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Às 1Oh13 do dia 1 O de fevereiro de 2022, no plenário da Câmara Municipal da
Estância de Bragança Paulista, localizada à Praça Hafiz Abi Chedid, 125, teve início a
3ª audiência pública do corrente exercício, convocada pelo Edital nº 14/2022, para
debates com a população acerca do 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 providências. A
audiência foi presidida pelo vereador Sidiney Guedes, que registrou a presença dos
vereadores Ismael Brasilino, Jocimar Scotti, Marco Antonio Marcolino, Marcos
Roberto dos Santos, Missionária Pokaia, Natanael Ananias, do presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil - OAB local, Dr. Gustavo Hermenegildo de Oliveira Risi, do
presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Registrai da OAB, Caio Aguirre, e dos
secretários municipais de Assuntos Jurídicos, Dr. Tiago José Lopes, do Meio
Ambiente, Nádia Zacharczuk, de Mobilidade Urbana, Rogério Crantschaninov, e de
Planejamento, Camilla Gallucci Tomaselli. Participaram também da audiência os
cidadãos cujos nomes constam na lista de presença anexa. Dando início à discussão,
o presidente Sidiney Guedes solicitou a todos que se manifestassem, que o
fizessem de forma sucinta e convidou o Presidente da OAB, Dr. Gustavo Risi, para se
pronunciar. O presidente da OAB, Dr. Gustavo Risi agradeceu a oportunidade de a I
OAB estar participando desta audiência pública tão relevante e de interesse público
como observador do processo democrático. O presidente da Comissão de Direito y
Imobiliário e Registrai da OAB, Dr. Caio Aguirre, ratificou as palavras do presidente
Dr. Gustavo Risi, complementando que a OAB era uma instituição disposta ao
trabalho em conjunto e frisou a criação da Comissão de Direito Imobiliário e Registrai
da OAB, de grande relevância diante do tema desta audiência. O presidente Sidiney
Guedes registrou que a vereadora Rita Leme acompanhava os debates de forma
remota pelas redes sociais. Aproveitou para divulgar a todos que acompanhavam a
audiência que poderiam encaminhar perguntas pelos canais virtuais da Câmara
Municipal. O vereador Marco Antonio Marcolino explicou que, na audiência pública
passada, realizou alguns questionamentos e dessa forma aguardava as respostas do
Executivo para as sugestões e ponderações que encaminhou. A munícipe Assunção
Santos disse que: "Como o PLC são de dez páginas, né, e ao estudá-lo, pelo menos
uma sugestão em cada página tem que ter, eu vou fazer o possível para ser bem
sucinta, ao invés de falar mais a respeito, como já falamos da inconstitucionalidade
da forma como está o PLC, eu estarei mais colaborativa hoje, informando a todos
referente a intenção da utilização do que eu denomino "Mejsc - Método extrajudiciais
de solução de controvérsias e conflitos", onde, foi falado muito, querido presidente da
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