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ATA DA 8ª SESSÃO DA COMISSÃO
PERMANENTE DE JUSTIÇA, REDAÇÃO,
DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DO
CONSUMIDOR (CJR)
DATA: 22 DE MARÇO DE 2022

Às 13h02 do dia 22 de março de 2022, no Auditório
Vereador José Nantala Bádue da Câmara Municipal da Estância de
Bragança Paulista, localizada na Praça Hafiz Abi Chedid nº 125,
com a presença dos vereadores Marco Antonio Marcelino,
presidente,
Sidiney Guedes,
vice-presidente,
Juninho Boi,
Missionária Pokaia e Natanael Ananias, membros, foram
declarados abertos, sob a presidência do primeiro, os trabalhos da
8ª sessão da Comissão Permanente de Justiça, Redação, Defesa
do Meio Ambiente e do Consumidor (CJR) no exercício de 2022.
Em seguida, foi cumprida a seguinte pauta: 1 Foi aprovada por
unanimidade, sem manifestações na discussão, a ata da 7ª
sessão semanal da comissão no exercício de 2022, realizada
em 15 de março de 2022; 2 Análise de matérias adiadas em
trâmite, em regime ordinário, com prazos de relataria e da
comissão prorrogados até 22/3/2022: 2.1 Projeto de Lei
Complementar nº 32/2021, de autoria do prefeito Jesus Adib Abi
Chedid, que dispõe sobre a outorga onerosa do direito de construir
(OODC) e outorga onerosa de alteração de uso de Solo (OOAUS),
cria o Fundo de Desenvolvimento Urbano e dá outras
pro vidências. O relator_Sidiney _G_ut edes dd~clarou qdue o ·tparecder
d e 1 e era pe 1 a aprovaçao e so1 IcI ou a
rspensa
a 1 eI ura o
parecer, justificando se tratar de material bastante extenso.
Solicitou que após a deliberação fosse encaminhada cópia do
parecer ao Ministério Público. O pedido de dispensa da leitura do
parecer foi aprovado por unanimidade, sem manifestações na
discussão. Colocado em votação, o parecer, pela aprovação,
emitido pelo relator Sidiney Guedes foi aprovado com um voto
contrário, manifestado pelo vereador Marco Antonio Marcelino, o
qual informou que o parecer seria encartado no projeto e
disponibilizado para os demais vereadores. Lembrou também que
o referido projeto ainda tramitaria em mais duas comissões; 2.2
Projeto de Lei nº 04/2022, de autoria do vereador Ismael
Brasilino, que dispõe sobre obrigações das Operadoras de
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