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Valorizar as ações desenvolvidas em prol de Bra-
gança Paulista e homenagear pessoas físicas e 
instituições que se destacaram na promoção 
do município de forma relevante. Esses foram 
os principais objetivos da entrega das Comen-
das Ignácia da Silva Pimentel e Antônio Pires 
Pimentel, que aconteceu na noite de quinta-fei-
ra (28/07), no Teatro Carlos Gomes, que fica no 
Centro Cultural Prefeito Jesus Adib Abi Chedid. 
 
As Comendas Ignácia da Silva Pimentel e 
Antônio Pires Pimentel foram instituídas 
em Bragança Paulista pela Lei nº 3.594, de 
02 de dezembro de 2003 e destinam-se 
a homenagear pessoas físicas e jurídicas 
que tenham se destacado na promoção 

COMENDAS IGNÁCIA DA SILVA PIMENTEL E 
ANTÔNIO PIRES PIMENTEL FORAM ENTREGUES A 
26 PERSONALIDADES QUE SE DESTACARAM NA 

PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO

do município por meio de suas atividades. 
 
A Comenda Ignácia da Silva Pimentel é des-
tinada a condecorar as pessoas do sexo 
feminino e a Comenda Antônio Pires Pi-
mentel é destinada às condecorações de 
pessoas do sexo masculino e jurídicas. 
 
Um Comitê Permanente das Comendas é 
responsável por analisar e aprovar as home-
nagens..

SAIBA MAIS: 

SESSÃO SOLENE ACONTECEU NA NOITE DE QUINTA-FEIRA (28/07) 
NO CENTRO CULTURAL PREFEITO JESUS ADIB ABI CHEDID.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/comendas-ignacia-da-silva-pimentel-e-antonio-pires-pimentel-foram-entregues-a-26-personalidades-que-se-destacaram-na-promocao-do-municipio
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ADMINISTRAÇÃO REALIZA A 21ª ENTREGA 
DE EQUIPAMENTOS DE ÓRTESES, 
PRÓTESES E CADEIRAS DE RODAS 

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde, realizou na última 
quinta-feira (28/07), no auditório anexo à Se-
cretaria Municipal de Educação, a 21ª entrega de 
órteses, próteses e cadeiras de rodas, aparelhos 
auditivos e materiais auxiliares a mais 34 pessoas 
usuárias do Sistema Único de Saúde, com inves-
timento de R$ 202.602,90, oriundos de recursos 
próprios.

Na ocasião, a Secretária de Saúde, Marina de 
Oliveira informou que de 2017 até o momento, a 
Administração Municipal beneficiou 741 muní-
cipes que necessitavam dos aparelhos, sendo 

investidos o total de R$ 3.732.661,10.

“É uma honra poder entregar aquilo que é o so-
nho dessas pessoas. Que possam fazer bom uso 
desses equipamentos e assim terem melhor qua-
lidade de vida. Contem conosco sempre”, disse o 
Prefeito Prof. Amauri Sodré.

Estiveram presentes na solenidade, o Prefeito 
Prof. Amauri Sodré, a Secretária de Saúde Mari-
na de Oliveira, o Secretário de Educação Adilson 
Condesso e os vereadores Natanael Ananias, Rita 
Leme, Gi Borboleta e o Assessor Paulo Lima, re-
presentando Camila Marino.
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ESPAÇO PET É INAUGURADO 
NO LAGO DO TABOÃO

No último domingo (24/07), a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio das Secretarias de 
Cultura e Turismo e Meio Ambiente, inaugurou 
a construção de espaço PET no Lago do Taboão. 
O ambiente foi implantado próximo ao prédio da 
Energisa.

A obra contempla: letreiro “EU AMO PET”, gradil, 
bebedouro, pet stop com acessórios; brinquedos 
do espaço do cachorro, como new play dog com 
acessórios, gangorra e salto com pneus; implan-
tação de um espaço CAT cercado, com diversos 
brinquedos; plantio de grama; banco; e fecha-
mento em mureta com alambrado.

Além de promover a socialização entre os animais 
e melhorar a qualidade de vida dos pets, o espaço 
alivia o estresse do dia a dia, reduzindo o barulho 
dentro de casa e os famosos casos de destruição 

de móveis ou objetos.

No local, não tem restrição de raça ou porte, po-
rém a Prefeitura orienta que os tutores adotem 
os seguintes cuidados: os pets deverão estar 
acompanhados de seus tutores; os pets, com 
alteração de comportamento, se necessário 
devem utilizar coleira e guia de focinheira; e os 
tutores devem recolher as fezes dos seus ani-
mais; o animal deve ainda estar com as vacinas 
em dia, vermifugado, livre de ectoparasitas e 
sem nenhuma doença dermatológica. No caso 
das fêmeas, elas não devem frequentar o espaço 
durante o cio.

SAIBA MAIS: 

O LOCAL TAMBÉM OFERECE O ESPAÇO CAT, CERCADO COM 
GRADES, COM BRINQUEDOS PARA OS FELINOS.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/espaco-pet-e-inaugurado-no-lago-do-taboao 
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Bragança Paulista foi contemplada com R$ 
1.438.686,54 pela Lei Complementar 195, de 2022, 
conhecida como Lei Paulo Gustavo. Valor será divi-
dido para apoio de diferentes atividades e produtos 
culturais desenvolvidos no município.

Pelo repasse correspondente a Bragança Paulista, 
serão destinados R$ 762.143,24 para apoio a Produ-
ções Audiovisuais; R$ 174.276,49 para apoio a Salas 
de Cinema; R$ 87.508,22 para Capacitação, Forma-
ção e Qualificação Audiovisual, além de Apoio a Cine-
clubes, Festivais e Mostras. Outros R$ 414.758,59 se-
rão destinados aos apoio às demais áreas da cultura 

que não sejam voltadas ao Audiovisual.

A lei foi criada para incentivar a cultura e garantir 
ações emergenciais, como forma de atenuar os efei-
tos econômicos e sociais da pandemia de Covid-19. 
A pandemia impactou significativamente o setor 
cultural nos últimos dois anos, sendo um dos últimos 
a retomarem as atividades.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-recebera-r-143-milhao-por-meio-de-lei-paulo-gustavo 
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O Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT 
de Bragança Paulista está com 120 vagas na 
área de Construção Civil, sendo 40 vagas para 
pedreiro e 80 para servente de obra. Todas 
as vagas são para trabalhar em Bragança 
Paulista.

Para pedreiro é necessário ter experiência 
formal e ensino fundamental incompleto. O 
salário oferecido pelo contratante é de R$ 
2.287,14 e benefícios.

Para servente de obra não é necessária 
experiência e é preciso ter ensino fundamental 

incompleto. O salário oferecido pelo contratante 
é de R$ 1.880,11 e benefícios.

Essas vagas de emprego foram criadas graças 
ao “Mega Pacote” de obras lançado pela 
Prefeitura de Bragança Paulista. As empresas 
vencedoras das licitações têm como meta 
contratar a maioria da mão de obra local, dando 
oportunidade aos bragantinos.

SAIBA MAIS:  

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/pat-de-braganca-paulista-esta-com-120-vagas-abertas-para-a-construcao-civil 
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DECISÃO É VÁLIDA PARA OS QUE SE ENCAI-
XAM NAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 32, Nº 
33 E Nº 397.
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secre-
taria Municipal de Finanças, informa que todos aque-
les que se encaixam nas leis municipais de isenção de 
IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e já foram 
beneficiados no exercício de 2022 terão a isenção 
prorrogada automaticamente para 2023.

O Decreto nº 3.960, de 15 de julho de 2022, publicado 
na Edição nº 1.352 da Imprensa Oficial do município, 
mantém para o exercício de 2023, as isenções em 
curso, concedidas por meio das Leis Complementa-
res nº 32, de 31 de março de 1992 (ex-integrantes da 

CICLISTAS JÁ C

Força Expedicionária Brasileira e ex-combatentes da 
Revolução Constitucionalista de 1932); nº 33, de 31 de 
março de 1992 (entidades filantrópicas e assisten-
ciais); e nº 397, de 03 de dezembro de 2003 (pessoas 
com deficiência), sem a necessidade de protocolo do 
requerimento anual.

Todos que se encaixam nas leis nº 32, nº 33 e nº 397 
que já tenham o benefício ativo em 2022 não preci-
sarão fazer novo pedido. A isenção já é válida para 
2023. Os demais devem protocolar o pedido junto à 
Prefeitura.

SAIBA MAIS:  

BENEFICIADOS COM ISENÇÃO DO IPTU 2022 TÊM 
BENEFÍCIO PRORROGADO AUTOMATICAMENTE 

PARA O EXERCÍCIO DE 2023

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/beneficiados-com-isencao-do-iptu-2022-tem-beneficio-prorrogado-automaticamente-para-o-exercicio-de-2023
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No último fim de semana, 23 e 24 
de julho, o time de vôlei feminino da 
Secretaria Municipal da Juventude, 
Esportes e Lazer (SEMJEL), esteve na 
cidade de Artur Nogueira, disputando 
a 64ª edição dos Jogos Regionais do 
Estado de São Paulo.
O time da SEMJEL, jogou no sába-
do (23/07) contra Santa Bárbara 
d’Oeste, perdendo a partida por 2 
x 0, com parciais de: 1° set 21/25, 
2° set 22/25. No domingo (24/07), 
Bragança Paulista enfrentou o time 

 EQUIPE DE VÔLEI FEMININO DE 
BRAGANÇA PAULISTA GARANTE VAGA 
NAS QUARTAS DE FINAL DO 64º JOGOS 
REGIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CICLISTAS JÁ C

de Santa Cruz das Palmeiras e venceu 
por 2 x 0 com parciais de: 1° set 25/09 
e 2° set 25/08. 
Com esses resultados, o time femini-
no de vôlei garantiu vaga nas quartas 
de final. 
A equipe de Bragança é composta 
pelas jogadoras: Andréia, Graziele, He-
lena, Heloiza, Isabelle, Janaina, Laís, 
Laura, Luiza, Marcela, Natália, Raicca, 
Sabrina, Suiane, Thayane e Bianca. O 
time é treinado pelo técnico Marcelo 
Fernando Bacci. 
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BRAGANÇA PAULISTA TEM MUITAS 
CONQUISTAS A COMEMORAR NESTE DIA 

DO AGRICULTOR

A agricultura é essencial para a vida e neste 28 de 
julho comemora-se o Dia do Agricultor. Bragança 
Paulista tem muito a celebrar, já que é considerada 
a 2ª cidade do Estado com melhores ações 
agrícolas, pelo Programa “Cidadania no Campo - 
Município Agro”.

A colocação mostra que a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento dos Agronegócios, tem 
implementado agendas estratégicas para 
fortalecer a gestão rural local, melhorando a 

produtividade e a sustentabilidade, além de 
demonstrar a preocupação de atender bem o 
cidadão do campo.

Uma das ações de apoio aos produtores rurais 
é a Patrulha Agrícola, com a disponibilização 
de equipamentos e serviços destinados à 
conservação do solo e da lavoura.

SAIBA MAIS: 

CIDADE É CONSIDERADA A 2ª DO ESTADO DE SÃO PAULO COM 
MELHORES AÇÕES AGRÍCOLAS.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-tem-muitas-conquistas-a-comemorar-neste-dia-do-agricultor 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do Fundo 
Social de Solidariedade, realizou na última quarta-
-feira (27/07), a entrega de certificados para os 426 
concluintes dos cursos de qualificação profissional 
oferecidos gratuitamente pelo município. O evento 
aconteceu na Escola Bragantina de Formação e Aper-
feiçoamento (EBRAFA).

Os cursos concluídos foram: Alongamento de unhas, 
Barbeiro, Cabeleireiro, Depilação, Designer de So-
brancelhas, Embelezamento de Unhas e Manicure, 
Maquiagem, Massagem, Massoterapia, Panificação, 

MAIS DE 400 ALUNOS RECEBEM CERTIFICADOS 
DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS 

PELA PREFEITURA

Salgaderia, Tranças e Coiffune, Pintura em Tela, Pin-
tura em Tecido, Crochê, Corte e Costura.

O evento foi abrilhantado com as apresentações dos 
alunos da Oficina de Jazz nas categorias infantil e 
adulto. A oficina é uma parceria entre o Fundo Social 
de Solidariedade e a Secretaria Municipal de Cultura 
e Turismo.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/mais-de-400-alunos-recebem-certificados-de-cursos-profissionalizantes-oferecidos-pela-prefeitura 
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O evento reunirá barracas de comidas típicas 
de diversos países, atrações artísticas, expo-
sição de objetos, entre outros.
O mês de agosto começará com a promoção 
de intercâmbio cultural e interação entre as 
entidades bragantinas. Nos dias 12 e 13 de 
agosto, a Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio do Fundo Social de Solidariedade, reali-
zará a Feira das Nações 2022 – “O mundo se 
encontra aqui!”
Neste ano, o evento será realizado no Parque 
de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de 
Monta), das 19h30 às 22h no dia 12/08 e das 
11h às 22h no dia 13/08.
Confirmaram presença as seguintes enti-
dades, com cardápios e comidas típicas dos 

seguintes países: Fundo Social/Papo Sério 
(Brasil); SAMA (Arábia Saudita); Formigui-
nha (África do Sul); Pescadores em Cristo 
(Portugal); Rendar (França); Vila São Vicente 
(México); Asilo Lar São Vicente (Itália); ABCC 
(Argentina); Projeto Casulo (Espanha); Coor-
denadoria Mulheres (China); Lar da Benção 
(Suíça); Abracuca (Holanda); Projeto Equilíbrio 
(Israel); Catedral (Japão); Santa Rita (EUA); 
São Lucas (Alemanha).
O evento reunirá barracas de comidas típicas 
de diversos países, atrações artísticas, ex-
posição de objetos e trajes típicos, além de 
shows culturais. Toda renda arrecadada na 
Feiras das Nações, será revertida às entida-
des e instituições presentes no evento.

APÓS 2 ANOS, TRADICIONAL 
FEIRA DAS NAÇÕES TEM 
RETORNO CONFIRMADO
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Nesta quarta-feira (27/07), foi realizado um 
simulado de explosão ambiental no Bragança 
Garden Shopping. A capacitação contou com 
a participação do Corpo de Bombeiros, do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), da Guarda Civil Municipal, da Defesa 
Civil, da Polícia Militar, bem como bombeiros 
civis do shopping.

O objetivo do simulado foi treinar e capacitar 
os agentes de segurança e saúde do município.

A “explosão” aconteceu em uma loja 
desativada, localizada na praça de 
alimentação, no piso superior do shopping. 
O local foi escolhido por ser um ponto de 
concentração de público, que reúne milhares 
de pessoas diariamente.

SAIBA MAIS: 

SIMULADO DE EXPLOSÃO AMBIENTAL 
CAPACITA AGENTES DE SEGURANÇA E 

SAÚDE NO BRAGANÇA GARDEN SHOPPING

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/simulado-de-explosao-ambiental-capacita-agentes-de-seguranca-e-saude-no-braganca-garden-shopping
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A Administração Municipal tem desenvolvido 
inúmeras ações de prevenção e combate ao 
parcelamento irregular do solo. A Divisão de Re-
gularização de Parcelamentos do Solo (RESOLO), 
ligada a Secretaria Municipal de Planejamento, 
segue intensificando os trabalhos de fiscalização 
e orientação em todo município. Neste primeiro 
semestre, já foram realizadas mais de 400 ações 
fiscalizatórias como o monitoramento de núcleos 
existentes, bem como levantamento de novos 
núcleos irregulares.

Graças ao trabalho intenso, recentemente foi 
identificada uma falsa corretora realizando a 
negociação de um loteamento falso nas proximi-
dades ao Residencial Vem Viver, no Jardim Águas 
Claras. A falsária apresentava às vítimas um 
mapa da área onde seria implantado o suposto 
loteamento. Após denúncias, foi constatado que 
a mulher não era proprietária do terreno e nem 
exercia a profissão de Corretora. Diante dos 
fatos, foi lavrado um Boletim de Ocorrência por 
exercício ilegal da profissão, estelionato e crime 
de parcelamento ilegal do solo.

Outro exemplo recente, é de um loteamento 
irregular identificado no bairro Curitibanos. Os 

responsáveis pela ilegalidade foram notificados e 
serão tomadas todas as medidas cabíveis para o 
desfazimento do parcelamento ilegal.

SAIBA MAIS: 

MAIS DE 400 AÇÕES FISCALIZATÓRIAS JÁ 
FORAM REALIZADAS PELA RESOLO NO 1º 

SEMESTRE DE 2022

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/mais-de-400-acoes-fiscalizatorias-ja-foram-realizadas-pela-resolo-no-1-semestre-de-2022 
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A emoção marcou a sanção da Lei Municipal nº 
4.879, que denomina o Centro Cultural como 
“Prefeito Jesus Adib Abi Chedid”. O Prefeito Prof. 
Amauri Sodré realizou a assinatura da lei nesta 
quinta-feira (28/07), durante Sessão Solene 
de entrega das Comendas Ignácia da Silva 
Pimentel e Antônio Pires Pimentel, no Teatro 
Carlos Gomes, que fica dentro do Centro Cultural. 
A Lei Municipal nº 4.879 foi publicada na Edição 
nº 1.358 da Imprensa Oficial do município nesta 

sexta-feira (29/07). As placas indicativas terão 
as seguintes expressões: “Prefeito de Bragança 
Paulista nos períodos de 1993/1996; 2001/2004; 
2005; 2017/2020; 2021/2022 e Cidadão Prestante”. 

SAIBA MAIS: 

SANCIONADA LEI QUE DENOMINA CENTRO 
CULTURAL “PREFEITO JESUS ADIB ABI CHEDID”

ASSINATURA DA LEI ACONTECEU DURANTE SESSÃO 
SOLENE DE ENTREGA DE COMENDAS

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/sancionada-lei-que-denomina-centro-cultural-prefeito-jesus-adib-abi-chedid
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MAIS DE 500 PESSOAS PARTICIPAM DA 
“OFICINA DE FÉRIAS” NO CONJUNTO 
HABITACIONAL MARCELO STEFANI

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social 
(SEMADS), em parceria com a empresa Bonin, reali-
zou na última sexta-feira (22/07) e sábado (23/07), 
a “Oficina de Férias”, para crianças, adolescentes e 
adultos do Conjunto Habitacional Marcelo Stefani e 
territórios próximos.

Mais de 500 pessoas participaram das atividades 
nos dois dias. Na ocasião, foram realizados cursos 
de Cabeleireiro, Pipas, Massagem Quick, Basquete-

bol, Muay Thai, Oficinas de Tranças, Crochê, Plantio 
e Design de Sobrancelhas. O evento também contou 
com palestras com os temas: Segurança da Mulher, 
Empreendedorismo e Educação Financeira. Além 
disso, estão sendo distribuídos pipoca e algodão doce 
para o público.

SAIBA MAIS: 

O EVENTO TERÁ CONTINUIDADE NESTE FINAL DE SEMANA.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/mais-de-500-pessoas-participam-da-oficina-de-ferias-no-conjunto-habitacional-marcelo-stefani 
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FESTA JULINA É PROMOVIDA AO GRUPO 
“IDADE DOURADA”

Na última sexta-feira (22/07), a Prefeitura de Bra-
gança Paulista, por meio da Secretaria Municipal de 
Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS), organizou 
uma Festa Julina aos integrantes do grupo “Idade 
Dourada”. A festa foi realizada na sede do Centro Dia 
do Idoso, no bairro Santa Libânia.

Na oportunidade, aconteceram apresentações de 
danças do grupo Idade Dourada e dos jovens do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV). Além disso, foram servidos comes e bebes ao 
público presente, bem como instalados brinquedos 
infláveis para as crianças.

As ações do grupo “Idade Dourada” são gratuitas e os 
interessados em participar das atividades voltadas à 
terceira idade, devem entrar em contato com a Se-
cretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social 
(SEMADS) através do telefone (11) 4032-4098. 
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