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REQUEREMOS, nos termos regimentais, seja consignado nos anais da

Casa, na 33a 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. Gislene Cristiane Bueno, Secretária Municipal de
Desenvolvimento dos Agronegócios e a Sra. Vanessa Nogueira da Silva,
Secretária Municipal de Cultura e Turismo, pelo sucesso do 9° Festival da
Linguiça.
REQUEREMOS, outrossim, seja dado conhecimento da deliberação do

Plenário aos homenageados, com cumprimentos extensivos à Associação
dos Produtores de Linguiças e Embutidos de Bragança Paulista.

JUSTIFICATIVA
Bragança Paulista é reconhecida nacionalmente, pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, como a Capital Nacional da
Linguiça Artesanal.
Para destacar esse produto, a Associação dos Produtores de Linguiças e Embutidos de
Bragança Paulista (ALBRAG), com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio das
Secretarias de Cultura e Turismo e de Desenvolvimento dos Agronegócios promoveu,
de 06 a 08 e de 13 a 15 de setembro últimos, o 9° Festival da Linguiça, no Parque
Zootécnico Dr. Fernando Costa - Posto de Monta.
Durante os dois finais de semana, milhares de visitantes puderam acompanhar uma
programação repleta de atividades como dança, shows musicais, aulas gastronômicas,
passeio de balão e helicóptero, paintball e espaço kids.
Além dessas atividades, a principal atração do evento, a linguiça artesanal, foi
apresentada de formas inovadoras em pratos típicos como o baião de dois de linguiça,
parmegiana de linguiça, risoto de linguiça, linguiça de kibe com queijo, o tradicional
lanche de pão com linguiça, dentre outras opções gastronômicas.
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Por todo o exposto, os membros do Poder Legislativo Bragantino congratulam-se com
a Administração Municipal pelo enorme sucesso do evento, que movimenta a economia
e o turismo local, gera empregos e atrai grande número de turistas para a cidade.

Casa do Poder Legislativo "Jornalista Willi. Ca doso", em 16 de setembro de 2019
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