CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO,
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E
DESENVOLVIMENTO URBANO - CFO
Às 9h10 do dia 1° de abril 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
Fabiana Alessandri, presidente, Tião do Fórum, vice-presidente, Camila Marino
da Saúde e Fábio Nascimento, membros, foram declarados abertos, sob a
presidência do primeiro, os trabalhos da 1ª sessão extraordinária da Comissão
de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano
no exercício. O edil Marco Leitão chegou pouco tempo depois. Durante a
sessão, foi registrada a presença dos vereadores Marcos Roberto dos Santos e
Sidiney Guedes, da presidente da Casa, Gislene Cristiane Bueno - Gi Borboleta,
do chefe da Divisão de Assuntos Parlamentares, Mauro Aparecido Garcia
Banhos, da secretária municipal de Planejamento, Camilla Gallucci Tomaselli, da
arquiteta Cecília Martins Molina, também servidora da Prefeitura Municipal, e do
chefe da Divisão de Regularização de Parcelamentos do Solo - Resolo, Rafael
de Oliveira; 1 Análise de matérias em trâmite: 1.1 Em regime ordinário, com
prazo do relator até 12/4/2022 e da comissão até 20/4/2022: 1.1.1 PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 32/2021, do Executivo Municipal, 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. O relator Tião do Fórum registrou parecer favorável e
leu o seu relatório, definindo a outorga onerosa com base em fundamentação do
Supremo Tribunal Federal e afirmando que essa contrapartida deverá ser
reinvestida no próprio município, a fim de trazer melhorias à população. Disse
compartilhar da mesma visão do jurista Osvaldo Luís Zago, manifestada em
parecer anexo, que diz que a outorga vai contribuir com o município no sentido
de otimizar práticas de ocupação e requalificação dos espaços urbanos e, ao
mesmo tempo, oferecer aos empreendedores a oportunidade de fa; er
construções maiores em áreas onde já existe infraestrutura, além de obte
preços mais atrativos para investir em regiões onde a Prefeitura deseja
incentivar a ocupação. Ao final, mencionou as duas audiências públicas
realizadas no Legislativo, que oportunizaram ampla discussão a respeito do
assunto. A presidente Fabiana Alessandri perguntou se o Dr. Osvaldo Luís
Zago se mostrou favorável ao projeto e o relator Tião do Fórum deu resposta
afirmativa. Sem outros questionamentos, o parecer foi aprovado por
unanimidade; 2 Audiência Pública para debates com a população acerca do
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2022, de autoria do Executivo
Municipal, que cria a Zona Especial de Regularização Fundiária Sol e Vida ZERFU Sol e Vida e dá outras providências. Com a palavra, a secretária
municipal de Planejamento, Camilla Gallucci Tomaselli, explicou que a ZERFl.J--.
está condicionada no Plano Diretor e que o núcleo residencial Sol e Vida uese
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