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Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Gabinete do Prefeito

PRoJEro DE LEr
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Dispöe sobre denominaçäo
outras providências.

de Escola Municipal e

dá

e

eu,

A Câmara Municipal de Bragança Paulista aprovou
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 10 Passa a denominar-se Profa. ELISABETH
APARECIDA NANI ALESSANDRI, a Escola Municipal situada na Estrada Municipal
Agostinho Salaroli s/no, Bairro Biriçá, neste Município, nos termos da Certidäo no
05612022, expedida pela Prefeitura Municipal e que fica fazendo parte integrante desta
Lei.
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Art.

indicativas constaräo

as

expressöes

30 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.

Bragança Paulista,

Prof. AMAURI SOD
M

DA SILVA

icipal

VIS
J.

ofício cM -648t2022
Av. Antonio Pires Pimentel,

- CEP: 12914-900 - Bragança Paulista - SP
Telefone: (l l) 4034-7100
www,braganca.sp.gov.br / chefi a.gabin eIe@braganca.sp.gov.br
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2015, Centro
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Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Planej amento
Divisão de Patrimônio Imobiliário
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GERTTDÃO No 056

I 20,22

A Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, através da Divisão do Patrimônio
Imobiliário da Secretaria Municipal de Planejamento, em atendimento ao solicitado
pela Divisão de Comunicação Administrativa ao MEMO DICA 2212022, através do
processo administrativo

n'

2348812022, encaminhado em

06 de junho de

2022,

solicitando a intenção do executivo em denominar o equipamento publico, assim,

CERTIFICA que, após análise e pesquisa junto aos arquivos desta Divisão, e em
parecer técnico da Secretaria Municipal de Educação, a mesma informa "Não

foi

Iocølizødo qualquer regislro de denominução oJicial onde conste designução de
pøtrono pøra u Escolu Municipøl Bøirro Biriçd", tendo em vista que já houve uma
solicitação anterior recebida nesta Divisão, encaminhamos o presente para parecer

técnico junto a DICA,

o qual constatou que não localizou nenhuma

edição ou

publicação de Lei de denominação para a Escola Municipal, situada na Estrada
Municipal Agostinho Salaroli, s/no, no Bairro Biriça desta comarca e município de
Bragança Paulista. Sendo assim, opinamos pela concessão da possibilidade de
denominação ao Poder Executivo, em resposta ao MEMO DICA 22122.x.x.x.x.x.x.x
Bragança Paulista, 19 de julho 2022.
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Dados biográficos de Elisabeth Aparecida Nani Alessandri
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Elisabeth Aparecida Nani Alessandri dedicou sua vida ao magistério.
Formou-se Professor I em 1968, pelo Instituto de Educação Cásper Líbero,

já no ano seguinte atuou como estagiária na Escola Maria Angelita Saiago
de Laiete, na cidade de São Paulo. Em seguida, passou a lecionar em escolas
rurais nos municípios da região bragantina: Bragança Paulista, Joanópolis e
Bom Jesus dos Perdöes.

e

Em 1980 ingressou no Estado, atuando, inicialmente, na Escola
Estadual de Primeiro Grau (EEPG) Bairro do ltaim, município de Guarulhos
- SP, onde permaneceu até 198L, quando passou a lecionar na EEPG isolada
do Bairro do Rosário, município de Atibaia - SP, ficando até L982.
Removida para Bragança Paulista em 1983, trabalhou até 1985 na
Escola Estadual do Bairro do Biriçá, onde dava aulas para três séries
Le,
23 e 33. Como havia alunos que terminavam a 33 e voltavam à escola para
não ficar sem aula, pois na época não existia transporte escolar para irem à
cidade, resolveu então manter esses alunos (que terminavam a 3e e
queriam voltar à escola mesmo que fosse novamente para fazer r 3e) em
uma sala, assumindo também as aulas para esses estudantes.

-

Lutou junto à diretoria de ensino da época para a abertura da 4e série
e, conquistado esse sonho, foi ela que lecionou para as duas salas abertas
na época. Mais do que o mérito da conquista, para ela foi uma satisfação
imensa ver realizado o sonho daqueles alunos de poder cursar a 4s série ali
no bairro. Quando o Estado designou um professor para assumir a 43 série,

Elisabeth ficou com uma sala de 13 e 2s segunda séries, cuidando da
alfabetização naquela época em que o local não contava com pré-primário.
O mesmo amor demonstrado na atuação como professora Elisabeth

comunidade do bairro e traduziu em atividades sociais,
auxiliando as famílias do local. lmplantação de horta para reforçar a
merenda das crianças, pagamento (por conta própria) de conserveiro para
capinar o terreno da escola, plantio de árvores, melhorias para o
estabelecimento escolar foram algumas de suas iniciativas.

dedicou
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Ajudou na abertura de uma segunda sala para as aulas e, para manter
as cr¡anças na escola, assumiu as aulas das duas salas. Com seu veícu¡o,

naquela época em que não havia

o

transporte escolar, Elisabeth

transportava alunos residentes longe da escola, garantindo, assim, que eles
pudessem frequentar as aulas.

No ano de 1986, foi removida para a Escola Estadual de Primeiro
Grau Fazenda do Pico e, em 1988, para a Escola Estadual Coronel Ladislau
Leme, onde permaneceu até a sua aposentadoria em 200L. Nesta escola,
onde ficou por treze anos, também foram muitos os seus trabalhos.;
Em sua trajetória no magistério, Elisabeth sempre atuou com amor,

e

dedicação, contribuindo para que näo apenas os alunos
recebessem um ensino de alta qualidade, como também a escola tivesse

alegria

supridas suas necessidades. Também as comunidades dos bairros por onde
passou sempre puderam contar com seu apoio e seu auxílio!
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Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Gabinete do Prefeito
Ofício CM- 64812022
Bragança Paulista, 19 de julho de 2022.
À Exma. Sra.
G¡SLENE CRISTIANE BUENO
DD. Presidente da Câmara Municipal de Bragança Paulista
Prezada Senhora,

Cumprimentando-a, tenho a honra de, pelo presente, passar às
mãos de Vossa Excelência, para elevada apreciação dessa Colenda Câmara, o incluso

Projeto de Lei que "Dispöe sobre denominaçäo de Escola Municipal

e dá outras

providências".

A presente propositura tem por objetivo prestar uma justa
homenagem à Profa. ELISABETH APARECIDA NANI ALESSANDRI, que dedicou sua
vida ao magistério.

\

Formou-se Professor I em 1968, pelo lnstituto de Educação
Cásper Líbero, e já no ano seguinte atuou como estagiária na Escola Maria Angelita
Saiago de Laiete na cidade de Säo Paulo. Em seguida, passou a lecionar em escolas
rurais nos municípios da região bragantina: Bragança Paulista, Joanópolis e Bom
Jesus dos Perdöes.
Removida para Bragança Paulista em 1983, trabalhou até 1985
na Escola Estadual do Bairro do Biriçá, onde dava aulas para três séries 1a,24 e 3a.
Como havia alunos que terminavam a 3a e voltavam à escola para não ficar sem aula,
pois na época não havia transporte escolar para irem à cidade, resolveu manter esses
alunos (que terminavam a 3a série e queriam voltar à escola mesmo que fosse
novamente para fazer a 3a série) em uma sala, assumindo também as aulas para
esses estudantes.

-

Após lutar, junto a diretoria de ensino da época, pa'a a abertura
da 4a série e, conquistado esse sonho, foi ela que lecionou para as duas salas abertas
na época. Além disso, com seu veículo, transportava alunos residentes longe da
escola, garantindo assim que eles pudessem frequentar as aulas.

Seu nome à frente de uma unidade de ensino, representará o
reconhecimento público de sua importante contribuição à educação no Município de
Bragança Paulista.

Por esses motivos solicito dessa Casa de Leis a análise e
presente
aprovação do
Projeto e, na oportunidade, reitero à Vossa Excelência e aos
Nobres Vereadores, os protestos de minha mais alta estima e consideração.
Atenciosamente,

VIS
Prof. AMAURI SOD
DA
prbfe¡to
icipal
Av. Antonio Pires Pimentel,no 2075, Centro

- CEP: 12.914-900 - Bragança
Telefone: (1 1) 4034-7100
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Protocolo Geral no. 23212022

Nro
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Autoria: Executivo Municipal

Proposiçäo que dispöe sobre denominaçäo de escola municipal,
despachada à Comissão de Justiça, Redaçäo, Defesa do Meio Ambiente e
do Consumidor, para emissão de parecer.
Bragança Paulista, 20 de julho de 2022.
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Prefeitura do Município de Bragança Pa
Gabinete do Prefeito

Ofício CM-71412022

Bragança Paulista, 05 de agosto de 2022

À Exma. Sra.
GISLENE GRISTIANE BUENO
DD. Presidente da Câmara Municipalde Bragança Paulista
Prezada Senhora,
Cordiais saudações,
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Vimos pelo presente para encaminhar em anexo

o

Mapa de
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Localização da Escola Municipal situada na Estrada MunicipalAgostinho Salaroli s/no,

,1,

Bairro Biriçá, neste Município, solicitando os préstimos de Vossa Excelência a fim de

'll

que seja anexado ao Projeto de Lei que "Dispõe sobre denominação de Escola
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Sem outro motivo, reitero a Vossa Excelência e aos nobres Edis

da mais alta estima e
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Municipal e dá outras providências", encaminhado através do Ofício Cl'A- 64812022.

dessa Colenda Câmara, minhas expressões
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distinta

consideração.
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Atenciosamente,
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Av. Antonio Pires Pimentel, no 2015, Centro
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Bragança Paulista - SP
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Escola Municipal do Biriça
E

strada Munic ipal Agostinlo Salaroli, s/no

camnnA MUNrcrpAL oR usrÂNcrA

DE BRAGANÇA pAULrsrA
C. N{. E. B.
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n" 23212022
Ft.
a.

coMr

PERMANENTE DE JUSTIçA, RE
DEFESA DO MEIO
AMBIENTE E DO CONSUMIDOR

ASSUNTO: PARECER AO PROTOCOLO GERALN' 23212022.

1 EXPOSIçÃO DA MATÉRh: proposiçäo de denominação de bem público,

de

autoria do prefeito Prof. Amauri Sodré da Silva

2 RELATÓRO:
Em relaçäo à legalidade, nada a opor, já que a proposiçäo está compatível com o
disposto na Lei Municipal n" 2.779, de22 de fevereiro de 1994, que versa sobre
atribuição de denominaçäo a bens públicos municipais e dá outras providências, e
respectivas alteraçöes.
Quanto ao méríto, a proposíçäo dizrespeito à denominaçåo de bem público, a saber:

Passa a denominar-se "Profa. Elisabeth Aparecida Nani Alessandri" a escola
municipal situada na Estrada Municipal Agostinho Salaroli s/no, Bairro Biriçá, neste
Município, nos termos da Certidäo no 05612022, expedida pela Prefeitura Municipal.
A Sra. Elisabeth formou-se no Magistério em 1968 pelo lnstituto de Educação Cásper
Líbero e já no ano seguinte atuou como estagiária na Escola Maria Angelita Sai
de Laiete, em Säo Paulo.

Em 1980, ingressou no Estado, atuando em escola de Guarulhos e posteriormente
em Atibaia e, ao ser removida em 1983 para Bragança Paulista, trabalhou até 1985
nas Escola Estadual do Baino do Biriçá com três séries. Como näo havia transporte
escolar para os alunos continuarem os estudos nazona urbana e eles näo queriam
ficar sem estudar, ela os manteve em sala para cursarem novamente a 3a série.
Lutou junto à Diretoria de Ensino da época para a abertura da 4d série, sendo uma
satisfaçäo imensa ao ver esse sonho realizado.
Foi também muito atuante na comunidade do bairro, por meio de atividades sociais
e auxílio às famílias do local. lmplantou horta para reforçar a merenda das
e arcou com os custos de um conserveiro para a manutençäo do entorno da escola
Plantio de árvores e melhorias na referida unidade escolar foram algumas de suas
iniciativas.

Atuou para a ampliaçäo da escola com a abertura de uma segunda sala de aula e
com seu veículo transportava alunos que residiam longe da escola, garantindo assim
que eles não deixassem de frequentar as aulas.
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cÂunnA MUNrcrpAL on usrÂNcrA

DE BRAcANÇA pAULrsrA
C. N{. E. B. P.
n" 23212022

BRAGANÇA PAULISTA
AD ALIIORA
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Em 1986, foi removidapara a Escola Estadual de Primeiro Grau Fazenda do Pico e
em 1988 para a Escola Estadual Coronel Ladislau Leme, onde desenvolveu muitos
trabalhos e permaneceu até a sua aposentadoria em 2001.
Em sua trajetória no Magistério, a Sra. Elisabeth sempre atuou com amor, alegria e
dedicaçäo, contribuindo para que os alunos recebessem um ensino de qualidade e
que a escola tivesse suprida suas necessidades. A comunidade dos bairros onde ela
atuou sempre pôde contar com o seu apoio e auxílio.

A homenagem representará o reconhecimento público da Sra. Elisabeth Aparecida
Nani Alessandri como cidadã atuante que muito contribuiu com a comunidade
bragantina na área educacional.

3 CONCLUSÄO: Por considerarmos justa a

homenagem, somos favoráveis à

proposiçäo.

do Poder Legislativo, 9 de agosto de 2022

IO MARCOLINO
Presidente
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