CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA
C.M.E.B.P.
PROT. GERAL N.°

REQUERIMENTO N° 937/2019

Fls.
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REQUEREMOS, nos termos regimentais, seja consignado nos anais da
Casa, na 30a sessão ordinária do exercício, voto de congratulações com
os Exmos. Sr. Dr. Jesus Adib Abi Chedid e Sr. Prof. Amaurí Sodré da
Silva, Prefeito e Vice-Prefeito municipais da Estância de Bragança
Paulista, extensivos a todos os secretários municipais, pelo sucesso na
revisão e atualização do Plano Diretor do Município.
REQUEREMOS, outrossim, seja dado conhecimento da deliberação do
Plenário aos homenageados.

JUSTIFICATIVA
Segundo o art. 182 da Constituição Federal, a política de desenvolvimento urbano,\
executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem
por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir
o bem-estar de seus habitantes.
Neste contexto, o §1° do referido artigo diz que o plano diretor, aprovado pela Câmara
Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
Deste modo, e diante da impreterível necessidade de revisão e atualização do Plano
Diretor, o qual se encontrava prescrito desde 2014, a Pr- -itura Municipal, através do
Termo de Cooperação firmado com a Universidade =o Francisco, deu início à citada
revisão.
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A partir da formação de uma Equipe Técnica Multidisciplinar, constituída por membros
da USF, em parceria com a Prefeitura Municipal, iniciou-se um conjunto de medidas,
dentre as quais, vistorias técnicas in loco, oficinas temáticas e conferências e
audiências públicas, com ativa participação popular e de entidades de classe, que
resultou na reformulação do Plano Diretor do Município, o qual foi entregue a esta Casa
no dia 20 de agosto último.
Diante do exposto, os membros do Poder Legislativo, em nome da população
bragantina, congratulam-se com o Prefeito e o Vice-Prefeito de Bragança Paulista,
manifestando cumprimentos extensivos a todos os secretários municipais envolvidos
neste processo de revisão do Plano Diretor, pelo excelente trabalho realizado, que trará
ao Município novas perspectivas de expansão urbana e de crescimento e
desenvolvimento socioeconômico.

Casa do Poder Legislativo "Jornalista William Cardoso", em 22 de agosto de 2019
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