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Propositura protocolada verbalmente pelo autor em Plenário.
REQUEREMOS, nos termos regimentais, seja consignado nos anais da
Casa, na 3a sessão ordinária do exercício, voto de congratulações com o
Exmo. Sr. Dr. Jesus Adib Abi Chedid, Prefeito Municipal da Estância de
Bragança Paulista, a Sra. Vanessa Nogueira da Silva, Secretária Municipal
de Cultura e Turismo, a Sra. Marina de Fátima Oliveira, Secretária
Municipal de Saúde, o Sr. Doríval Francisco Bertin, Secretário Municipal de
Segurança e Defesa Civil, o Sr. Aniz Abib Júnior, Secretário Municipal de
Serviços e o Sr. Rogério Crantschaninov, Secretário Municipal de
Mobilidade Urbana, pelo sucesso na organização da abertura do Carnaval;
2020, com o tradicional Desfile de Blocos.
REQUEREMOS, outrossim, seja dado conhecimento da deliberação dó
Plenário aos homenageados, com cumprimentos extensivos a todos os
servidores municipais que contribuíram para a grandiosidade do = tento.
qpr

JUSTIFICATIVA
No dia 16 de fevereiro último, ocorreu a abertura oficial do Carnaval 2020 em nosso
Município, com o desfile de blocos, que, puxado pelo tradicional Bloco do Guaraná,
contou com a participação de seis trios elétricos e quinze blocos.
O evento foi um verdadeiro sucesso, reunindo mais de 30 mil pessoas, que esbanjaram
alegria e irreverência durante todo o trajeto do desfile, que percorreu a Avenida José
Gomes da Rocha Leal.
A grandiosidade do evento não seria possível sem a efetiva participação e organização
do Poder Público Municipal, que disponibilizou toda a segurança e infraestruturnecessária para garantir a diversão do público.
Destaque-se a presença do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — SAMU, da
Coordenadoria de Atenção Básica e Especialidades e da Divisão de. Vigilância
Sanitária, órgãos que estavam de prontidão para atender a qualquer emergência que
porventura aparecesse.
Realteríu nt n° 135/2020 1/2
Praça Hafiz Abi Chedid, 125 12902-900 www.camarabp.sp.gov.br inio@camarabp.sp.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA
C.M.E.B.P.
BRAGANÇA PAULISTA
AO ALTIORA

PROT. GERAL N.°

Fls.
a)

Também na área da segurança, o Gabinete de Gestão Integrada teve papel essencial,
reunindo agentes de várias corporações, como a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar,
Polícia Rodoviária Federal e Estadual, Agentes de Trânsito e brigadistas, que
garantiram o bem-estar de todos os foliões.
Saliente-se ainda o fundamental trabalho dos servidores da Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo, envolvidos em todas as etapas de organização do evento, desde as
reuniões preliminares até o acompanhamento direto no dia do desfile.
Por todo o exposto, os membros do Poder Legislativo, em nome da população de
Bragança Paulista, congratulam-se com o Poder Executivo Municipal, em
reconhecimento ao desempenho, dedicação e dinamismo de todos os servidores que
colaboraram para o sucesso do evento.

Casa do Poder Legislativo "Jornalista William Cardoso", em 18 de fevereiro de 2020
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