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Prefeitura realizará Concurso Público para diversos
cargos

A
Prefeitura
de
Bragança Paulista, por
meio da Secretaria de
Administração e Divisão
de Recursos Humanos, e
Instituto Brasileiro de
Administração Municipal
(IBAM), realizará um
Concurso Público para
preenchimento de vagas
dos empregos públicos
do quadro de pessoal da

Prefeitura. São mais de 80
vagas, para 18 cargos
distintos.
As inscrições deverão
ser feitas de 11 de junho a
11 de julho de 2019,
exclusivamente
via
Internet, no endereço
www.ibamsp-concursos.o
rg.br. Para inscrever-se o
candidato deverá acessar
o site, localizar o link

correlato ao presente
Concurso
Público,
preencher
total
e
corretamente
o
formulário de inscrição,
conferir e transmitir os
dados
informados,
imprimir
o
boleto
bancário e efetuar o
pagamento até o dia 12 de
julho. Os valores das
inscrições variam de
R$56,00, R$ 67,00 e R$
98,00.
A
seleção
dos
candidatos será realizada
por meio de prova
objetiva
de
caráter
classiﬁcatório
e
eliminatório para todos
os empregos e prova
prática
de
caráter
classiﬁcatório
e
eliminatórios para os
cargos de Eletricista,
Mecânico
Júnior,
Motorista
Júnior,

Operador de Máquinas
Júnior,
Pedreiro
e
Servidor
Braçal.
As
provas objetivas terão
duração de três horas e a
data
prevista
para
aplicação é 04 de agosto
de 2019. A conﬁrmação
da data e as informações
sobre horários e locais
serão divulgados no dia
26 de julho na Imprensa
Oﬁcial do Município, no
site do IBAM e no site da
P r e f e i t u r a
(braganca.sp.gov.br).
Para mais informações,
o edital completo está
disponível na edição 610
da Imprensa Oﬁcial. de 11
de junho de 2019
(https://www.imprensao
ﬁcialmunicipal.com.br/br
agancapaulista) ou no
site
IBAM
(www.ibamsp-concursos.
org.br).

Vigésima escola foi revitalizada e Prefeitura realiza entrega dos
uniformes de inverno
Nesta segunda-feira (10), os
alunos da E.M. Professora Alba
D´ Aparecida Klein, localizada
na Vila Garcia, receberam a
escola totalmente revitalizada.
A unidade de educação infantil
atende no período da manhã 110
alunos do infantil IV E V e no
período da tarde 98 crianças do
infantil II, III E IV totalizando
208 alunos. A escola recebeu
pintura interna e externa,
reparos elétricos e hidráulicos,
troca de mobília e substituição
das lâmpadas por LED, serviços

realizados pela equipe de
manutenção da Secretaria
Municipal de Educação.
A solenidade contou com a
apresentação de um vídeo
contando as atividades das
crianças,
a
palavra
das
autoridades e o descerramento
da placa da entrega da
revitalização da escola. Na
sequência, foi realizada a
entrega dos uniformes de
inverno, que está sendo
distribuído em todas as
unidades escolares.
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AVISO DE ESCLARECIMENTOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 010 /2019
OBJETO:Contratação de empresa especializada para construção
de Escola Municipal E.M. “SCYLA MEDICI” - Jardim Recreio Bragança Paulista/SP
A Divisão de Licitações, Compras e Almoxarifado, torna público
que se encontra disponível no site www.braganca.sp.gov.br
(Portal do Cidadão) ESCLARECIMENTOS, referente ao certame
acima citado.
Publique-se para ciência dos interessados.
Bragança Paulista, 11 de Junho de 2019
MARCEL BENEDITO DE GODOI

PODER EXECUTIVO DE BRAGANÇA PAULISTA
Licitação, Compras e Almoxarifado
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto na Prefeitura do Município de Bragança Paulista
o seguintes certame licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL N° 151/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO
DATA DE ABERTURA: 02.07.2019 ÀS 09:30 HORAS

Chefe da Divisão de Licitações, Compras e Almoxarifado
............................................................................................................................................

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1541/2019 - PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 027/2019
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nos termos do artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8666/93,
combinado com o artigo 7º inciso IV do Decreto Municipal
nº 1.754 de 21 de novembro de 2013, RATIFICO todos os
atos praticados pela Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio e
HOMOLOGO o pregão em tela aos licitantes abaixo relacionados.

O edital está disponível no Balcão da Divisão de Licitações,
Compras e Almoxarifado, à Avenida Antônio Pires Pimentel,
nº 2.015, Centro, em dias úteis das 09h00 às 16h00 e no site
http:\\braganca.sp.gov.br (Portal do Cidadão).

SALLES COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS EIRELI ME

Bragança Paulista, 11 de Junho de 2019

ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP

MARCEL BENEDITO DE GODOI

ITEM 02 VALOR UNITÁRIO R$ 1,27

Chefe da Divisão de Licitação Compras e Almoxarifado

MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI - ME

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ITEM 04 VALOR UNITÁRIO R$ 0,53

............................................................................................................................................

AVISO DE ESCLARECIMENTOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 134 /2019
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE
PIPA ATRAVÉS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO A CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL - PROGRAMA FINISA - CONTRATO Nº
0519.121/57.
A Divisão de Licitações, Compras e Almoxarifado, torna público
que se encontra disponível no site www.braganca.sp.gov.br
(Portal do Cidadão) ESCLARECIMENTOS, referente ao certame
acima citado.
Publique-se para ciência dos interessados.
Bragança Paulista, 11 de Junho de 2019
MARCEL BENEDITO DE GODOI
Chefe da Divisão de Licitações, Compras e Almoxarifado
.............................................................................................................................................

ITEM 01 VALOR UNITÁRIO R$ 1,51
ITEM 03 VALOR UNITÁRIO R$ 1,37

ITEM 05 VALOR UNITÁRIO R$ 0,44
ITEM 07 VALOR UNITÁRIO R$ 0,77
ITEM 08 VALOR UNITÁRIO R$ 0,60
ITEM 09 VALOR UNITÁRIO R$ 0,88
LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA EPP
ITEM 06 VALOR UNITÁRIO R$ 1,20
Bragança Paulista, 24 de maio de 2019.
DR. JESUS ADIB ABI CHEDID
.............................................................................................................................................

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11403/2019 - PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 102/2019
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BLOCO
DE CONCRETO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
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SERVIÇOS
Nos termos do artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8666/93,
combinado com o artigo 7º inciso IV do Decreto Municipal
nº 1.754 de 21 de novembro de 2013, RATIFICO todos os
atos praticados pela Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio e
HOMOLOGO o pregão em tela ao licitante abaixo relacionado.
EVEREST BLOCOS EIRELI
ITEM 01 – VALOR UNITÁRIO R$ 1,55
Bragança Paulista, 31 de maio de 2019.
DR. JESUS ADIB ABI CHEDID
Prefeito Municipal
............................................................................................................................................

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17334/2019 - PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 110/2019
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE AGREGADO
PNEUMÁTICO DE ARRASTO
Nos termos do artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8666/93,
combinado com o artigo 7º inciso IV do Decreto Municipal
nº 1.754 de 21 de novembro de 2013, RATIFICO todos os
atos praticados pela Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio e
HOMOLOGO o pregão em tela ao licitante abaixo relacionado.
ROMANELLI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
ITEM 01 (disputa geral) – VALOR UNITÁRIO R$ 42.000,00
ITEM 01 (item exclusivo ME/EPP) – VALOR UNITÁRIO R$
42.000,00
Bragança Paulista, 31 de maio de 2019.
DR. JESUS ADIB ABI CHEDID
Prefeito Municipal
.............................................................................................................................................

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12016/2019 - PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 111/2019
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE PRÓTESE
AUDITIVA AOS MUNÍCIPES DE BRAGANÇA PAULISTA
Nos termos do artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8666/93,
combinado com o artigo 7º inciso IV do Decreto Municipal
nº 1.754 de 21 de novembro de 2013, RATIFICO todos os
atos praticados pela Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio e
HOMOLOGO o pregão em tela ao licitante abaixo relacionado.
SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA
ITEM 01 - VALOR UNITÁRIO R$ 1.000,00
Bragança Paulista, 24 de maio de 2019.
DR. JESUS ADIB ABI CHEDID
............................................................................................................................................
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P.A. Nº 27659/2018 – PREGÃO PRESENCIAL

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO:
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REVOGAÇÃO
Tendo em vista a manifestação da Secretaria Municipal de
Saúde (parecer às fls. 396) e Secretaria Municipal de Assuntos
Jurídicos (parecer às fls. 399 a 403) ambos anexos aos autos,
os quais acolho, REVOGO a presente licitação nos termos do
artigo 49 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Dê-se ciência aos interessados através de publicação no
Diário Oficial do Município de Bragança Paulista, abrindo-se
oportunidade para eventuais manifestações, nos termos do
artigo 109, alínea I, inciso c” da Lei Federal 8.666/93 sendo que,
na inocorrência de recursos no prazo concedido, fica o processo
automaticamente revogado.
Bragança Paulista, 27 de maio de 2019.
DR. JESUS ADIB ABI CHEDID
.............................................................................................................................................

Extrato de Contrato
P.A. nº 35.076/2018 – PP nº 028/2019 – Contrato nº 076/2019
– Contratante: Município de Bragança Paulista. Contratado:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Objeto: Aquisição de seguro
de veículos para veículos da Secretaria Municipal da Educação
e Secretaria Municipal de Finanças. Valor total do contrato: R$
3.821,00. Data da assinatura: 27/05/2019

Extrato de Contrato
P.A. nº 35.076/2018 – PP nº 028/2019 – Contrato nº 077/2019
– Contratante: Município de Bragança Paulista. Contratado:
GENTE SEGURADORA S.A. Objeto: Aquisição de seguro de
veículos para veículos da Secretaria Municipal da Educação e
Secretaria Municipal de Finanças. Valor total do contrato: R$
20.560,00. Data da assinatura: 27/05/2019
............................................................................................................................................

PODER LEGISLATIVO DE BRAGANÇA PAULISTA
RELATÓRIO DA ATA DA 1ª SESSÃO SOLENE DE 2019
DATA DE REALIZAÇÃO: 10 DE MAIO
LOCAL: SALA DO PLENÁRIO – PRAÇA HAFIZ ABI CHEDID, 125
Nos termos da Lei Municipal nº 3.493, de 28 de agosto
de 2002, e do Requerimento nº 204/2019, de iniciativa do
vereador Cláudio Duarte Pereira (Dr. Cláudio), foi realizada a
solenidade em comemoração ao Dia Municipal do Trabalhador
da Saúde. Foram homenageados os seguintes profissionais:
indicados pela Secretaria Municipal de Saúde: Fabiano da
Silveira (administrativo), Mariana Quilici Bacci (enfermagem);
e Vilma Alves da Lima (apoio); indicados pela Santa Casa de
Misericórdia de Bragança Paulista: Silvana da Silveira Prado
de Lima (administrativo) e Rosenilce Veloso Leme de Godoy
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(enfermagem); indicados pela Associação Lar São Francisco
de Assis na Providência de Deus: Micheli Ribeiro Basanini
(enfermagem); Renata Samara Conceição (administrativo);
e Maria de Fátima Almeida Nascimento (apoio); indicada
pela Clínica de Nefrologia e Diálise de Bragança Paulista:
Luciana Maria da Silva Ferreira (enfermagem); indicados
pelo Hospital Itatiba: Katia Aparecida Botelho Ferreira
Angelon (enfermagem), Franciele de Sousa Rodrigues Santos
(administrativo), e José Correa da Silva Neto (apoio); e indicadas
pela Santa Casa de Misericórdia de Itatiba: Eliana Aparecida
Camargo (enfermagem), Ana Maria da Luz (administrativo), e
Ariosvaldo Vieira (apoio). Fizeram uso da palavra: os vereadores
Cláudio Moreno, José Gabriel Cintra Gonçalves, Paulo Mário
Arruda de Vasconcellos e Sidiney Guedes; a presidente da
Câmara Municipal, vereadora Elizabeth Aparecida Carneiro de
Campos Silva Abi Chedid; o representante da Santa Casa de
Misericórdia de Bragança Paulista, Cláudio Tumbert; a diretora
do Sinsaúde, Sueli Aparecida Campos Franco de Oliveira; a
representante do deputado estadual Edmir Chedid, Simone
Rosa; a secretária municipal de Saúde de Bragança Paulista e
representante do prefeito Jesus Chedid, Marina de Fátima de
Oliveira; e os homenageados Fabiano da Silveira, Mariana Quilici
Bacci e Vilma Alves da Lima. Deliberação: Bragança Paulista, 28
de maio de 2019. Elizabeth Aparecida Carneiro de Campos Silva
Abi Chedid, Presidente, Sidiney Donizetti Guedes, 1º Secretário,
e Natanael Ananias, 2º Secretário. A ata da presente sessão se
encontra à disposição dos interessados na Câmara Municipal
e disponibilizada para consulta na internet (www.camarabp.
sp.gov.br). (Republicado por incorreção).

RELATÓRIO DA ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2019
DATA DE REALIZAÇÃO: 21 DE MAIO
LOCAL: SALA DO PLENÁRIO – PRAÇA HAFIZ ABI CHEDID, 125
1 Compareceram os dezenove vereadores; 2 PEQUENO
EXPEDIENTE - PARTE I: 2.1 Foram aprovadas por unanimidade,
sem manifestações na discussão, as seguintes atas do exercício
de 2019: 14ª sessão ordinária e 1ª e 2ª, sessões extraordinárias,
realizadas em 7 de maio; 2.2 Registradas as correspondências
recebidas pela Câmara Municipal, no período de 14 a 21 de maio
de 2019, relacionadas no Anexo I desta ata, foram destacadas:
da Prefeitura Municipal: Balancete da Receita e Despesa deste
Município, referente ao mês de abril de 2019 (a disposição dos
interessados no Departamento Financeiro); e da Câmara
Municipal: Moção nº 43/2019, da Comissão de Finanças,
Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento
Urbano – CFO, que requer, por meio de apelo deste Legislativo
ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando à instalação de
escola municipal no prédio da antiga Escola Municipal Rural
Bairro do Barreiro - Portal São Marcelo; Proposição de
concessão de título honorífico, do vereador Tião do Fórum,
protocolada sob P.G. nº 146/2019 e despachada à Comissão
Especial designada através do Ato da Presidência nº 19, de
17/5/2019, para emissão de parecer no prazo regimental;
Proposição sobre denominação de vias públicas, dos vereadores
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Tião do Fórum e José Gabriel Cintra Gonçalves, protocolada sob
P.G. nº 147/2019 e despachada à Comissão de Justiça, Redação,
Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor, para emissão de
parecer; Proposição sobre denominação de bem público, do
vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcellos, protocolada sob
P.G. nº 148/2019 e despachada à Comissão de Justiça, Redação,
Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor, para emissão de
parecer; Projeto de Lei nº 33/2019, dos vereadores Sidiney
Guedes e Tião do Fórum, que dispõe sobre denominação de
bem público (Rua José de Lima (“Zé Japão”) – a via pública
conhecida como Caminho 1, do Bairro Cidade Nova, no
loteamento Chácaras Julieta Cristina); Moção nº 44/2019, do
vereador Sidiney Guedes, que requer, por meio de apelo deste
Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando à
criação da Virada Cultural Gospel; e Moção nº 45/2019, de
vereadora Fabiana Alessandri, que requer, por meio de apelo
deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando
à construção de escola municipal no Bairro Campo Novo; 2.3 A
Presidente despachou, para envio aos destinatários, as
proposituras relacionadas no Anexo II desta ata; 2.4 Os
protocolos verbais de proposituras formulados pelos
vereadores e deferidos pela Presidência estão relacionados no
Grande Expediente da presente ata; 2.5 Da Tribuna Livre
participaram a Sra. Joana D’Arc de Siqueira, para falar sobre
áreas de lazer e qualidade de vida dos moradores do Jardim São
Miguel. Foi apresentada pelo vereador Sidiney Guedes; e a Sra.
Sara Santos Pereira Romani, representante do Instituto
Sanderlei Parrela, para falar sobre exposição do “2º. Atletismo
na Rua”, realizado em 19/5/2019, na arena do Lago do Taboão.
Foi apresentada pelo vereador Marco Antônio Marcolino; 3
ORDEM DO DIA: 3.1 Em turno único, foi aprovada por
unanimidade, mediante votação simbólica, a Moção nº 27/2019,
do vereador Mário B. Silva, que requer, por meio de apelo deste
Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando à
realização de reforma na Unidade Básica de Saúde Dr. Martinho
Borges da Fonseca Araújo - Cidade Planejada II. Não cabendo
voto da presidente, não votou a vereadora Elizabeth Aparecida
Carneiro de Campos Silva Abi Chedid. Na discussão única da
moção, houve manifestação do vereador Mário B. Silva; 3.2 Em
turno único, foram aprovadas por unanimidade, mediante
votação simbólica, sem manifestações na discussão, as
seguintes matérias: Moção nº 28/2019, do vereador João Carlos
Carvalho, que requer, por meio de apelo deste Legislativo ao
Chefe do Poder Executivo, estudos visando à implantação de
sistema de iluminação pública nas ruas do Loteamento
“Reinaldo Amaral”, localizado no Bairro Biriçá do Campinho; e
Moção nº 29/2019, do vereador João Carlos Carvalho, que
requer, por meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder
Executivo, estudos visando disponibilizar ao cidadão Carta de
Serviços ao Usuário, com o objetivo de informar, entre outros
serviços prestados pelo Município, o prazo máximo de trinta
minutos para o atendimento ao cidadão em qualquer repartição
do serviço público municipal. Não cabendo voto da presidente,
não votou a vereadora Elizabeth Aparecida Carneiro de Campos
Silva Abi Chedid; 3.3 Em turno único, foi aprovado por
unanimidade, mediante votação simbólica, por aclamação, o
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Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2019, dos vereadores
Antônio Bugalu, Basílio Zecchini Filho, Beth Chedid, Cláudio
Moreno, Ditinho Bueno do Asilo, Dr. Cláudio, Fabiana Alessandri,
João Carlos Carvalho, José Gabriel Cintra Gonçalves, Marco
Antônio Marcolino, Marcus Valle, Mário B. Silva, Moufid Doher,
Natanael Ananias, Paulo Mário Arruda de Vasconcellos, Quique
Brown, Rita Leme, Sidiney Guedes e Tião do Fórum, que dispõe
sobre concessão de título honorífico. (Concede o título de
cidadão bragantino ao Padre Edson Marcelo Falsarela). Não
cabendo voto da presidente, não votou a vereadora Elizabeth
Aparecida Carneiro de Campos Silva Abi Chedid. Na discussão
única do projeto, houve manifestação dos edis Marcus Valle,
Cláudio Moreno, José Gabriel Cintra Gonçalves e Natanael
Ananias; 3.4 Em primeiro turno, foi aprovado por dezessete
votos favoráveis e um contrário, registrado pelo vereador
Cláudio Moreno, mediante votação nominal, o Projeto de Lei nº
21/2019, do vereador Marcus Valle e da vereadora Rita Leme,
que proíbe a utilização de canudos de plástico, exceto os
biodegradáveis, na forma que especifica. Não cabendo voto da
presidente, não votou a vereadora Elizabeth Aparecida Carneiro
de Campos Silva Abi Chedid. Foi aprovada por unanimidade,
mediante votação simbólica, a Emenda nº 01 (substitutiva), de
primeiro turno, do vereador Marco Antônio Marcolino, com o
seguinte teor: “O art. 5º do projeto passa a vigorar com a
seguinte redação: ‘Art. 5º Esta lei entrará em vigor após
decorridos 120 (cento e vinte) dias da data de sua publicação’”.
Não cabendo voto da presidente, não votou a vereadora
Elizabeth Aparecida Carneiro de Campos Silva Abi Chedid. Na
discussão da emenda, houve manifestações dos edis Marco
Antônio Marcolino e Marcus Valle. Na primeira discussão do
projeto, houve manifestação dos edis Rita Leme, Marcus Valle,
Beth Chedid, Sidiney Guedes, Basílio Zecchini Filho, Cláudio
Moreno e João Carlos Carvalho; 3.5 Foi aprovado por
unanimidade, mediante votação simbólica, o Requerimento de
Urgência nº 548/2019, do vereador Sidiney Guedes, para a
Moção nº 41/2019, de autoria dele, ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara dos Deputados, manifestando posição
contrária às alterações incluídas na Proposta de Emenda à
Constituição nº 06/2019, de autoria do Presidente da República,
que visa à alteração do § 10 do artigo 37 da Constituição Federal,
vedando a percepção simultânea de proventos de aposentadoria
do Regime Geral de Previdência Social, decorrentes do exercício
de cargo, emprego ou função pública, com a remuneração de
cargo, emprego ou função pública. Na discussão do
requerimento, houve manifestação do edil Sidiney Guedes; 3.6
Foi aprovado por unanimidade, mediante votação simbólica, o
Requerimento de Urgência nº 550/2019, do vereador Paulo
Mário Arruda de Vasconcellos, para a Moção nº 36/2019, de
autoria dele, ao Presidente da Comissão Especial destinada a
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº
06/2019, de autoria do Presidente da República, manifestando
posição contrária às alterações referentes ao aumento do
tempo mínimo de contribuição para aposentadoria dos
professores. Na discussão do requerimento, houve manifestação
do edil Paulo Mário Arruda de Vasconcellos; 4 PEQUENO
EXPEDIENTE - PARTE I: (continuação) 4.1 Manifestação de

Ano VII | Edição nº 611 | Quarta-feira, 12 de junho de 2019

5

vereadores na “Tribuna Paulo Miguel Zenorini”, para abordagem
sobre proposituras e outros assuntos de interesse do Município:
PAULO MÁRIO ARRUDA DE VASCONCELLOS: discorreu sobre
as atividades desenvolvidas por ele e pelo diretor do
Departamento Jurídico da Casa, Dr. Romeu Pinori Taffuri Júnior,
em viagem à Brasília realizada na semana anterior à presente
sessão, tanto na obtenção de recursos de emendas
parlamentares para o Município, quanto na apresentação de
tese jurídica sobre a inconstitucionalidade de artigo da Proposta
de Emenda à Constituição nº 6/2019 (Reforma da Previdência),
que prevê à alteração do § 10 do artigo 37 da Constituição
Federal, vedando a percepção simultânea de proventos de
aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
decorrentes do exercício de cargo, emprego ou função pública,
com a remuneração de cargo, emprego ou função pública.
Convidado a discorrer sobre a mencionada tese, Dr. Romeu
afirmou que, além de inconstitucional, por causar demissão
sem justa causa de servidor concursado já aposentado pelo
RGPS, a alteração mencionada inviabilizaria a prestação de
serviços públicos em 60% dos municípios do país, os quais
apresentam expressiva quantidade de servidores aposentados
que continuam exercendo suas funções; BETH CHEDID:
agradeceu ao Prefeito a sanção ao Projeto de Lei nº 38/2018,
que proíbe a utilização de fogos de artifício e artefatos
pirotécnicos que causem poluição sonora na forma que
especifica; apresentou o hino “Alma Bragantina”, vencedor do
concurso técnico organizado pela Prefeitura para escolha do
hino oficial de Bragança Paulista e protocolou voto de
congratulações ao compositor Danilo Stollagli, autor do hino
escolhido; e, apresentando imagens, parabenizou a
Administração Municipal pela qualidade das obras de
revitalização da escola municipal do Bairro Araras dos Pereiras,
informando que todas as escolas municipais serão revitalizadas
até o final da gestão. Houve aparte dos edis José Gabriel Cintra
Gonçalves e Natanael Ananias; CLÁUDIO MORENO: exibindo
imagens: relatou as providências que está tomando quanto ao
acúmulo de esgoto na frente de ponto de parada de ônibus
situado no Jardim Águas Claras; destacou a importância do
trabalho coordenado dos vereadores que culminou na
realização de melhorias viárias na Vila Flora; solicitou
recuperação asfáltica do cruzamento entre as ruas Espanha e
França, no Recanto Elizabeth; informou ter realizado reunião
com moradores do Bairro Portal das Estâncias, da qual
participaram o Vice-Prefeito e servidores da Divisão de
Regularização de Parcelamentos do Solo (Resolo), oportunidade
em que foram discutidas melhorias viárias, regularização
fundiária e mudança no sistema de coleta de lixo; e informou
que em breve será implantada iluminação pública e
pavimentação asfáltica na via de acesso ao Conjunto
Habitacional Marcelo Stefani; DITINHO BUENO DO ASILO:
destacou o empenho do Executivo na recuperação do município,
mencionando que a via de acesso ao Conjunto Habitacional
Marcelo Stefani será pavimentada e receberá iluminação
pública; e discorreu sobre reunião que organizou entre o
Prefeito e representantes da Associação de Cafeicultores de
Bragança Paulista, que pleiteiam espaço permanente no centro

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial da Prefeitura de Bragança Paulista, conforme Lei Municipal 4.464, de 16 de abril de 2015 e Decreto Municipal 2.912, de 14 de março de 2019

IMPRENSA OFICIAL - MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

cultural que será criado no prédio do antigo Teatro Carlos
Gomes, para exposição sobre a importância histórica do café no
desenvolvimento da região bragantina. Houve aparte da
vereadora Fabiana Alessandri; FABIANA ALESSANDRI:
apresentando imagens: agradeceu, à empresa concessionária
do transporte público municipal a instalação de abrigo em
ponto de parada de ônibus do Bairro Morro Grande e solicitou a
mesma melhoria no Bairro Agudo dos Frias; reiterou a
importância de os edis participarem das reuniões promovidas
pela Prefeitura para discussões sobre a revisão do Plano
Diretor de Bragança Paulista; pediu providências urgentes a
respeito de extensa erosão verificada no acostamento da
Avenida Atílio Menin; solicitou melhorias para a sinalização e o
ordenamento viário, bem como intensificação das rondas
policiais no entorno da Escola Estadual Prof. João Ernesto de
Almeida Vanni; agradeceu a implantação de sinalização de solo
em vias do Bairro Santa Luzia; e mencionou reuniões que
organizou: entre o Prefeito e representantes da Associação de
Moradores do Condomínio Vila Real de Bragança, que
agradeceram a implantação de lombadas na Rodovia Estadual
SP-008 e solicitaram a construção de calçadas naquela via;
entre representantes do Executivo e interessados na
regularização de loteamento situado no Bairro Mãe dos
Homens; entre o secretário municipal de Serviços e moradores
do Bairro da Usina, que solicitaram melhorias viárias naquele
bairro; e entre a equipe da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente e moradores do Jardim Califórnia, que solicitaram
limpeza da vegetação no entrono do ribeirão daquele bairro.
Houve aparte do edil Moufid Doher; MOUFID DOHER: exibindo
resposta a pedido de informações, afirmou que, ao contrário do
alegado pelo Prefeito (em reunião realizada com as partes
afetadas pelo decreto que suspendeu a aprovação de
loteamentos no Município até a conclusão da revisão do Plano
Diretor), não há estoque de oito mil lotes aprovados; pediu
apoio dos edis para requerimento que protocolará visando à
abertura de Comissão Especial de Inquérito (CEI) para apurar
possíveis irregularidades na aprovação de loteamentos pela
Prefeitura; e comentou sobre dificuldades enfrentadas na
Prefeitura para obter acesso aos documentos que motivaram o
mencionado pedido de abertura da CEI. Houve aparte dos edis
Beth Chedid, Basílio Zecchini Filho, Marcus Valle, Quique Brown
e João Carlos Carvalho; CLÁUDIO MORENO: concedida a palavra,
nos termos regimentais, para o orador se manifestar na
condição de líder da bancada do partido Democratas na Casa,
ele argumentou que a aprovação dos loteamentos mencionados
pelo edil Moufid Doher tramitaram durante a Administração
anterior, que a emissão de Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental (EIV/RIV) está condicionada à
análise de Comissão Interdisciplinar, instituída pela Portaria nº
6.647/2016, e que a demora na liberação dos documentos se
deu porque os enviados pelo vereador Moufid para analisá-los
são estagiários de empresa que é parte interessada nessa
questão; JOSÉ GABRIEL CINTRA GONÇALVES: informou que,
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assim como outros vereadores, ele atuou junto a Administração
Municipal para a realização de melhorias viárias na Vila Flora;
agradeceu ao Prefeito a realização de melhorias no sistema de
escoamento de águas pluviais do Bairro Bom Retiro, em atenção
à solicitação feita por moradores daquele bairro em reunião
organizada por ele, José Gabriel; sobre relato de que uma
caminhonete caiu em valeta de estrada municipal do Bairro
Morro Grande da Boa Vista, informou que as máquinas da
Secretaria Municipal de Serviços já estão atuando no bairro;
opinou que, apesar de relatos de dificuldades no download do
aplicativo da Zona Azul Digital em smartphones que utilizam o
sistema operacional Android, houve expressiva melhora na
rotatividade das vagas de estacionamento na região central do
município; e, discorrendo sobre a revitalização da escola
municipal do Bairro Araras dos Pereiras, destacou o empenho
do Prefeito em “reconstruir” Bragança Paulista começando
pela área da Educação; MARCO ANTÔNIO MARCOLINO: exibindo
imagens, informou que as placas de metal colocadas no leito da
Avenida Norte-Sul são resultantes de obra realizada pela
Companhia de Gás de São Paulo (Comgás); anunciou que no
próximo dia 23 a Divisão de Vigilância Epidemiológica realizará
atividade do programa “Vigilância em Ação”; informando que a
Campanha de Vacinação Contra a Gripe vem sendo realizada
também nas escolas municipais, atentou para a necessidade de
autorização dos pais para a imunização dos alunos; destacou a
realização de nova reunião do Instituto Educar Brasil, que atua
na concessão de bolsas de estudos para cursos universitários e
técnico-profissionalizantes; e, apresentando imagens, solicitou
limpeza, mediante corte e retirada do mato, e revitalização do
parque infantil localizado na Rua Wadiha Berbari; MARCUS
VALLE: com relação a obras na Avenida Norte-Sul, mencionadas
anteriormente, comentou que está em tramitação na Casa o
Projeto de Lei Complementar nº 10/2019, que institui os
procedimentos a serem adotados pelas concessionárias de
serviços públicos ou terceiros interessados, em obra e/ou
serviços executados nas vias e logradouros públicos e dá outras
providências; relatou denúncia de munícipe sobre demora de
dois anos para agendamento de consulta oftalmológica;
transmitiu pedido de moradores e comerciantes da Praça Nove
de Julho para a implantação de Zona Azul no local; sugeriu que,
até ser retomada a fiscalização por meio das câmeras de
monitoramento, a Prefeitura destaque agentes de trânsito para
fiscalizar o cumprimento do decreto que restringe a circulação
de caminhões em vias e horários determinados; e comentou
sobre reclamação que recebeu de munícipe que considera
indevida a divulgação de fotografias de pessoas com deficiência
recebendo cadeiras de rodas e outros equipamentos da
Prefeitura. Houve aparte dos edis Marco Antônio Marcolino,
Sidiney Guedes e Beth Chedid; NATANAEL ANANIAS: transmitiu
satisfação da comunidade com a qualidade das melhorias
viárias realizadas nos bairros Agudo dos Frias, Mãe dos
Homens, Parque Brasil e Recanto Elizabeth e solicitou serviços
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dessa natureza nos bairros da Parada e Araras dos Mori;
destacou a excelência das obras de revitalização da escola
municipal do Bairro Araras dos Pereiras, realizadas pela equipe
de manutenção da Secretaria Municipal de Educação, bem como
a virtuosa ação voluntária da Sra. Alessandra, que ministra
aulas de ballet naquele bairro; e solicitou corte e retirada do
mato da calçada na esquina entre a Rua João Franco e a
Travessa Monte Carlo, no Bairro Cruzeiro, e fechamento de
buraco na Rua Santa Cecília, altura do nº 110, na Vila Aparecida;
QUIQUE BROWN: questionou a falta de previsão, no projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, de
recursos para a possível necessidade de compensação
financeira, prevista no edital da licitação para contratação da
empresa concessionária do transporte público municipal, no
caso de a quantidade de passageiros atendidos ser inferior à
estimada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; e
questionou o edil Cláudio Moreno sobre aspectos da aprovação
do loteamento Ile de France, contestando a falta de
posicionamento da Administração Municipal sobre se aquele
loteamento será aberto ou fechado, tendo em vista as
especificidades técnicas e estruturais exigidas em cada caso.
Houve aparte do edil Cláudio Moreno; SIDINEY GUEDES:
referindo-se à manifestação anterior do edil João Carlos
Carvalho e apresentando imagens, informou que, segundo o
secretário municipal de Serviços, a Prefeitura não utiliza entulho
para o fechamento de buracos nas vias municipais; discorreu
sobre relato de paciente a respeito das dificuldades enfrentadas
pelos cerca de 3 mil munícipes que utilizam bolsa de colostomia,
devido a falta de banheiros acessíveis no município; anunciou a
implantação de minibibliotecas comunitárias em diversos
pontos da cidade, noticiando que dentro de quinze dias a
primeira delas será inaugurada; TIÃO DO FÓRUM: destacou a
qualidade das obras de revitalização da escola municipal do
Bairro Araras dos Pereiras; anunciou que no próximo dia 25, às
10h30, ocorrerá a 4ª edição do evento “Contação de História”,
no Museu Municipal Osvaldo Russomano; e fez as seguintes
solicitações: corte e retirada do mato existente nas laterais da
estrada municipal do Bairro Atibaianos; providências quanto
aos problemas causados pelo estado de abandono do prédio da
antiga Indústria Italmagnésio; implantação de iluminação
pública nas vias do Bairro Chácaras Firenze; e sinalização de
solo nas vias recentemente recapeadas nas vilas Garcia e Santa
Libânia; e BASÍLIO ZECCHINI FILHO: posicionou-se pela rejeição
do Projeto de Lei Complementar nº 11/2019, que Autoriza o
Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa
Econômica Federal, e dá outras providências, alegando que as
obras, serviços e compras que se pretende realizar não
demandam urgência que justifique a contratação de empréstimo,
bem como que faltam informações específicas sobre as mesmas
e que a dívida a ser contraída perdurará pelos próximos 15 ou 20
anos. Houve aparte dos edis Marco Antônio Marcolino, Cláudio
Moreno, Beth Chedid, Fabiana Alessandri e Ditinho Bueno do
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Asilo; 5 GRANDE EXPEDIENTE: 5.1 A Presidência despachou o
envio, aos destinatários, das seguintes proposituras
protocoladas verbalmente: Indicações: nº 1078/2019, do
vereador Natanael Ananias, solicitando operação tapa-buracos
na altura do nº 110 da Rua Santa Cecília - Vila Aparecida; nº
1079/2019, do vereador Natanael Ananias, solicitando limpeza,
mediante corte e retirada de mato, das margens da Travessa
Monte Claro - Vila Maria, nas proximidades da esquina com a
Rua João Franco; nº 1080/2019, do vereador Mário B. Silva,
solicitando poda das árvores da esquina da Rua Luiz Carmignotto
com a Rua Francisco Lido Vito - Jardim da Fraternidade; e nº
1081/2019, dos vereadores Marcus Valle e Marco Antônio
Marcolino, solicitando verificação e providências com relação à
falta de segurança no trecho da Avenida Dr. José de Aguiar
Leme (Norte-Sul), em que foram instaladas placas de aço no
asfalto em função das obras que estão sendo executadas pela
Companhia de Gás de São Paulo - Comgás. Com cópia: ao Diretor
de Relações Institucionais da Companhia de Gás de São Paulo Comgás. Deliberação: Bragança Paulista, 4 de junho de 2019.
Elizabeth Aparecida Carneiro de Campos Silva Abi Chedid,
Presidente, Sidiney Donizetti Guedes, 1º Secretário, Natanael
Ananias, 2º Secretário. A ata da presente sessão se encontra à
disposição dos interessados na Câmara Municipal e
disponibilizada para consulta na internet (www.camarabp.
sp.gov.br).
.............................................................................................................................................
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