviais:  Av. José Brumatti  – Lavras; 

construção de chaminé em poço de visita da galeria: Rua Paulo Mendes – Jardim Fortaleza; 

construção de galeria  em blocos de concreto:  Rua Center  –  Jardim Santa Emília,  Viela 

Itaberava – Cidade Satélite;  construção de muro de ala:  Rua José Ferraz – Jardim Nova 

Cidade, Av. Hugo Fumagali – Cidade Satélite;  construção de muro de arrimo em gabião:  

Córrego Ribeirão dos Lavras – Cidade Soberana; construção de muro de arrimo em gabião 

e pneu: Rua Marilene Lima Pereira – Jardim Adriana; construção de muro de contenção e 

caixas de captação e canaleta de escoamento:  Estrada do Sabão – Cabuçu, Estrada do 

Recreio – Recreio São Jorge; construção de muros de pneus: Avenida Jacutinga – Parque 

Jurema;  construção em muro de bloco na vala  de drenagem:  Rua Nuporanga – Jardim 

Santa Emília: demolição de alvenaria: Avenida Cumbica – Cidade Satélite Industrial de São 

Paulo;  escadaria hidráulica e captação de águas pluviais:  Rua Estevan Tavares – Parque 

São Miguel ; Execução de boca de lobo: Rua Padre Claudio Arenal – Vila Barros; execução 

de caixa de águas pluviais e galeria: Ruas São Fernando, Serindo Junior – Parque Santos 

Dumont, Rua Corumbá de Goiás – Cidade Satélite, Rua Jutaí – Cidade Parque Alvorada; 

execução de canaleta na viela: Rua Lazaro de Almeida Campos – Parque Mikail; execução 

de canalização de travessia: Rua São Felix das Balsas – Recreio São Jorge; execução de 

captação de águas pluviais:  Rua Lago da Pedra – Parque São Miguel, Avenida Cannes – 

Água Azul;  execução de drenagem:  diversas ruas – Parque Primavera, Jardim Vida Nova, 

Jardim Ponte Alta, Cidade Tupinambá, Parque Jandaia e Parque São Miguel Rua Natalina – 

trecho II – Recreio São Jorge, Rua Nova Itarana e Viela Iaçu – Jardim Presidente Dutra, 

entre Rua Palmeira e Rua Atibaia – Cidade Soberana;  execução de drenagem e muro de  

flexão:  Rua Buriti – Cidade Soberana;  execução de drenos e caixa de captação de águas 
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pluviais:  Estrada  David  Correa  –  Jardim  dos  Cardosos;  execução  de  galeria  de  águas 

pluviais:  Rua Atibaia – Cidade Soberana; Rua Bom Jesus da Lapa – Jardim Fátima, Rua 

Marinaro – Vila Nova Bonsucesso, Rua Lauro – Jardim Presidente Dutra, Rua Dona Nera – 

Jardim Mediterrâneo, Rua Porto de Pedra – Jardim Brasil, Rua Paquita – Cabuçu; execução 

de  muro  de  ala  e  concretagem  do  piso  da  galeria:  Estrada  Municipal  –  Jardim  São 

Domingos; execução de poço de visita: Rua Juan Alonso Sanches – Jardim Campestre, Rua 

Ararinha – Jardim São Manoel;  execução de ramal para captação de águas pluviais:  Rua 

Mirassol – Parque Maria Helena; execução de sistema de captação de águas pluviais: Viela 

21 – Tijuco Preto – Cumbica;  execução de travessia:  Avenida Pedro de Souza Lopes – 

Cabuçu, Rua Mucugeo – Jardim Guilhermino, Estrada Albino Martelo – Jardim Campestre; 

instalação  de  boca  de  lobo:  Viela  José  Batista  –  Recreio  São  Jorge;  muro  de  pedra 

argamassada: Rua Zeferino de Freitas – Parque São Miguel; readequação de captação de 

águas pluviais: Rua Minador Negrão – Jardim dos Pimentas; readequação de poço de visita:  

Avenida José Brumati – Lavras; readequação do sistema de drenagem: Rua Pref. Olivier R. 

Nogueira – Cidade satélite Ind. São Paulo Cumbica, Rua Orlando K. Oliveira – Chácara 

Cabuçu, Rua Pilar de Goiás – Jardim Dona Luiza;  reforma e ampliação de galeria:  Rua 

Eurachio Mauricio – Parque São Miguel. 

Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana: Desassoreamento/roçagem de 

córregos/manutenção sistemas  pluviais: diversos córregos do município.
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Ampliação e Modernização do Sistema Viário Urbano: Concretagem de passeio: Rua Boa 

Vista – Jardim Lenize, Rua Brás Pires – Jardim Aeroporto; concretagem de viela: Rua Antonio 

Tava , 478, Passagem Cachoeira, Viela Tanhaçu, Rua Casseterita – Vila Nova Bonsucesso, 

Rua Fernando com Estrada do Saboó – Parque Santos Dumont, Passagem Chácara – Vila 

Carmela, Rua Estados Unidos – Jardim das Nações, Viela Magé – Jardim Presidente Dutra, 

Viela Cruzeta – Parque Santos Dumont, Avenida H com Rua Ibipitanga – Parque Continental 

III,  Viela  Zinia  –  Parque Residencial  Bambi,   Viela  Pendência  –  Cidade Soberana,,  Viela 

Limoeiro – Cidade Satélite, Viela 17 – Jardim Fortaleza;  concretagem de viela – escadaria:  

Viela  45  –  Jardim  Fortaleza;  construção  de  escadaria  para  pedestres:  Rua  Riachão  dos 

Dantas – Jardim Normandia;  construção de muro de arrimo em bloco de concreto:  Viela da 

Rua Severina – Recreio São Jorge;  construção de muro de arrimo em gabião:  Estrada do 

Cabuçu – Jardim Cambará, Rua Reinaldo Poli – Jardim City;  construção de muro de arrimo 

em pneu reciclável:  Rua Edmundo Scarameli  – Jardim Bondança;  construção de muro de 

contenção: Rua  Samambaia  –  Novo  Recreio;  construção  de  muro:  Avenida  Benjamin  H. 

Hunnicutt – Cabuçu; construção de muro e pavimentação de calçada: Rua Noboru Nonaka – 

Jardim São Domingos; construção de passeio: Estrada David Correa – Jardim dos Cardosos, 

Rua Nova Cruz com Rua Poço Branco – Jardim Lenize, Rua Carnaubais – Jardim Santa 

Terezinha;  construção de passeio e muro de arrimo:  Estrada do Elenco – Jardim Paraíso; 

construção de sarjeta, guia e muro de arrimo em gabião:  Rua Marilene de Lima Pereira – 

Jardim  Adriana;  construção  de  sarjetão:  Rua  Branca  Sales  –  Vila  São  Judas  Tadeu; 

demolições de sub-habitações:  avenida  Guinle  –  Cidade Satélite  Industrial  de São Paulo; 

escadaria  para  pedestres:  Rua  Angrolândia  –  Jardim  Santa  Maria,  Viela  da  Rua  Maria 

Carolina com Rua Luiz Caputo – Jardim Fortaleza; concretagem de viela: Viela Coreaçu – Vila 

Carnela; execução de guias, sarjetas, drenagem e pavimentação asfáltica:  Rua Tabatinguera 

– Vila Rio, Avenida Marginal Baquirivu – Cecap;  execução de muro de terreno: Rua do Carmo 

Cachoeira – Vila Nova Bonsucesso, Avenida Otavio Braga de Mesquita – Taboão; execução 

de pavimentação asfáltica e em blocos: diversas ruas no Recreio São Jorge, Parque Jandaia 

e  Parque São Miguel;  execução de  pavimentação  asfática  e  intertravada:  Rua Paquita  – 
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Recreio São Jorge; execução de pavimentação asfáltica: Rua Cizanea – Cabuçu, Rua Padre 

Celestino – Vila Rachid, Praça do Orobó, Rua Viela Iaçu – Jardim Presidente Dutra; execução 

de  pavimentação  asfáltica  e  concretagem de  passeio:   Viela  General  Carneiro  –  Parque 

Santos Dumont;  execução de pavimentação asfáltica, guias e concretagem de passeio: Viela 

Santa Marina – Parque Santos Dumont; execução de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas  

e  drenagem:  Avenida  Timóteo  Penteado  –  Vila  Galvão,  Rua  Manoel  Herculino  Cunha  – 

Morros;  execução  de  pavimentação  asfáltica,  guias,  sarjeta,  sarjetões   e  drenagem:  Rua 

Severina  –  Recreio  São  Jorge,  Rua  Constantino  Burato  –  Vila  Barros,  Avenida  Birinepe, 

Avenida atalaia do Norte e Viela Augusto dos Anjos – Cumbica; execução de pavimentação 

asfáltica, guias, sarjetas e sarjetões: Rua Deus do Sol – Itapegica; execução de pavimentação 

em concreto: Viela  da Rua Santarém Novo – Cidade Soberana,  Viela  Lago Fundo,  Viela 

Serrinha  – Parque Santos Dumont;  execução de pavimentação asfáltica:  Avenida Salgado 

Filho – Jardim Santa Mena; Rua Geraldo Pereira dos Santos – Jardim Toscano, Viela Tibre e 

Rua Pedro Luis – Jardim São João;  execução de pavimento em intertravados:  Rua Diogo 

Botelho – Jardim Vila Galvão; execução de reparos no pavimento asfáltico: Rua 18 – Parque 

Continental 1; execução de sarjetão e pavimentação asfáltica: Rua Campo Maior – Pimentas; 

pavimentação em concreto de viela: Rua Maria Dias Hog – Parque Continental 2, Viela 85 – 

Parque  Continental  3,  Viela  Santa  Izabel  –  Cabuçu,  Viela  José  Batista  –  Novo  Recreio; 

pavimentação em concreto no passeio: Rua Justiniano Salvador dos Santos – Parque Mikail, 

Avenida Chiyo Yamamoto – Jardim Álamo;  reconstrução de sarjetas e sarjetões:  Rua dos 

Lírios – Vila Carmela II;  recuperação do pavimento asfáltico:  Rua Hungria – Pimentas, Rua 

Mãe DÁgua – Cidade Soinco, Rua João Gonçalves – Centro, Avenida Pedro de Souza Lopes 

– Cabuçu, Rua Emerenciana de Alvarenga – Parque Continental  1;  reforma de passeio e 

substituição de guias: Viela Junho – Jardim Palmira.
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Equipe de Pavimentação

Varrição e Limpeza Urbana:  A Proguaru conta com equipes dedicadas à prevenção de 

enchentes que atuam em toda a cidade, trabalhando na varrição, capina e roçagem, limpeza 

de córregos, limpeza de bueiro, remoção de entulho, coleta de animais mortos e diversas 

obras de engenharia, diminuindo dessa forma os efeitos do período de chuvas nos bairros 

tradicionalmente mais atingidos.

 Desempenho – varrição e limpeza 
urbana 2.009 2.010            2.011 

Varrição  (m2) 160.670.291,60 171.210.552,60 174.829.786,00

Capina e Roçagem (m2) 4.897.424,25 4.332.391,19 3.233.422,00

Limpeza de bueiros e PV´s  (unit) 17.781,00 16.932,00 22.529,00

Remoção de animais mortos de 
pequeno porte  (unit.) 2.159,00 1.965,00 2.593,00

Pintura de guias  (m2) 1.268.747,05 964.190,90 817.337,80

Lavagem de Ruas (m2) 658.890,00 518.801,00 682.327,00
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CONTRATOS VIGENTES EM 2011

Prestação de serviços de limpeza e conservação firmados com: Secretaria do Trabalho, 

Secretaria  de  Finanças,  Secretaria  de  Saúde,  Secretaria  de  Educação,  Secretaria  de 

Transportes e Trânsito, Câmara Municipal de Guarulhos.

Prestação  de  serviços  de  controle  de  acesso  firmados  com:  Secretaria  de  Saúde, 

Secretaria  de  Obras  e  Serviços  Públicos,  Secretaria  de  Assistência  Social  e  Cidadania, 

Secretaria  do  Trabalho,  Secretaria  de  Finanças,  Secretaria  de  Esportes,  Secretaria  de 

Educação, Instituto e Previdência dos Funcionários Públicos.
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Prestação de serviços de fiscalização e autuação do estacionamento rotativo firmado 

com a Secretaria de Transportes e Trânsito.

Prestação  de  serviços  gráficos  firmados  com:  Secretaria  de  Transportes  e  Trânsito, 

Secretaria de Educação, Secretaria da Administração.

Prestação de serviços:  serviços de manutenção em próprios da Secretaria de Educação; 

manutenção corretiva e preventiva em próprios da Secretaria da Saúde; serviços de pinturas 

de  unidades  escolares  do  Município;  serviços  de  planejamento  e  acompanhamento  da 

execução dos serviços de informática, visando a definição ou revisão de sistemas internos 

que possibilitem melhorias  na gestão e na prestação de serviços  públicos  da  Prefeitura; 

serviços de gerenciamento, assessoria técnica e fiscalização de diversas obras da Secretaria 

da Saúde; serviços de informática e digitação de dados; serviços de gerenciamento, inclusive 

licitações  para  implantação  do  Programa  para  construção  de  15  unidades  escolares  no 

Município de Guarulhos.

Execução de obras de edificações:  execução de obras civis da Unidade Básica de Saúde 

(UBS) do Jardim Nova Bonsucesso; execução de construção de remanescente de obras do 

Restaurante Popular III - Taboão; construção de 5 unidades escolares: EMEF Jardim Otawa, 

CMEI Jardim São Domingos, CMEI Maria Dirce, Creche Jardim Cumbica e Creche Jardim 

das Olivas; construção da Praça de Eventos do Teatro Ponte Alta,  localizada na Estrada 

Matos das Cobras, s/nº - Bairro Ponte Alta/Bonsucesso/Guarulhos (Secretaria da Educação); 

implantação de serviços de cercamento e portão para a implantação de área de Aterro de 

Triagem e Transbordo (ATT Sadokim), situada a Passagem Servidão com Tamotsu Iwasse - 

Loteamento Várzea dos Fontes – Bonsucesso; obras de ampliação da Unidade Básica de 

Saúde Haroldo Veloso, na Rua Pocrane nº 1 - Loteamento Conjunto Habitacional Haroldo 

Veloso  -  Cidade  Seródio/São  João/Guarulhos;  obras  de  ampliação  do  HMU  -  Hospital 

Municipal  de  Urgências  -  Bom Clima;  execução  de  obras  de  reforma da  sede,  portaria, 
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muros,  gradil  e calçamento externo do Centro Municipal  de Educação Júlio  Francalanza; 

obras  de  construção  das  seguintes  unidades  escolares  EMEF  -  Recreio  São  Jorge,  no 

Cabuçu, e Creche Vila Alzira, nos Pimentas; reforma geral dos banheiros do Departamento 

de Higiene e Proteção à Saúde e da Sede da Secretaria da Saúde, sito a Rua Íris, 300 - 

Gopoúva  –  Guarulhos;  execução  de  obras  de  readequação  e  cobertura  em 10  quadras 

poliesportivas já existentes pertencentes à unidades escolares da Secretaria de Educação; 

construção  de  10  quadras  poliesportivas  cobertas  nos  seguintes  locais:  CMEIs/EMEFs 

Cidade Soimco e Vila Any, EMEFs Pq Chico Mendes, Lavras, Pq. Santos Dumont, Sítio São 

Francisco, Taboão, Jd. Centenário, Pq. São Miguel.

Execução de obras de infraestrutura viária:  Pavimentação asfáltica, em área interna da 

sede  social  do  Nosso  Clube  Vila  Galvão;  recuperação  asfáltica  das  vias:  Rua  Eduardo 

Froner, Rua Ésio Padilha de Oliveira, Rua Dom Batista Gonzaga, Rua José Carrenho, Rua 

Vicenzo Paciullo, Rua São José; recuperação de infraestrutura e pavimentação do sistema 

viário  de  vias  urbanas  e  estradas  danificadas  pelas  chuvas  na  região  da  Vila  Any; 

recuperação  asfáltica  em  diversos  trechos  da  Av.  Tiradentes;  serviços  de  reposição  de 

pavimentação  asfáltica,  lajota,  paralelo  e  calçada  neste  município,  com  fornecimento  de 

materiais, equipamentos e mão de obra especializada.

Vila Any
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AÇÕES SOCIAIS

Programa Jovem Aprendiz – A Proguaru em parceria com a Secretaria do Trabalho conta 

com onze jovens de 14 a 18 anos que recebem formação técnico profissional. 

Jovens Aprendizes

Ponte Alta -   A Proguaru obteve, da Secretaria de Habitação, a   " CERTIDÃO DE 

REGULARIDADE" o que permitiu o Registro do Loteamento no Cartório de imóveis e a 

venda de 1.672 lotes  de um total de 1.732 a seus cinco mil moradores, ou seja, aos 

comodatários da Proguaru, que ganham a dignidade da propriedade e do endereço 

fixo.

Entrega dos contratos – comercialização Jardim Nova Ponte Alta
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Prefeitura nos Bairros – A Proguaru participou da 7ª. Edição do Programa Prefeitura nos 

Bairros, esclarecendo dúvidas da população sobre o Plano Comunitário de Melhoramentos, 

prestando  atendimento  às  solicitações  de  limpeza  e  manutenção  de  ruas  e  avenidas  e 

conscientizando sobre o “caminho correto”   de resíduos sólidos da construção civil  para  a 

reutilização ou reciclagem.

Combate à Dengue -  A Proguaru apresentou sua contribuição na 2ª. Mostra de Práticas 

Criativas no Combate à Dengue com a construção de muros de contenção com pneus. A 

empresa com essa prática, além de ajudar com a questão do meio ambiente, recolhendo 

pneus depositados irregularmente na cidade, evita a proliferação do mosquito. 

Programa do Voluntariado -  Em 2011, a Proguaru  deu continuidade às ações que visam 

o  exercício  da  solidariedade  e  cidadania  por  seus  funcionários.  Ações  desenvolvidas: 

doação de sangue, arrecadação de alimentos não perecíveis e campanha do agasalho.

AÇÕES AMBIENTAIS

Chega de Entulho –  as Gerências de Operações Centro e Regionais participaram com a 

Prefeitura da ação “Chega de Entulho”, sendo retirado das ruas cerca de 650 m3 de material, 

que foram  destinados à reciclagem.
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Reciclagem  de  resíduos  da  construção  civil  -  A  Proguaru  recicla  os  resíduos  da 

construção civil (tijolos, blocos de concreto, laje e alvenaria), contribuindo para a diminuição 

de deposições irregulares e degradação do meio ambiente,  além de criar  uma opção ao 

consumo de agregados naturais, como areia e pedra britada. 

Em 2011, a usina de reciclagem recebeu 13.135 m3 de resíduos da construção civil classe A, 

RCC-A. O equipamento existente,  de capacidade de 15 m3/hora, produziu 8.883,50m3  de 

agregados reciclados para utilização em obras públicas

 Programa de Gestão Ambiental  (PGA)  -  objetiva incorporar os princípios e critérios de 

gestão  ambiental  nas  atividades  rotineiras  da  empresa,  levando  à  economia  de  recursos 

naturais  e  ao combate do desperdício,  por  meio do uso racional  dos bens públicos e da 

gestão adequada dos resíduos. 

Dos resultados obtidos com o PGA em 2011, destacam-se a coleta e destinação de resíduos 

descartáveis, como papel e plástico, com a destinação de 6 toneladas de resíduos para a 

Cooperativa de Catadores, a Coop.reciclável, e a instalação de aquecedor solar para água de 

chuveiro nos vestiários em quatro unidades da Proguaru.

Preservação  do  meio  ambiente –  A   PROGUARU,  através  das  edições  do  Programa 

Prefeitura nos Bairros e participações na VI Feira Internacional de Resíduos Sólidos e na 
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Feira Construction Expo, divulgou o trabalho da Empresa e o da Prefeitura de Guarulhos com 

relação à Gestão dos Resíduos da Construção Civil  no município, além de ter contribuído 

para  a  conscientização  dos  visitantes  quanto  à  preservação   do  meio  ambiente  e  à 

responsabilidade socioambiental de cada um.

Stand na Proguaru na Resilimp

SITUAÇÃO PATRIMONIAL

As  contingências  cíveis,  trabalhistas  e  os  encargos  moratórios  incidentes  sobre  dívidas 

tributárias  e  previdenciárias  relativas  a  gestões  anteriores  a  2001  continuam afetando  o 

resultado da empresa, sendo contabilizados em 2011 os valores de R$ 365 mil e R$ 9.069 

mil, respectivamente.

No exercício de 2011, apuramos um lucro de R$ 5.604 mil, ou seja, uma inversão de resultado 

em relação ao exercício anterior que importou em prejuizo de R$ 10.606 mil; resultado esse 

constituído principalmente pela diminuição das despesas e custos de produção em 2,63% 

(R$4.892 mil) e  aumento na receita de 5,93% (R$10.660 mil) para este exercício.
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PRÊMIOS

Selo  da  Empresa  Parceira  da  Formação  Profissional para  empresas  e  entidades 

sediadas em Guarulhos, que se destacaram por iniciativas e programas que contribuíram 

para a inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho. 

Selo  Ambiental  -  A   Proguaru concorreu  ao   Selo  Ambiental  promovido  pela  Câmara 

Municipal   de Guarulhos. O Selo Ambiental tem por objetivo premiar entidades, projetos e 

pessoas que em seus meios de atuação contribuem para a preservação do meio ambiente 

na  cidade.  Em  2011,  a  Proguaru  foi  agraciada  com  a  premiação  com  os  projetos  de 

utilização de energias renováveis, captação de águas das chuvas e  coleta e destinação de 

pneus

24



Muro de pneus

RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO INTERNO

VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE

Com a  contratação  de  Luiza  Valossi  Spadaro,  há  30  anos,  a  PROGUARU iniciou  seu 

processo de diversidade de gênero no ambiente de trabalho, tendo atualmente 43% de seu 

efetivo composto pelo sexo feminino.

A PROGUARU, também demonstra seu  respeito às diferenças de raças, tendo seu efetivo 

composto por  52,5% de negros.

A valorização da diversidade é demonstrada nos percentuais de 21% de mulheres e 51,7 % 

de negros que ocupam cargos de chefia e assessoramento; 52% com idade acima de 45 

anos e 2% com algum tipo de deficiência. 

COLABORADORES

O quadro de colaboradores em 31/12/2011 foi de 4.924 empregados diretos, 3 estagiários e 

11 jovens aprendizes.

SEGURANÇA OPERACIONAL
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Toda atividade tem riscos e estes riscos devem ser gerenciados para que sejam trazidos a 

níveis cada vez mais baixos. A Proguaru possui inúmeras atividades, onde tem buscado atuar 

nos  três  eixos  da  segurança:  integridade  de  ativos,  comportamento  dos  indivíduos  e 

procedimentos técnicos e de segurança. Em 2011, o número absoluto de acidentes foi de 217 

para um efetivo de 4.924 funcionários.

SAÚDE NO TRABALHO

O Programa Qualidade de Vida promove  e estimula a adoção de uma vida saudável dentro e 

fora do ambiente de trabalho, estimulando práticas organizacionais benéficas e o incentivo ao 

esporte. Em 2011, deu continuidade ao estímulo à atividade física, orientação nutricional e à 

prevenção  e  controle  de  álcool  e  outras  drogas.  Há  três  anos,  em  comemoração  ao 

aniversário  da  Empresa,   é  realizada  a  Corrida  Pedestre  da  Proguaru,  como  forma  de 

integração de seus colaboradores e incentivo à promoção da saúde e o bem estar de seus 

funcionários. 

26



EDUCAÇÃO E TREINAMENTO
A empresa entende que as ações de desenvolvimento pessoal e profissional repercutem 
diretamente na melhoria do clima organizacional e na  qualidade dos serviços prestados. A 
política de desenvolvimento pessoal conta com os Programas de Escolarização do Servidor 
e Incentivo à Formação Profissional.  

POLITICA SALARIAL E BENEFÍCIOS
A PROGUARU possui limitação por força de lei com relação à política salarial,  mas ainda 
assim, valoriza seus colaboradores com um Plano de Cargos, Carreira e Salários, estruturado 
de forma a possibilitar a progressão na carreira e benefícios que, agregados ao salário, tem 
se  mostrado  um  diferencial  que  ultrapassa  as  conquistas  trabalhistas  asseguradas  pela 
legislação.
Em 2011, a relação do menor salário pago pela empresa somado aos benefícios representou 
2,12 do salário mínimo nacional. Já o coeficiente da relação do menor salário-benefícios em 
relação ao maior salário-beneficíos pagos pela Proguaru foi de 0,11.

RELACIONAMENTO COM O PUBLICO EXTERNO

Os relacionamentos  da  Proguaru  com os  públicos  interno  e  externo  têm como base  o 
respeito, honestidade, compromisso, transparência e responsabilidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
A  Proguaru  mantém  um  estreito  vínculo  com  a  administração  municipal  participando 
ativamente da execução do plano de governo, disponibilizando sua capacidade técnica e 
operacional na execução de obras e serviços importantes para a cidade de Guarulhos.
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ATENDIMENTO A CLIENTES

A  Empresa  mantém  Unidades  espalhadas  pelo  município  para  atender  prontamente  às 

demandas  da  região  e  da  população.  Essas  unidades  executam  a  conservação  e 

cascalhamento das ruas de terra, limpeza urbana,  retirada de animais mortos de pequeno 

porte,  pintura de guias, limpeza de bocas-de-lobo e galerias,  roçagem de córregos,  capina, 

desassoreamento de córregos, remoção de entulho de ruas,  além de pequenas obras de 

contenção  de  margens  de  córregos  e  travessias  de  galerias.

A Proguaru dispõe de canais de comunicação com o público interno e externo, acolhendo 

reclamações, elogios e sugestões. Dentre esses canais, destacam-se o  email “fale conosco”, 

o atendimento pessoal por meio da Seção de Atendimento na Sede da Empresa e também a 

política de portas abertas ao diálogo, onde a Diretoria  reserva em sua agenda semanal, 

horários para atendimento aos seus clientes.

Treinamento funcionários do Atendimento ao Público

PATROCÍNIOS

A  Empresa  possui  Regulamento  de  Patrocínio  cuja   diretriz  enfatiza  o  resgate  e  a 

valorização da cultura, do esporte brasileiro, das ações de meio ambiente e do social. Em 

2011,  o  Fumcad -  Fundo  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  foi 

contemplado com a doação de valores para seus projetos sociais.
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Balanço Social

Os principais indicadores sociais que representam a Responsabilidade Corporativa e Social 

da  Proguaru em relação aos seus colaboradores e à comunidade na qual está inserida são 

expressos  com  base  no  modelo  do  IBASE  –  Instituto  Brasileiro  de  Análises  Sociais  e 

Econômicas, estão demonstrados a seguir:

Balanço Social Anual / 2011
Em presa :  Progresso  e  Desenvo lv im ento  de  Guaru lhos  S/A
1 - Base de Cálculo 2011 Valor (Mil reais) 2010 Valor (Mil reais)

Receita líquida (RL) 183.342 172.393
Resultado operacional (RO) 5.604 (10.578)
Folha de pagamento bruta (FPB) 94.560 89.970
2 - Indicadores Sociais Internos  Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL

Alimentação 18.287 19,34% 9,97% 15.609 18,04% 6,19%
Encargos sociais compulsórios 31.500 33,31% 17,18% 26.721 44,21% 15,17%
Previdência privada 0 0 0 0 0 0
Saúde 15 0,02% 0,01% 14 0,03% 0,01%
Segurança e saúde no trabalho 737 0,78% 0,40% 418 1,32% 0,45%
Educação 57 0,06% 0,03% 71 0,14% 0,05%
Cultura 77 0,08% 0,04% 19 0,12% 0,04%
Capacitação e desenvolvimento profissional 21 0,02% 0,01% 78 0,04% 0,01%
Creches ou auxílio-creche 0 0 0 0 0 0
Participação nos lucros ou resultados 0 0 0 0 0 0
Outros 4.118 4,35% 2,25% 5.068 7,77% 2,67%
Total - Indicadores sociais internos 54.812 57,97% 29,90% 47.998 71,67% 24,59%
3 - Indicadores Sociais Externos     Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL

Educação 0 0 0 0 0,77% 0,03%
Cultura 0 0 0 0 0,00% 0,00%
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Saúde e saneamento 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Esporte 0 0 0 0 0,19% 0,01%
Combate à fome e segurança alimentar 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Outros 0 0 0 0 0,14% 0,01%

Total das contribuições para a sociedade 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Tributos (excluídos encargos sociais) 10.551 -46,89% 5,75% 7.538 119,34% 4,60%
Total - Indicadores sociais externos 10.551 -46,89% 5,75% 7.538 120,45% 4,64%
4 - Indicadores Ambientais Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL

Investimentos relacionados com a produção/ 
operação da empresa 795 14,18% 0,96% 502 5,53% 0,21%
Investimentos em programas e/ou projetos externos 795 14,18% 0,96% 0,27% 0,01%
Total dos investimentos em meio ambiente 5802 5,80% 0,22%
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para 
minimizar resíduos, o consumo em geral na produção/ 
operação e aumentar a eficácia na utilização de 
recursos naturais, a empresa

( ) não possui metas    ( ) cumpre de 51 a 75% 
( ) cumpre de 0 a 50%   (x ) cumpre de 76 a 100%

( ) não possui metas    ( ) cumpre de 51 a 75% 
(x) cumpre de 0 a 50%   ( ) cumpre de 76 a 100%

5 - Indicadores do Corpo Funcional   2011   2010  

Nº de empregados(as) ao final do período 4.924 4.991
Nº de admissões durante o período 295 701
Nº de empregados(as) terceirizados(as) 0 0
Nº de estagiários(as) 3 3
Nº de empregados(as) acima de 45 anos 2.547 2.605
Nº de mulheres que trabalham na empresa 2.106 2.030
% de cargos de chefia ocupados por mulheres 21,00% 24,59%
Nº de negros(as) que trabalham na empresa 2.585 2.667
% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 51,71% 51,63%
Nº de pessoas com deficiência ou necessidades 
especiais 95 102
6 - Informações relevantes quanto ao exercício 
da cidadania empresarial

2011 Valor (Mil reais) 2010 Valor (Mil reais)

Relação entre a maior e a menor remuneração na 
empresa 14,67 14,67
Número total de acidentes de trabalho 217 156

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela 
empresa foram definidos por:

(  ) direção (x) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

(  ) direção (x) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

Os pradrões de segurança e salubridade no 
ambiente de trabalho foram definidos por:

(x) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

( ) todos(as) + 
Cipa

(x) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

( ) todos(as) + 
Cipa

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação 
coletiva e à representação interna dos(as) 
trabalhadores(as), a empresa:

(  ) não se 
envolve

(  ) seguirá as 
normas da OIT

(x)incentiva e 
segue a OIT

(  ) não se 
envolve

(  ) seguirá as 
normas da OIT

(x)incentiva e 
segue a OIT

A previdência privada contempla:
(  ) direção (  ) direção e 

gerências
( ) todos(as) 

empregados(as)
(  ) direção (  ) direção e 

gerências
( ) todos(as) 

empregados(as)

A participação dos lucros ou resultados contempla:
(  ) direção (  ) direção e 

gerências
( ) todos(as) 

empregados(as)
(  ) direção (  ) direção e 

gerências
( ) todos(as) 

empregados(as)

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões 
éticos e de responsabilidade social e ambiental 
adotados pela empresa:

(  ) não são 
considerados

( ) serão 
sugeridos

(x) são exigidos (  ) não são 
considerados

( ) serão 
sugeridos

(x) são exigidos

Quanto à participação de empregados(as) em 
programas de trabalho voluntário, a empresa:

(  ) não se 
envolve

(  ) apoiará (x)organiza e 
incentiva

(  ) não se 
envolve

(  ) apoiará (x)organiza e 
incentiva

Número total de reclamações e críticas de 
consumidores(as):

na empresa
6450 

no Procon 
_______

na Justiça 
_______

na empresa
6831  

no Procon 
_______

na Justiça 
_______

% de reclamações e críticas atendidas ou 
solucionadas:

na empresa 
99%   

no Procon 
_______%

na Justiça 
_______%

na empresa 
99%   

no Procon 
_______%

na Justiça 
_______%

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 2011: 131.997 Em 2010: 110.237

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

23,23% governo 72,13% colaboradores 
% acionistas 0,49% terceiros 4,15% retido

25,58% governo 83,50% colaboradores 
% acionistas 0,55% terceiros (9,63)% retido
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7 - Outras Informações       
1) Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - Proguaru - CNPJ: 51.370.575/0001-37 - Setor econômico: Prestação de Serviços - Guarulhos-SP                                                                                        2) Para esclarecimentos sobre 
as informações declaradas: Celi Harumi Ikeda - telefone: (11) 2475-9085 - email: celi.ikeda@proguaru.com.br                                                                     
3)  A Proguaru não utiliza mão-de-obra infantil ou trabalho escravo, não tem envolvimento com prostituição ou exploração sexual de criança ou adolescente e não está envolvida com corrupção. 
4) A Proguaru valoriza e respeita a diversidade interna e externamente.     
5) Este Balanço Social segue o modelo sugerido pelo IBASE

Diretoria

Março/2012

Expediente:

Acionista Majoritário:
 Prefeitura Municipal de Guarulhos – Prefeito: Sebastião Almeida
                                                   Vice Prefeito: Carlos Chnaiderman

Conselho de Administração: Orivaldo Hernandes Sespedes
                                              Osvaldo Coelho Romano
                                              Carlos Domingues
                                              João Batista Ruza
                                              Eurico Vieira de Sena
                                              Antonio Gomes Barbosa

Conselho Fiscal-Efetivos:     Alfredo Antonio Nader
                                             Geraldo Lúcio Nogueira
                                              Rute Lopes de Souza Dias

Diretor Presidente:                         Artur Pereira Cunha
Diretor Administrativo Financeiro: José Maurício de Souza (até nov/2011)  e
                                                       Luiz Carlos de Lima (a partir de nov/2011)
Diretor Técnico:                              Pérsio José Pimentel Porto

Assessor Controle Interno:                                   Celi Harumi Ikeda
Assessor de Comunicação:                                  Margarete Rapussi
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Assessor Jurídico:                                                 Leonardo Pereira Freire
Gerente de Edificações:                                        Rogério Menezes
Gerente de Infra Estrutura Viária:                         Rodolpho de Souza Neto
Gerente de Operações Regionais:                        Adailton Saraiva de Barros 
Gerente de Operações Centro:                             Luiz Fratuci Zagato
Gerente de Recursos Materiais:                            Kátia Stefani  Oliveira
Gerente de Novos Negócios:                                Luiz Alberto Zappa
Gerente de Operações e Assuntos Legislativos:  Gilberto Nogueira Penido
Gerente de Desenvolvimento Sustentável:           Maria Salete Marreti
Gerente de Recursos Humanos:                           Márcia Amélia A Barbosa
Gerente Financeiro:                                               Thomaz Guilherme C.Figueiredo
Supervisor Contábil:                                               Rafael Tatsui Inazawa

Auditoria Independente: Maciel Auditores e Consultores S/S Ltda
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