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A Administração Municipal tem trabalhado ininter-
ruptamente nos cuidados e atenção, principalmente 
nos prédios e próprios públicos do município. Visando 
garantir a segurança nestes espaços, a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal 
de Obras, segue realizando os trabalhos para implan-
tar os sistemas de combate a incêndio nos imóveis 
que pertencem ao município, bem como para emitir 
o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), 
e o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros 
(CLCB).

MAIS DE 100 IMÓVEIS PÚBLICOS JÁ 
ESTÃO COM SISTEMAS DE COMBATE 

A INCÊNDIO IMPLANTADOS E COM 
VISTORIAS E LICENÇAS EMITIDAS

Até o momento, 105 imóveis públicos já foram de-
vidamente equipados com o sistema de combate a 
incêndio. Dentre eles estão prédios das pastas de 
Educação, SEMADS, Serviços, Esportes, Cultura e 
Turismo, Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Mobi-
lidade Urbana.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/mais-de-100-imoveis-publicos-ja-estao-com-sistemas-de-combate-a-incendio-implantados-e-com-vistorias-e-licencas-emitidas
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PREFEITURA RECEBE 2 MICRO-ÔNIBUS 
DESTINADOS PARA O TRANSPORTE 

DE PACIENTES

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Saúde, recebeu dois micro-ôni-
bus da saúde com elevador para cadeirantes e 
pessoas com baixa mobilidade, destinados ao 
transporte de pacientes, com valor total de R$ 
949.830,00 de emenda parlamentar.

O município transporta em média 590 pessoas 
por mês, mais os acompanhantes dos pacientes 
que necessitam. Os veículos são de categoria 
M3, 0km, adaptado para o transporte de pesso-

as com deficiência tipo cadeirante ou mobilida-
de reduzida. A capacidade de transporte é de 20 
pessoas sentadas e 01 passageiro cadeirante, 
com ar-condicionado, sistema de TV visível 
para todos com kit multimídia, porta pacote, 
entre outros.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-recebe-2-micro-onibus-destinados-para-o-transporte-de-pacientes


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA4

Prefeito apresentou diversas reivindicações ao Go-
verno do Estado de São Paulo durante a reunião.

Na tarde da última terça-feira (25/10), o Prefeito de 
Bragança Paulista se reuniu com o Governador do 
Estado de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes.

Na ocasião, foram apresentadas diversas demandas 
relacionadas às áreas de Saúde e Infraestrutura. Du-
rante a reunião, a Administração Municipal já obteve 
um resultado positivo, no qual foi liberado um recur-
so no valor de R$ 25,5 milhões para a realização de 
cirurgias eletivas e exames de imagem para a popu-
lação do município.

As reivindicações encaminhadas serão estudadas 
cautelosamente, de modo que possam ser atendidas 
o quanto antes, conforme estima o Governador.  A 
Administração Municipal continuará acompanhando 
e apresentando as demandas do município, para que 
cada vez mais melhorias possam ser realizadas em 
todas as áreas e segmentos de Bragança Paulista.

SAIBA MAIS: 

GOVERNO DO ESTADO LIBERA R$ 25,5 
MILHÕES A BRAGANÇA PAULISTA 

PARA CIRURGIAS ELETIVAS E EXAMES 
DE IMAGEM

https://braganca.sp.gov.br/noticias/governo-do-estado-libera-r-255-milhoes-a-braganca-paulista-para-cirurgias-eletivas-e-exames-de-imagem
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CAMINHÃO PLATAFORMA É ENTREGUE À 
PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana ad-
quiriu um caminhão plataforma. O novo veículo 
foi entregue oficialmente à Prefeitura de Bra-
gança Paulista na manhã desta segunda-feira 
(24/10).

O novo veículo custou R$ 397.850,00 e foi adqui-
rido através de recursos do Fundo Municipal de 
Trânsito.

“Esse é um equipamento que poucos municípios 
no Brasil dispõem, e vai agilizar principalmente a 
manutenção semafórica contribuindo significa-
tivamente com a segurança viária”, comentou o 
Secretário Municipal de Mobilidade Urbana.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/caminhao-plataforma-e-entregue-a-prefeitura-de-braganca-paulista
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EQUIPE FEMININA DE TÊNIS CONQUISTA TÍTULO 
INTERCLUBES EM TRÊS CORAÇÕES-MG

A equipe feminina de tênis da Secretaria Municipal 
da Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL) / Clube de 
Regatas Bandeirantes (C.R.B.) de Bragança Paulista, 
participou no último final de semana (22 e 23/10), da 
competição Interclubes na cidade de Três Corações 
MG. 

O campeonato foi disputado nas quadras do 
Clube Círculo Militar de Três Corações-MG com 
a participação de 05 equipes, apenas Bragança 
Paulista representou o Estado de São Paulo.

As equipes participantes foram: Clube Campestre de 

Varginha MG, Clube Campestre de Perdões MG, Clube 
Círculo Militar Três Corações MG, TEAM Campo Belo 
MG e SEMJEL/CRB Bragança Paulista.

Durante a competição, a equipe de Bragança Paulista 
venceu o Clube Campestre de Varginha pelo placar 
de 6x0. Na final, Bragança Paulista venceu a equipe 
TEAM de Campo Belo por 6x0. 

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/equipe-feminina-de-tenis-conquista-titulo-interclubes-em-tres-coracoes-mg 
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Na tarde de segunda-feira (24/10), a Administração 
Municipal apresentou aos vereadores, imprensa e de-
mais convidados, o projeto de implantação do Parque 
Linear Jaguari, que margeará o principal rio do muni-
cípio na região do Menin/Curitibanos.

A implantação do Parque Linear do Rio Jaguari consta 
no Plano Diretor de Bragança Paulista (Lei Comple-
mentar nº 893, de 3 de janeiro de 2020), sancionado 
em janeiro de 2020. Dentre os investimentos estra-
tégicos que objetivam o Desenvolvimento Ambiental, 
está a implantação de um Parque Linear nas margens 
do Rio Jaguari.

O Parque Linear inicia na Estação Ferroviária do Curi-
tibanos (Fase 1) e vai até a Avenida Atílio Menin e será 
interligado por ciclovia e trilhas e será efetivado por 

LAZER, CULTURA E EDUCAÇÃO: 
PREFEITURA APRESENTA PROJETO DO 

PARQUE LINEAR DO RIO JAGUARI

O PARQUE JÁ FOI INICIADO COM A RESTAURAÇÃO DA 
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DO CURITIBANOS.

módulos e será executado por fases: Praça da Músi-
ca (Fase 2), Praça Radical (Fase 3), Praça do Relógio 
(Fase 4), Parque das Crianças (Fase 5), Escola Ecoló-
gica (Fase 6) e Área para bote (Fase 7).

A primeira fase do parque já foi iniciada com a res-
tauração da Estação do Curitibanos, que prevê a 
recuperação dos tijolos aparentes, recuperação dos 
mesmos por tratamento e restauração do letreiro 
da fachada, além de novas estruturas de quiosques 
e um sanitário externo com estrutura no mesmo pa-
drão. Haverá ainda estacionamento e acessibilidade.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/lazer-cultura-e-educacao-prefeitura-apresenta-projeto-do-parque-linear-do-rio-jaguari 
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CRAS SANTA LIBÂNIA RETORNA COM 
O SERVIÇO DE GRUPO DE ACOLHIDA 

COM MUNÍCIPES

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento 
Social (SEMADS), retornou com o serviço de grupo 
de acolhida do Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS) Santa Libânia. Os grupos são realizados 
com pessoas que procuram o serviço de assistência 
social.

A reunião de acolhida entre munícipes e técnicos do 
CRAS é realizada todas às terças, quintas e sextas-
-feiras nos períodos manhã ou tarde, sendo desti-
nada às pessoas que procuram o CRAS por demanda 
espontânea. Durante o encontro, os participantes 
são informados sobre o modo de funcionamento da 

Assistência Social e atuação do CRAS.

Vale destacar que, os munícipes que participam da 
reunião recebem informações sobre benefícios, 
serviços, programas e projetos que poderão ser 
acessados por meio de inscrição no Cadastro Único 
como: Auxilio Brasil, Benefício de Prestação Continu-
ada (BPC), Tarifa Social de Energia Elétrica, Isenção 
de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos, entre 
outros.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/cras-santa-libania-retorna-com-o-servico-de-grupo-de-acolhida-com-municipes 
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NATAL LUZ 2022 EM BRAGANÇA 
PAULISTA COMEÇA A GANHAR FORMA

Os preparativos para o Natal Luz 2022 de Bragança 
Paulista já estão a todo o vapor e, em novembro, 
a população já poderá contemplar a decoração 
natalina. Diversos pontos serão decorados, como 
Parque Luiz Gonzaga da Silva Leme (Jardim Público), 
Paço Municipal, Lago do Taboão, iluminação em 
diversas ruas, entre outras novidades.

Um dos diferenciais deste ano foi a criação da Fábrica 
do Natal Luz, local destinado a produção de enfeites 
e decorações natalinas, produzidos a partir de 
materiais recicláveis, a campanha de arrecadação de 
materiais recicláveis e a aquisição de diversos itens 
de decoração, que serão reformados e utilizados nos 

próximos anos.

Com a campanha, a Prefeitura pretende arrecadar 
garrafas pet de 2 litros, em perfeito estado e de 
preferência sem rótulos, para produzir os enfeites. 
Os interessados em contribuir com a ação poderão 
doar as garrafas na Fábrica do Natal Luz, das 8h às 
17h, de segunda a sexta-feira. O espaço foi instalado 
em um ponto estratégico, entre a Avenida dos 
Imigrantes e a Rua Dr. Tosta.

SAIBA MAIS: 

CIDADE CONTARÁ COM UMA DECORAÇÃO REPLETA DE ARCOS, 
ENFEITES, ÁRVORES, ENTRE OUTRAS NOVIDADES.
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Com o intuito de celebrar os 30 anos de exis-
tência da Passarela Chico Zamper, a Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
de Cultura e Turismo, realizou o “Concurso Arte 
Urbana – 30 anos da Passarela Chico Zamper”.

Com a atividade, os artistas Beatriz Raposo de 
Medeiros, Davis Aurélio Pires Xavier Rocha, Fa-
biano Aparecido Freitas Oliveira, Francisco Fer-
nandes de Oliveira Jr., Isabella Guizalberti Garcia, 
Luigi Cino Correa e Renan Bacci dos Reis tiveram 
a oportunidade de deixar a sua marca em um 

TRABALHO DE SEIS ARTISTAS 
BRAGANTINOS COLOREM 

ARQUIBANCADA DA PASSARELA 
CHICO ZAMPER

dos locais mais movimentados da cidade, assim 
como reafirmam o conceito de que graffiti tam-
bém é uma manifestação artística. 

De acordo com a Secretária de Cultura e Turis-
mo, fortalecer a cultura urbana no município vai 
além de colorir os espaços. “A arte, neste caso a 
arte urbana, quebra diversas barreiras e atinge 
públicos que não conhecem o segmento. A arte 
é um símbolo de transformação, com ela nós de-
senvolvemos nosso meio social e a nossa forma 
de ver o mundo”, relata.
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ALUNOS DA E.E ISMAEL AGUIAR LEME 
PRESTIGIAM ESPETÁCULO TEATRAL NO 

TEATRO CARLOS GOMES

Na tarde desta sexta-feira (21/10), os alunos da 
Escola Estadual Ismael Aguiar Leme assistiram 
ao espetáculo teatral “Fulano & Sicrano” do Cen-
tro Teatral e Etc e Tal. A apresentação aconteceu 
no Teatro Carlos Gomes, localizado no Centro 
Cultural Prefeito Jesus Adib Abi Chedid.

A peça trouxe ao palco do teatro a linguagem dos 
quadrinhos e da animação, retratando cenas de 
situações corriqueiras do cotidiano, com ênfase 
na diversão e no humor. A obra representou o 
país no “Festival de Las Tres Fronteras 2007", 

na Argentina, e no MITO (Mostra Internacional 
de Teatro de Oeiras) 2009, também em Portugal.

Após a apresentação, os estudantes tiveram 
a oportunidade de participar de um bate-papo 
com os atores sobre a trajetória de 30 anos da 
cia, suas técnicas de trabalho e curiosidades 
sobre as peças.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/alunos-da-ee-ismael-aguiar-leme-prestigiam-espetaculo-teatral-no-teatro-carlos-gomes 
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As crianças bragantinas ganharão duas novas 
creches com a construção de unidades no Jardim 
Bonança e Cidade Planejada II. A Prefeitura de 
Bragança Paulista publicou o aviso de licitação 
da Concorrência Pública nº 017/2022, para a 
contratação de empresa especializada para a 
construção das duas creches, no modelo FDE 
(Fundação para o Desenvolvimento da Educação).

A entrega dos documentos pelas empresas 
interessadas deverá ser feita no dia 25 de novembro, 
às 9h30, no Paço Municipal.

A creche do Jardim Bonança será construída na Av. 
Amoreira e a creche do bairro Cidade Planejada II 

ficará na Rua Juvenal da Silva Guimarães. As novas 
creches terão capacidade para atender até 150 
crianças cada.

As construções terão seis salas de atividades; uma 
sala de uso múltiplo; solário; pátio descoberto; 
cozinha, lavanderia e despensas; refeitório; salas 
de apoio para funcionários; secretaria, recepção e 
almoxarifado; áreas com berçários para repousos e 
atividades; e estacionamento. 

SAIBA MAIS: 

BRAGANÇA PAULISTA VAI GANHAR DUAS 
NOVAS CRECHES

LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DAS CRECHES DA 
PLANEJADA II E JARDIM BONANÇA SERÁ NO DIA 25/11

https://braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-vai-ganhar-duas-novas-creches
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Durante o mês de outubro, a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria Municipal de 
Educação, promoveu HTPCs (Horário de Trabalho 
Pedagógico Coletivo) temáticos para os professores 
de educação básica especialistas em Arte, Inglês e 
Educação Física.

O objetivo dos encontros foi de levar oportunidades 
de desenvolvimento profissional e pessoal. As 
professoras formadoras Heloisa Pannunzio, Marina 
La Salvia e Lilian de Oliveira convidaram diversos 
profissionais para ministrarem palestras e rodas 
de conversas, possibilitando a interação e trocas 
entre os professores das diferentes áreas de 
conhecimento.

O ciclo de palestras começou com o Educador Físico, 
Jouener Santos Araújo, proporcionado um bate papo 
sobre Autismo. Em seguida, a Assistente Social, 
Ana Cristina Zecchin, foi convidada para falar sobre 
Violência doméstica e o papel da escola.

Já na semana dos professores, os profissionais 
participaram de palestras com temas relacionados 
ao bem-estar pessoal.

SAIBA MAIS: 

EDUCAÇÃO PROMOVE HTPCS TEMÁTICOS PARA 
OS PROFESSORES DE ARTE, INGLÊS E EDUCAÇÃO 

FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

https://braganca.sp.gov.br/noticias/educacao-promove-htpcs-tematicos-para-os-professores-de-arte-ingles-e-educacao-fisica-da-rede-municipal-de-ensino
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A visita aconteceu para estreitar o relacionamento 
entre a Prefeitura de Bragança Paulista, a diretoria 
do Red Bull Bragantino e os representantes do 
futebol amador.

Na oportunidade, a comitiva do futebol amador 
participou de um tour pelas dependências 
do complexo esportivo, conhecendo a área 
administrativa, bilheterias, vestiários, arquibancadas 
e o campo. Na ocasião, a comitiva pôde tirar dúvidas 

sobre o dia a dia dos jogadores, funcionários, e a 
história do Massa Bruta.

O Estádio Nabi Abi Chedid é sede do Red Bull 
Bragantino, e fica localizado na Rua Emílio Colela, 
s/n, no Bairro Jardim Nova Bragança. O Red Bull 
Bragantino representa a cidade de Bragança 
Paulista em competições estaduais, nacionais e sul-
americanas. 

CLUBES DO FUTEBOL AMADOR E RED BULL 
BRAGANTINO ESTREITAM RELAÇÃO EM 

VISITA AO ESTÁDIO NABI ABI CHEDID

NA ÚLTIMA TERÇA-FEIRA (25/10), OS DIRETORES DE CLUBES DO FUTEBOL 
AMADOR DE BRAGANÇA PAULISTA VISITARAM AS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO 

NABI ABI CHEDID. 
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A Prefeitura de Bragança Paulista pagou todos os 
precatórios com vencimento no exercício de 2022, 
demonstrando a responsabilidade com a saúde 
fiscal do município.

Em precatórios provenientes do Tribunal de Jus-
tiça do Estado de São Paulo (TJSP) foram pagos         
R$ 1.049.472,76 e em precatórios do Tribunal Re-
gional do Trabalho (TRT) foram R$ 8.220.505,68. O 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PAGA TODOS OS 
PRECATÓRIOS DE 2022

total pago chega a R$ 9.269.978,44.

O pagamento de precatórios está previsto na 
Constituição Federal. Precatórios são requisições 
de pagamento expedidas pelo Judiciário para 
cobrar de municípios, estados ou da União, assim 
como de autarquias e fundações, valores devidos 
após decisão judicial.
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