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POPULAÇÃO APROVA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM 

BRAGANÇA PAULISTA, DIZ PESQUISA

No mês de novembro, a nova pesquisa INDSAT – In-
dicadores de Satisfação dos Serviços Públicos de-
senvolvida em Bragança Paulista (Cidade de Médio 
Porte – CMP), teve como objetivo avaliar os serviços 
públicos da cidade, entre eles a Administração Públi-
ca Municipal, com base na satisfação dos moradores. 
A pesquisa mostrou Alto Grau de Satisfação no setor, 
atingindo 749 pontos nos índices da instituição, 
superando a média do agrupamento, que é de 644 
pontos.
O levantamento mostra a aprovação da Administra-

ção Municipal de Bragança Paulista, que alcançou 
69,3% de avaliações positivas. O resultado é for-
mado por opiniões divididas entre 14,6% de “ótimo” 
e 54,8% de “bom”. As considerações positivas em 
relação ao serviço superam a rejeição, que fechou 
as pesquisas com 6,5% (3,5% de “ruim” e 3% de 
“péssimo”).
SAIBA MAIS: 

OS RESULTADOS REFLETEM A OPINIÃO DE 400 ENTREVISTADOS 
MAIORES DE 16 ANOS, RESIDENTES NO MUNICÍPIO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/populacao-aprova-administracao-publica-em-braganca-paulista-diz-pesquisa 
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PREFEITURA ASSINA ADITAMENTO 
DE MAIS UM ANO DO CONVÊNIO 

COM O PROGRAMA CIDADE LEGAL

No intuito de dar continuidade na regularização 
fundiária no município, garantindo às famílias 
a documentação de seus lotes, a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento, assinou o aditamento 
do convênio com o Programa Cidade Legal, do 
Governo do Estado de São Paulo.

A Regularização Fundiária Urbana é um conjunto 
de ações que envolvem o poder público, morado-
res, loteadores e concessionários de serviço pú-
blico, a fim de legalizar ocupações que se forma-
ram informalmente, seja pelo parcelamento de 
terrenos particulares sem os devidos registros, 

sem um projeto aprovado e licença municipal 
ou pela invasão de áreas públicas ou privadas. 
A Divisão de Regularização e Parcelamento do 
Solo (RESOLO) é responsável pela regularização 
fundiária do município.

A Secretaria Municipal de Planejamento, por 
meio da Divisão de Regularização e Parcelamen-
to do Solo (RESOLO), é responsável pela Regulari-
zação Fundiária do município. Nos últimos 4 anos 
foram regularizadas mais de 530 unidades. Pou-
co a pouco a Prefeitura está buscando cessar as 
irregularidades, para oferecer uma cidade cada 
vez mais adequada à sua população.

O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO FOI 
PRORROGADO ATÉ 13 DE DEZEMBRO DE 2023
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REUNIÃO PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO 
DA PROPOSTA DE REVISÃO DO CÓDIGO 

DE URBANISMO ACONTECE EM 
BRAGANÇA PAULISTA

Na última quarta-feira (07/12), a Prefeitura de 
Bragança Paulista e o CONCIDADE (Conselho Muni-
cipal da Cidade e de Política Urbana de Bragança 
Paulista), realizaram a Reunião Pública para a 
apresentação da proposta de revisão do Códi-
go de Urbanismo do município aos membros do 
CONCIDADE e demais interessados. A reunião 
foi realizada na Escola Municipal Scyla Médici. 

Durante a reunião, o corpo técnico da Fundação Ins-
tituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) fez a apresen-
tação dos produtos e explanaram sobre a metodolo-
gia dos estudos do Código de Urbanismo.                

SAIBA MAIS:  

https://braganca.sp.gov.br/noticias/reuniao-publica-para-apresentacao-da-proposta-de-revisao-do-codigo-de-urbanismo-acontece-em-braganca-paulista
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EQUIPES DO ESTADO E DA RESOLO FAZEM 
VISTORIA NO NÚCLEO TOROZINHO

O Núcleo denominado “Torozinho”, que surgiu em 
2000, está passando por processo de regularização 
e, na manhã da última terça-feira (06/12), equipe 
da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, 
em conjunto com técnicos da Secretaria Municipal 
de Planejamento (Divisão de RESOLO) fez vistoria no 
local e conversou com moradores.

São aproximadamente 150 lotes e o núcleo tem como 
acesso principal a Rodovia João Hermenegildo de 
Oliveira. Existe infraestrutura como rede de energia 
elétrica e iluminação pública, rede de abastecimento 
de água, pavimentação asfáltica e sistema de 
drenagem superficial por guias e sarjetas.

NÚCLEO ESTÁ PASSANDO POR PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO
Atualmente a SABESP está viabilizando a execução da 
obra para a coleta e tratamento de esgoto.

O processo de regularização fundiárias do núcleo 
urbano informal denominado Torozinho está 
ocorrendo por meio de convênio firmado entre 
a Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Planejamento, e o Governo 
do Estado, pelo Programa Estadual de Habitação 
“Cidade Legal”.

SAIBA MAIS:  

https://braganca.sp.gov.br/noticias/equipes-do-estado-e-da-resolo-fazem-vistoria-no-nucleo-torozinho
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TRANSPORTE COLETIVO TERÁ 
MAIS PARTIDAS A PARTIR DE 16 DE 

DEZEMBRO

O transporte coletivo de Bragança Paulista passará 
por mudanças que vão beneficiar os passageiros. 
Além da redução do valor da tarifa de R$ 4,69 para 
R$ 4,50, haverá mais partidas e ainda mais ônibus na 
maioria das linhas.

A partir de 16 de dezembro, quando a empresa ven-
cedora do contrato emergencial iniciar a operação, 
os passageiros terão mais ônibus circulando, o que 
aumentará o número de partidas (horários).

A maioria das linhas existentes contará com mais 
partidas. “Teremos 29,17% a mais de partidas nos 

dias úteis; 41,46% aos sábados e 45,45% aos domin-
gos, aumentando assim os horários disponíveis nas 
linhas, facilitando a vida dos que usam o transporte 
público”, destaca o Secretário de Mobilidade Urbana, 
Rogério Crantschaninov.

Pelo contrato atual, são 3.646 partidas semanais 
nas linhas de ônibus existentes. A partir do dia 16 de 
dezembro passarão para 4.803 partidas semanais.

SAIBA MAIS:  

NOVO CONTRATO PREVÊ A INTEGRAÇÃO ENTRE LINHAS NO 
TERMINAL URBANO TURÍSTICO “MANUEL JOSÉ RODRIGUES”

https://braganca.sp.gov.br/noticias/transporte-coletivo-tera-mais-partidas-a-partir-de-16-de-dezembro
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No último sábado (03/12), a equipe de Voleibol 
Masculino adulto de Bragança Paulista entrou 
em quadra no Ginásio de Esportes Dr. Louren-
ço Quilici (Lourenção) para disputa do terceiro 
lugar da 23ª edição da Copa Itatiba Regional 
de Voleibol. A equipe da Secretaria Municipal 
da Juventude Esportes e Lazer (SEMJEL) 
venceu a equipe de Boituva pelo placar de 3 
sets a 1, com parciais de 25x20; 25x22; 23x25 
e 25x16.

A equipe de Bragança Paulista entrou em 
quadra com os seguintes jogadores:  André 
Banfi, André Patrick, Guilherme Sardinha, 
Lucas Camargo, Lucas Matheus, Luis Vieira, 
Renan Sciola e Ronaldo Gabriel, comandada 
pelo professor Bene Miranda. O destaque da 
partida foi para o levantador Lucas Matheus.
SAIBA MAIS: 

BRAGANÇA PAULISTA VENCE 
BOITUVA E FICA COM TERCEIRA 
COLOCAÇÃO DA COPA ITATIBA 

REGIONAL DE VOLEIBOL MASCULINO

https://braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-vence-boituva-e-fica-com-terceira-colocacao-da-copa-itatiba-regional-de-voleibol-masculino- 
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Aconteceu na última sexta-feira (02/12), o 2º Torneio 
de Futsal dos Campeões da Vida, em alusão ao Dia In-
ternacional da Pessoa com Deficiência, celebrado no 
dia 3 de dezembro. O evento foi realizado pelo Centro 
Dia da Pessoa com Deficiência, com o apoio da Pre-
feitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal da Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL).

Este evento faz parte do calendário esportivo da 
SEMJEL através do projeto de Lei 01/22 da vereadora 
Rita Leme. Compareceram no local representantes 
e atletas da APAE, da Associação Beneficente São 
Lucas e Centro Dia das cidades de Bragança Pau-
lista, Campo Limpo, Itapira, Jundiaí A e B, Piracaia, 

Vargem, Pinhalzinho, Itapira, Mairiporã, Morungaba 
e Camanducaia.

Durante a competição, foram realizadas partidas de 
futsal entre atletas portadores de deficiência. Nos 
intervalos a animação ficou por conta da professora 
de dança Priscila Nascimento, bem como com as par-
ticipações especiais das mascotes Toro Loko e Massa 
Bruta do Red Bull Bragantino. Neste torneio todos os 
competidores são vencedores, portanto foram en-
tregues medalhas a todos os participantes.
SAIBA MAIS: 

PARTIDAS EMOCIONANTES 
MARCAM 2º TORNEIO DE FUTSAL 

DOS CAMPEÕES DA VIDA

https://braganca.sp.gov.br/noticias/partidas-emocionantes-marcam-2-torneio-de-futsal-dos-campeoes-da-vida 
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No último fim de semana, Bragança Paulista 
sediou a etapa da Volta Ciclística Internacional 
2022. A prova começou na sexta-feira (02/12) 
com uma etapa de 60km, e no sábado (03/12), 
os atletas saíram de Bragança Paulista com des-
tino a Mairiporã com um percurso de 47 km – até 
a entrada do Pico Olho D’Água. 

A Volta Ciclística Internacional de Ciclismo tem 
organização da ADF, com supervisão da Fede-
ração Paulista de Ciclismo e apoio da Polícia 
Rodoviária Federal, da Federação Mineira de 
Ciclismo e das prefeituras de Bragança Paulista, 
Mairiporã e Atibaia. 

Os ciclistas Lucas Motta, da Dantas Bike, na ca-
tegoria Elite, e Ederson Malheiro, da Breakway 
Atibaia, na categoria Master, foram os grandes 
campeões da Volta Ciclística Internacional 2022, 
encerrada no domingo (04/12).

Ao todo, foram 215, 3 km divididos em quatro 
etapas, passando por três cidades – Bragança 
Paulista, Mairiporã e Atibaia, proporcionando 
diferentes desafios para os participantes das 
duas categorias. Uma das principais competi-
ções do calendário nacional reuniu 13 equipes e, 
mais uma vez, movimentou a modalidade. 

SAIBA MAIS: 

BRAGANÇA PAULISTA SEDIOU ETAPA DA 
VOLTA CICLÍSTICA INTERNACIONAL 2022 

NO ÚLTIMO FIM DE SEMANA

https://braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-sediou-etapa-da-volta-ciclistica-internacional-2022-no-ultimo-fim-de-semana 
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ADMINISTRAÇÃO RECEBE PRÊMIO LUIZA 
MATIDA DE ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO 

VERTICAL DA SÍFILIS

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria Municipal de Saúde, através do Programa 
IST, HIV/AIDS e Hepatites Virais, recebeu o Prêmio 
Luiza Matida de eliminação da Transmissão da Sífi-
lis. A premiação ocorreu no Centro de Convenções 
Ibirapuera – HSPE e foi dada durante o evento da 7ª 
Semana Paulista de Mobilização Contra a Sífilis e Sí-
filis Congênita, que trouxe como tema: “Os desafios 
da eliminação da sífilis congênita – teste, trate e cure 
a sífilis adquirida”.

A Coordenadora do Programa de IST/AIDS e Hepatites 
Virais, Mariana Quilici, disse que o prêmio mostra a 
importância do pré-natal do homem, da testagem 

durante o pré-natal, do tratamento nas unidades de 
saúde e principalmente do comprometimento das 
equipes em conseguir fazer a eliminação da sífilis 
congênita.

A Semana Paulista tem como objetivo discutir os 
desafios no enfrentamento da sífilis congênita como 
um problema de saúde pública no Estado de São 
Paulo, além de apresentar experiências exitosas de-
senvolvidas no território, visando a eliminação desse 
agravo. Estiveram representando o município as en-
fermeiras da rede pública de Bragança Paulista, Ales-
sandra Rodrigues Baptista e Marisa Mori Pignatari.
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Na manhã da última segunda-feira (05/12), a Pre-
feitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, deu continuidade à entrega 
de notebooks para professores, diretores, vice-dire-
tores, coordenadores e supervisores da Secretaria 
Municipal de Educação. 

Nessa segunda etapa da entrega, foram distribuídos 
200 notebooks para os profissionais da educação. Ao 
todo foram adquiridos pela Administração Municipal 

PREFEITURA DÁ CONTINUIDADE 
À ENTREGA DE NOTEBOOKS PARA 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

1.200 aparelhos da marca Ultra Limitess Multilaser.

A pretensão com esse projeto é a de buscar cami-
nhos que contribuam na diversificação das inova-
ções no ambiente escolar, promovidas com o uso da 
tecnologia.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-da-continuidade-a-entrega-de-notebooks-para-profissionais-da-educacao
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O Projeto Musicalizando Bragança, realizado pela Pre-
feitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, está realizando durante o 
mês de dezembro, apresentações de Natal para pais 
e responsáveis.

As apresentações estão acontecendo nas 25 escolas 
municipais que são polos do projeto. O evento conta 
com apresentações de musicalização infantil, linha 
de frente e bandinha. Também durante o evento, os 
alunos realizam um coral com músicas natalinas.

De acordo com o Coordenador do Projeto Musicali-
zando Bragança, Tiago Lattanzi, as apresentações de 

PROJETO MUSICALIZANDO BRAGANÇA 
REALIZA APRESENTAÇÕES DE NATAL

Natal dão a oportunidade aos alunos e profissionais 
envolvidos de mostrar o trabalho realizado desde o 
início do ano.

O “Musicalizando Bragança” começou em setembro 
de 2021, em 25 escolas municipais que são polos do 
projeto. Atende, no entanto, cerca de 2 mil estudan-
tes de toda a rede municipal. As atividades são de-
senvolvidas no contraturno escolar.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/projeto-musicalizando-braganca-realiza-apresentacoes-de-natal
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O PROJETO TEVE INÍCIO NA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO EM MARÇO DE 2003

CERCA DE 500 ALUNOS PARTICIPAM 
DE FORMATURA DO PROJETO 
“CAPOEIRA NAS ESCOLAS”

Na manhã do último domingo (04/12), a Prefeitu-
ra de Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, promoveu a formatura do 
projeto “Capoeira nas Escolas”. O evento aconte-
ceu no Ginásio Municipal de Esportes Rubens Bat-
tazza, na Planejada II.
Na ocasião, cerca de 500 alunos de 16 unidades de 
ensino participaram da formatura.
Sob a coordenação dos Professores e Mestres, 
Antônio Carlos (Mortal) e Enir, as aulas acontecem 
no contra turno escolar, uma vez por semana, para 
alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.

O “Capoeira nas Escolas” trabalha com o foco na 
coordenação motora, concentração, musicalida-
de, história da cultura brasileira, peças teatrais, 
trabalho em grupo, autoestima, descobrimento 
de seu próprio corpo, aumento de poder de con-
centração e confecção de instrumentos musicais 
utilizados na roda de capoeira.
Em 2022, o projeto completou 19 anos de exis-
tência em Bragança Paulista, educando os alunos 
com a prática da capoeira e desenvolvendo todos 
os aspectos citados acima.
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De 6 a 15 de dezembro, o Museu Municipal Oswaldo 
Russomano expõe os trabalhos artísticos dos alunos 
do ensino fundamental da Escola Estadual Inaldo 
Manta. A exposição é aberta ao público e a visitação 
acontece de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos 
sábados e domingos, das 10h às 16h.

Os quadros são releituras das obras do artista 
plástico Marcelo Goulart, autor da exposição 
“Ocupação Onírica”, realizada em março no Centro 
Cultural Prefeito Jesus Chedid.

Segundo a diretora da instituição, Fabiana Gomes 
de Oliveira, e a coordenadora geral do ensino 

fundamental, Juliana Cavalcante Eliziário, a mostra 
acontece com objetivo de fortalecer o projeto de 
vida das crianças e contribuir com a formação 
dos alunos, uma vez que a arte é extremamente 
necessária no cotidiano escolar. “A arte mudou a vida 
dos nossos alunos, por isso ficamos muito felizes 
em concretizar esse projeto e realizar o sonho dos 
alunos que sonham em ser artistas”, comenta Juliana 
Cavalcante. 

SAIBA MAIS: 

MUSEU MUNICIPAL OSWALDO 
RUSSOMANO RECEBE EXPOSIÇÃO DOS 

ALUNOS DA E.E. INALDO MANTA

MOSTRA EXPÕE RELEITURAS DAS OBRAS DO ARTISTA MARCELO GOULART

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/museu-municipal-oswaldo-russomano-recebe-exposicao-dos-alunos-da-ee-inaldo-manta 
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Concertos musicais, projeções natalinas, 
feiras de artesanato, performance de taiko 
e shows musicais marcam a programação 
natalina da segunda semana de dezembro. As 
atividades gratuitas acontecem de 9 a 11 de 
dezembro em diversos pontos da cidade.

Na sexta-feira (09/12), às 19h, o Jardim Público 
recebe a apresentação do coral Vozes do Ad-
vento. O show, que promete encantar o público 
com belíssimas canções típicas do período na-
talino, é gratuito e aberto ao público, não sendo 
necessário retirar ingressos.

Também na sexta-feira, às 20h, o Teatro Carlos 
Gomes recebe o show de “Os Três Tenores”, nas 
vozes de Cleyton Pulzi, Guilherme Hoff e Ulis-
ses Montoni, e presença do pianista Fernando 
Carrera.

E no sábado (10/12), as atividades iniciam às 
10h com a feira de natal “Arte na Garagem”. 
A feira, que acontece das 10h às 19h, na Pra-
ça Jacinto Domingues (Largo das Pedras), 
comercializará vários produtos artesanais, 
como bordados, arte em fios, couros, costu-
ra, esculturas, macramê, renda, entre outros 
itens artesanais. Além disso, o evento con-
tará com a presença do ilustrador Jonathan 
Almeida, dos músicos Maurício, Rodolpho 
e Egberto, da Orquestra Violeiros do Rio 
Jaguari, Coral da USF e de diversos artistas 
plásticos.

SAIBA MAIS: 

“NATAL LUZ 2022”: 
CONFIRA PROGRAMAÇÃO DA 

SEGUNDA SEMANA DE DEZEMBRO

ATIVIDADES GRATUITAS ACONTECEM DE 
9 A 11 DE DEZEMBRO

https://braganca.sp.gov.br/noticias/natal-luz-2022-confira-programacao-da-segunda-semana-de-dezembro 
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Na última quarta-feira (07/12), mais uma Operação 
Sucata foi realizada em Bragança Paulista. O objetivo 
da operação é desencorajar os proprietários dos 
estabelecimentos de sucatas a comprarem objetos 
de procedência duvidosa, bem como orientá-los.

A ação conjunta, envolvendo a Guarda Civil Municipal 
(GCM), Polícia Militar, bem como fiscais de Posturas, 
percorreu diversos ferros-velhos, sucatas e 
estabelecimentos do segmento, a fim de fiscalizar 
sucatas, quanto a documentação, materiais e 
controle de compra e venda, para combater a 

comercialização de materiais de produtos de furto 
ou roubo.

Durante a ação, três estabelecimentos foram 
fiscalizados, sendo que dois deles foram 
constatados documentação irregular. Diante dos 
fatos, os estabelecimentos foram interditados para 
posterior regularização.

SAIBA MAIS: 

OPERAÇÃO SUCATA PROSSEGUE EM 
BRAGANÇA PAULISTA

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/operacao-sucata-prossegue-em-braganca-paulista 
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