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OBRAS DO PARQUE VERDE PLANEJADAS 
ESTÃO EM RITMO ACELERADO

O Parque Verde Planejadas, na Vila Esperança, já 
começa a ganhar forma com algumas etapas da obra 
concluídas e em breve toda a população da região 
poderá usufruir do espaço de lazer e preservação 
ambiental.

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Obras, já realizou algumas etapas, 
como drenagem, colocação de aduelas a montante 
do córrego, base e pavimentação da Rua Ciro Berlink 
e abertura de caixa na rua principal. Estão com 90% 
da obra finalizada a terraplenagem das pistas de 
cooper e ciclovia, além da execução das caixas de 

Algumas etapas já foram concluídas e outras seguem avançando

boca de lobo.

Seguem em andamento o radier da academia e 
do playground, o plantio de gramas em placas, a 
execução de meio-fio extrusado, a construção de 
calçadas na rua nova, a construção das alas e caixa 
de transição, a execução de meio-fio e da base da 
rua principal.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/obras-do-parque-verde-planejadas-estao-em-ritmo-acelerado
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A campanha “Calçada Limpa”, lançada em 2018, 
segue sendo intensificada pela Prefeitura de 
Bragança Paulista. A iniciativa tem por objetivo 
estimular a população em prol desse objetivo 
comum, conscientizando sobre a responsabilidade 
da manutenção permanente das calçadas – que é do 
proprietário do imóvel por força de lei, principalmente 
neste período onde a vegetação invade as calçadas.

O Código de Obras e Urbanismo de Bragança 
Paulista, Lei nº1146/1971, que trata da construção 
e conservação das calçadas, prevê que “o serviço 
de construção, reconstrução e conservação das 
calçadas (passeios públicos) é obrigatório e de 
responsabilidade dos proprietários dos imóveis”.

Assim como as calçadas, os terrenos particulares 
também são de responsabilidade dos proprietários, 
conforme previsto na mesma lei: “Os proprietários 
dos terrenos situados no perímetro urbano da 
sede municipal ou distrital são obrigados a mantê-
los limpos, isentos de mato, detritos, entulhos, 
lixo ou qualquer material nocivo à vizinhança ou 
à coletividade”. Já os proprietários de terrenos 
pantanosos ou alagadiços, ou próximos de 

CAMPANHA CALÇADA LIMPA SEGUE SENDO 
INTENSIFICADA NO MUNICÍPIO

Você sabia que a manutenção 
das calçadas dos imóveis e de 

terrenos é de responsabilidade 
dos proprietários?

habitações, são obrigados a drená-los ou aterrá-los. 
O não cumprimento dessas obrigações por parte dos 
proprietários pode acarretar em multa.

SAIBA MAIS: 

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Divisão 
de Parques e Jardins (DPJ), continua realizando 
obras de melhorias de jardinagem e paisagismo nos 
próprios públicos da cidade, com revitalização das 
praças, jardins e canteiros das escolas municipais, 
com o plantio de várias espécies de flores e gramas, 
promovendo o embelezamento e contribuindo com o 
meio ambiente do Município.

Nessa semana, a equipe de servidores municipais 
da DPJ está revitalizando a Praça Santa Paulina, 
localizada na região central de Bragança Paulista, na 
confluência da Avenida Antônio Pires Pimentel com a 
Rua Viscondessa da Cunha Bueno, com a restauração 
da imagem da santa, plantios de flores e recuperação 
do gramado e dos canteiros em toda sua extensão.

SAIBA MAIS: 

PRAÇA SANTA PAULINA ESTÁ SENDO REVITALIZADA

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/campanha-calcada-limpa-segue-sendo-intensificada-no-municipio
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/praca-santa-paulina-esta-sendo-revitalizada 
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Ações terão como foco a segurança da população

GGI FAZ REUNIÃO PARA DEFINIR 
OPERAÇÕES DE FINAL DE ANO

Na última segunda-feira (22/11), o Gabinete de 
Gestão Integrada de Bragança Paulista (GGI), realizou 
reunião na sede da Secretaria de Segurança e Defesa 
Civil para definir as operações de final de ano.

Participaram da reunião representantes da 
Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil, 
da Promotoria de Justiça, da Polícia Civil, da Polícia 
Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária 
Federal, do Instituto de Criminalística, do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, da Guarda Civil Municipal, da 
Associação Comercial e Empresarial de Bragança 
Paulista, do Sincobrag (Sindicato do Comércio 
Varejista de Bragança Paulista), do Sindicato dos 

Comerciários de Bragança Paulista, e do Sindicato dos 
Bancários de Bragança Paulista e Região.

Durante a reunião foi debatido o planejamento para 
as ações e operações a serem realizados neste final 
de ano. Haverá a chamada Operação Papai Noel, 
operações de visibilidade, saturação e ainda rondas 
para dar mais segurança aos comerciantes e às 
pessoas que saírem às compras.

SAIBA MAIS:

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/ggi-faz-reuniao-para-definir-operacoes-de-final-de-ano
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Na tarde desta terça-feira (23/11), 
representantes da Associação Comunitária 
de Habitação Popular de Bragança Paulista 
(Acohab) estiveram no Gabinete do Prefeito 
para assinatura da escritura de desapropriação 
de duas vias públicas que margeiam a área do 
Novo  Conjunto Habitacional, que será edificado 
no Jardim Águas Claras.

“Esta era a última etapa para conseguirmos 
a incorporação imobiliária, que antecede a 
assinatura da obra com a Caixa. Em breve, 
iniciaremos a construção desses 560 
apartamentos, que beneficiarão muitas famílias 
de Bragança Paulista”, ressaltou o presidente da 
Acohab, Bruno Leme.

A liberação para construção do Conjunto 
Habitacional, que será denominado Elis Regina 

ASSINADA ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE 
VIAS PÚBLICAS PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO 

HABITACIONAL

e Renato Russo, foi assinado no último dia 21 
de julho. A doação do terreno de 32.793,18 m² 
no Jardim Águas Claras foi realizada no ano de 
2002 para a Acohab. Agora, 19 anos depois, 
ocorreu a liberação para a construção de 560 
apartamentos.

 

A melhoria na estrutura de serviços públicos como 
educação, saúde, segurança, saneamento, meio 
ambiente e economia colocou Bragança Paulista 
na 95ª posição no Ranking de Competitividade dos 
Municípios, levantamento divulgado pelo Centro de 
Liderança Pública (CLP).

Estando entre as 100 cidades mais competitivas do 
país, Bragança Paulista torna-se ainda mais atrativa 
para investimentos privados, já que demonstra 
melhorias significativas na gestão pública com 
relação à capacidade de planejamento, articulação 
e execução, além de promover o bem-estar social, 

apresentar atendimento às necessidades da 
população e geração de um ambiente de negócios 
favorável.

Além de figurar em 95º lugar no país, Bragança 
Paulista se destaca entre os municípios da Região 
Sudeste, com a 64º posição e no Estado de São 
Paulo, com a 49ª.

SAIBA MAIS:

Posição colabora na atração de novos investimentos

http://braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-esta-entre-os-100-melhores-municipios-brasileiros-e-entre-os-50-do-estado-de-sao-paulo-em-ranking-de-competitividade
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria de Saúde, através da Divisão 
de Vigilância Epidemiológica, aplicou 307.174 
mil doses de vacina contra a Covid-19. Os 
resultados do avanço na vacinação refletem 
no cenário dados epidemiológico da doen-
ça, que comparando os meses de outubro e 
novembro de 2021, a média móvel de óbitos 
caiu 33,3%.
Os números atualizados da vacinação em 
Bragança Paulista apontam que 102% da 

BRAGANÇA PAULISTA APLICOU MAIS DE 307 MIL 
DOSES DE VACINA CONTRA COVID-19

população recebeu a 1ª dose (149.742), mais 
de 105% da população acima de 18 anos 
está com a Imunização Completa (133.564) 
e 14,6% da população maior de 18 anos re-
ceberam a 3ª dose (19.212), além de 4656. O 
município vacinou mais que a população de 
São Paulo (92,85% – imunização completa) e 
mais que a população geral do Brasil (61,15% – 
imunização completa).
É importante destacar, que o intervalo entre 
a dose dois e a de reforço foi reduzido. An-
tes, as pessoas precisavam aguardar seis 
meses para tomar o reforço. Agora, o prazo 
passa a ser de cinco meses após o esquema 
vacinal completo. A orientação é baseada em 
pesquisas cientificas que apontam queda na 
resposta imune, principalmente, a partir do 5º 
mês após a dose dois.

Edital abre mais 840 vagas para o Programa 
Emergencial de Auxílio-Desemprego e Qualifica-
ção Profissional 

O Programa Emergencial de Auxílio-Desempre-
go e Qualificação Profissional, promovido pela 
Prefeitura de Bragança Paulista por meio da Se-
cretaria de Ação e Desenvolvimento Social, está 
com inscrições abertas para 840 novas vagas.

O Edital de inscrição e seleção pública foi publi-
cado nessa sexta-feira (26/11), na edição nº 1.196 
da Imprensa Oficial do município. O prazo para se 
inscrever começa segunda-feira, dia 29/11 e se-

EDITAL ABRE MAIS 840 VAGAS PARA O 
PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO-DESEMPREGO E 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

gue até o dia 30/12. 

A seleção será feita pela Secretaria de Ação e 
Desenvolvimento Social e a inscrição poderá ser 
feita on-line ou presencialmente. Pela internet, 
deve ser acessado o site oficial da Prefeitura de 
Bragança Paulista no endereço https://www.
braganca.sp.gov.br ou diretamente pelo link: 
https://braganca.sp.gov.br/programa-emer-
gencial-de-auxilio-desemprego-e-qualificacao-
-profissional (o link estará disponível apenas na 
segunda-feira, 29/11).

Caso a inscrição seja detectada como não efe-
tivada ou não haja informação, o candidato 
deverá entrar em contato com a Secretaria de 
Ação e Desenvolvimento Social no prazo de três 
dias, por meio dos telefones (11) 4032-4098/(11) 
4033-3065, de segunda-feira a sexta-feira, das 
8h às 17h, a fim de verificar o ocorrido.

SAIBA MAIS:

Inscrição pode ser feita de 29/11 a 30/12

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/edital-abre-mais-840-vagas-para-o-programa-emergencial-de-auxilio-desemprego-e-qualificacao-profissional
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O “Castramóvel” esteve no último dia 19/11 no 
bairro Mãe dos Homens e nos dias 20/11 e 21/11 
no Parque dos Estados, para realizar a castra-
ção e microchipagem gratuita de cães e gatos. 
Foram atendidos 234 animais, sendo 75 cade-
las, 37 cães, 82 gatas e 40 gatos.
A ação da Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria do Meio Ambiente, ocorreu 

“CASTRAMÓVEL” ATENDEU 234 CÃES E 
GATOS NO MÃE DOS HOMENS E PARQUE 

DOS ESTADOS

na Unidade Básica de Saúde Mãe dos Homens - 
Farmacêutico Felício Lonza e na Escola Municipal 
José da Fonseca, no Parque dos Estados.
SAIBA MAIS:

A Prefeitura de Bragança Paulista vem intensifican-
do o trabalho na infraestrutura da cidade. Na última 
semana, as obras de prolongamento da Rua Conrado 
Stefani, no Bairro Matadouro, entraram em nova 
fase, com o início da preparação das bases para re-
ceber a pavimentação asfáltica e para a implantação 
das calçadas em asfalto.

OBRAS DE PROLONGAMENTO DA RUA 
CONRADO STEFANI AVANÇAM

A via já recebeu a implantação de guias e sarjetas, 
e o sistema de captação de águas pluviais está em 
fase final.
A obra está sendo executada pela Secretaria Munici-
pal de Obras, com recursos do Tesouro Municipal e de 
emenda parlamentar.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/castramovel-atendeu-234-caes-e-gatos-no-mae-dos-homens-e-parque-dos-estados
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Foi sancionada a Lei Complementar nº 920, que 
institui o REFIS (Programa de Recuperação Fiscal), 
para o exercício de 2022. A lei foi publicada na 
edição nº 1.194-A da Imprensa Oficial do município, 
em 24/11.

A Prefeitura encaminhou o projeto de lei 
complementar para o Legislativo analisar e votar. 
Após aprovação pela Câmara, a lei foi sancionada 
pelo Executivo.

O REFIS tem por finalidade promover a 

SANCIONADA LEI DO REFIS PARA 2022
Programa visa promover a regularização de débitos 

tributários e não tributários
regularização dos débitos decorrentes de créditos 
tributários e não tributários, constituídos ou não, 
inclusive os inscritos em Dívida Ativa, ajuizados 
ou a ajuizar, e protestados, com exigibilidade 
suspensa ou não, em razão de fatos geradores 
ocorridos até 30 de setembro de 2021.

O Programa abrange os créditos tributários 
lançados pelo fisco ou declarados pelo 
contribuinte; os créditos não tributários 
referentes a multas formais por descumprimento 
de obrigações acessórias, multas cobradas 
pela fiscalização de poder de polícia e multas 
por descumprimento de contratos licitatórios e 
legislação de licitações; os créditos decorrentes 
de preços públicos, outorga onerosa, alienações 
de bens e indenizações de qualquer natureza; e 
os créditos decorrentes de multas de trânsito 
lançados em Dívida Ativa, obras, posturas, uso 
do solo, meio ambiente, vigilância sanitária e 
transportes.

SAIBA MAIS: 

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico 
e Inovação, está realizando contratação de empresa 
especializada para a prestação de fornecimento 
de equipamentos e serviço de gestão de sistema 
informatizado, dispositivos eletrônicos e serviços 
voltados ao monitoramento eletrônico dos prédios 
públicos municipais.

PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RECEBERÃO 
SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Haverá reconhecimento facial e identificação de placas veiculares
O Pregão Presencial 266/2021 prevê a implantação 
de plataforma de gerenciamento integrado de 
dados, treinamento técnico e manutenções 
durante o período de 24 meses, podendo ser 
prorrogado se necessário. A abertura dos 
envelopes com documentos e propostas 
aconteceu nesta terça-feira (23/11) e três 
empresas participaram. Duas delas declinaram e 
a vencedora foi a Vigilância Solidária Segurança 
Eletrônica Eireli.

O monitoramento prevê a integração e os 
recebimentos dos eventos dos sistemas, tornando 
possível o acompanhamento e a avaliação 
permanentes, facilitando a tomada de decisões 
para intervenções. Além disso, a geração contínua 
de imagens, dados e informações vão contribuir 
para a segurança do município.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/sancionada-lei-do-refis-para-2022
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/predios-publicos-municipais-receberao-sistema-de-monitoramento-eletronico


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 9

Com o objetivo de aprimorar os estudos em 
educação musical, o “Projeto Musicalizando 
Bragança”, que iniciou em setembro último, 
segue a todo vapor no município. A iniciativa 
atende cerca de 2 mil crianças da rede municipal 
de ensino. O projeto é desenvolvido em 25 
escolas polo, onde são oferecidas aulas de 
musicalização e canto coral para alunos do 1º 
ao 3º ano do ensino fundamental, e aulas de 
bandinha e coreografia para alunos do 4º ano ao 
5º ano do ensino fundamental.

“Me surpreendi com o resultado que está 
vindo dia após dia do projeto. As 25 escolas 
polo e a comunidade abraçaram de uma forma 
gratificante. Você entrar em uma sala de aula 
e ver 40 crianças produzindo música, ritmo, 
dança e tocando um instrumento, é fantástico. 
Acredito que o principal objetivo do projeto 
é a criança aprender brincando, e isso está 

sendo construído”, disse o coordenador do 
Musicalizando Bragança, Thiago Lattanzi.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 
o objetivo do Musicalizando Bragança é o 
aprimoramento dos estudos em educação 
musical, bem como a iniciação em atividades 
de canto, coral e utilização de instrumentos 
musicais metálicos, como trompetes, 
trombones, entre outros. As atividades são 
desenvolvidas no contraturno escolar, nos polos 
indicados, com inscrições abertas a todos os 
alunos da rede municipal a partir de 6 anos de 
idade, independentemente da unidade escolar 
que estudam.

Saiba mais: 

 PROJETO "MUSICALIZANDO BRAGANÇA" 
SEGUE A TODO VAPOR

Iniciativa atende cerca de  2 mil crianças da rede 
municipal de educação

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/projeto-musicalizando-braganca-segue-a-todo-vapor
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A cada dia que passa, Bragança Paulista se torna 
mais atual, inspira novas tendências e caminha 
para os grandes centros do nosso país. Famosa por 
ser a sede nacional do atletismo brasileiro e do Red 
Bull Bragantino, também é conhecida como Cidade 
Poesia, Capital Nacional da Linguiça Artesanal e ainda 
recebe uma das maiores festas agropecuárias e do 
peão no Brasil.

Com localização privilegiada, próxima às maiores 
cidades do estado, também é margeada por duas 
importantes rodovias: Dom Pedro e Fernão Dias. Nos 
últimos anos, Bragança Paulista investiu em tudo 
que uma cidade precisa para desenvolver grandes 
negócios e atrair bons investidores, resgatando 
o nome da cidade com suas virtudes e tradições. 
Hoje possui nota A no rating de Capacidade de 
Investimento, abrindo maiores possibilidades de 

BRAGANÇA PAULISTA MARCA PRESENÇA NO 
4º CONEXIDADES EM OLÍMPIA

Características bragantinas são destaques no stand do município
crédito para desenvolvimento do município, com 
melhores condições de taxas de financiamento 
por bancos públicos e privados.

Pensando em mostrar todas essas atribuições e 
conquistas do município para mais de 220 cidades, 
de 10 estados do Brasil, de 23 a 27 de novembro, 
a Prefeitura de Bragança Paulista está com um 
estande no 4º Conexidades - Encontro Nacional 
de Parceiros Públicos & Privados, organizado pela 
União dos Vereadores do Estado de São Paulo 
(UVESP). Neste ano, o evento acontece na cidade 
de Olímpia (SP), com o tema “A Retomada do 
Desenvolvimento”.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-marca-presenca-no-4-conexidades-em-olimpia 
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A equipe de natação da Secretaria Municipal de 
Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL), da Prefeitura 
de Bragança Paulista, participou no último final de 
semana da 2ª Etapa da Competição ARN - Associação 
Regional de Natação, realizada na piscina do Parque 
do Figo, em Valinhos.

O treinador Moisés Rocha levou 19 atletas com idades 
entre 8 e 40 anos, de categorias entre o Pré-Mirim 
até o Sênior. A equipe conquistou 34 medalhas, sendo 
12 de ouro, 14 de prata e 8 de bronze.

A próxima etapa da ARN será realizada no dia 12 
de dezembro, em Paulínia, e a equipe de Bragança 

 EQUIPE DE NATAÇÃO DA SEMJEL GANHA 34 
MEDALHAS EM CAMPEONATO EM VALINHOS

Nadadores estiveram na 2ª etapa da competição ARN - 
Associação Regional de Natação

Paulista já confirmou presença.

Os interessados em fazer parte da equipe de 
treinamento da SEMJEL podem entrar em contato 
pelo telefone (11) 4033-6667 e agendar um teste 
com o treinador Moisés. Hoje Bragança Paulista tem 
à disposição dos nadadores duas piscinas oficiais e 
aquecidas - uma no Complexo Esportivo Lourenço 
Quillici (a Piscina Prof. Marcelo Filocomo) e a outra no 
Bairro Júlio Mesquita (a piscina Maria Astrid Dubard), 
onde também são realizados trabalhos sociais e a 
iniciação de atletas na modalidade natação.
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