CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 7ª SESSÃO DA COMISSÃO
PERMANENTE DE JUSTIÇA, REDAÇÃO,
DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DO
CONSUMIDOR (CJR)
DATA: 15 DE MARÇO DE 2022

Às 13h1 O do dia 15 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 e Natanael Ananias, membros, foram
declarados abertos, sob a presidência do primeiro, os trabalhos da 7ª
sessão da Comissão Permanente de Justiça, Redação, Defesa do
Meio Ambiente e do Consumidor (CJR) no exercício de 2022. Estava
ausente a vereadora Missionaria Pokaia. Em seguida, foi cumprida a
seguinte pauta: 1 Foi aprovada por unanimidade, sem manifestações
na discussão, a ata da 6ª sessão semanal da comissão no
exercício de 2022, realizada em 8 de março de 2022; 2 Análise de
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matérias adiadas em trâmite, em regime ordinário, com prazos de
relatoria e da comissão até 15/3/2022: 2.1 Projeto de Le~
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. O vereador Natanael
Ananias solicitou que o presente projeto fosse apreciado no final da pauta,
tendo em vista que o relator estava elaborando o parecer. O pedido foi deferido
pela Presidência; 2.2 Projeto de Lei nº 03/2022, de autoria do vereador Ismael
Brasilino, que cria a Política Pública Municipal pela Transparência contra a
Rachadinha e o Mensalinho. O parecer do relator Marco Antonio Marcolino,
pela rejeição quanto à legalidade, foi aprovado por unanimidade; 2.3 Projeto de
Lei nº 04/2022, de autoria do vereador Ismael Brasilino, que dispõe sobre
obrigações das Operadoras de Tecnologia de Transporte Credenciadas OTTCs, nos termos que especifica. Tendo em vista a ausência da relatora
Missionária Pokaia, foi prorrogado, para a próxima sessão, o prazo para a
emissão do parecer. Registrou que os pedidos de prorrogação para além do
prazo da comissão são submetidos à apreciação da presidente da Casa para
deferimento; 2.4 Projeto de Lei nº 11/2022, de autoria do vereador Ismael
Brasilino, que dispõe sobre a proibição da exigência de apresentação de cartão
de vacinação contra a COVID-19 para exercício de direitos e dá outras
providências. O relator Marco Antonio Marcolino disse ter elaborado relatório
de acordo com parecer emitido pelo Jurídico da Casa, segundo o qual o
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