CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 7ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 2022

Às 11 h06 do dia 04 de abril de 2022, no Auditório Vereador José Nantala Bádue
da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, localizada à Praça Hafiz Abi
Chedid, 125, teve início a 7ª audiência pública do corrente exercício, convocada pelo
Edital nº 49/2022, para debates com a população acerca da seguinte matéria de autoria
do prefeito Jesus Adib Abi Chedid: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2022,
que cria a Zona Especial de Regularização Fundiária Sol e Vida - ZERFU Sol e Vida e
dá outras providências. Os trabalhos foram presididos pela vereadora Fabiana
Alessandri, que inicialmente cumprimentou todos os presentes e registrou a presença
das senhoras Camilla Gallucci Tomaselli, secretária municipal de Planejamento, Cecília
Molina, arquiteta da Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista, e dos
senhores Rafael de Oliveira, chefe da Divisão de Regularização de Parcelamento do
Solo (Resolo), Mauro Aparecido Garcia Banhos, Chefe da Divisão de Assuntos
Parlamentares pelo Executivo, José Manoel de Freitas, representante do Loteamento
Sol e Vida, e Paulo de Lima, assessor da vereadora Camila Marino da Saúde. Também
cumprimentou os que acompanhavam a audiência pela Internet e os servidores da
Casa. Registrou que o projeto em questão foi discutido recentemente na primeira
audiência, oportunidade em que a secretária Camilla disse se tratar de matéria de
regularização fundiária de área localizada na Estrada Municipal Jurandir Furtado de
Almeida, no Bairro Sete Pontes. Disse se tratar de loteamento já consolidado e
totalmente passível de regularização e que teve o processo acompanhado pelo
Ministério Público. Acrescentou que, uma vez aprovado o projeto, os proprietários terão
segurança jurídica quanto à posse da propriedade. Na sequência, a presidente
Fabiana Alessandri passou a palavra para a secretária municipal de Planejamento,
Camilla Gallucci Tomaselli, que, após os cumprimentos, explicou que o projeto em
questão foi elaborado com base no art. 234 do Plano Diretor vigente do município, que .
prevê a instituição, por meio de lei complementar, de Zonas Especiais de
Regularização Fundiária Urbana. Detalhou que o referido loteamento consta no Plano
Diretor como área rural e agora se pretende considerá-la área urbana, para que, então,
a Secretaria de Planejamento e a Divisão de Regularização e Parcelamento do Solo
(Resolo) possam dar continuidade à regularização fundiária. Disse se tratar de uma
área de interesse específico (Reurb-E) implantada em 1996 com 24 lotes, para as
quais não será permitido nenhum desdobro, e mencionou o acompanhamento do
Ministério Público. Registrou que as ruas internas do loteamento são todas
cascalhadas e que alguns trechos já contam com guias e sarjetas. Ressaltou o trabalho
preventivo de fiscalização feito de forma bastante atuante pela equipe da Resolo, tendo
em vista que a Administração Municipal coíbe a proliferação de loteamentos
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irregulares. Orientou os cidadãos a procurarem a Resolo, por meio do telefone 40347109 e do e-mail resolobp@gmail.com ou presencialmente no Paço Municipal, para
esclarecimento de dúvidas quanto à aquisição de imóveis. Finalizando, disse serem
essas as informações complementares referentes ao projeto já discutido em primeira
audiência pública na última sexta-feira, dia 1 ° de abril. Em seguida, a vereadora
Fabiana perguntou se os loteamentos em questão pagam IPTU, uma vez que recebem
melhorias do Poder Público, tais como corte de mato, cascalhamento, limpeza e
passagem de máquina. A secretária Camilla respondeu que atualmente não pagam
por estarem localizados em zona rural, mas que, após a regularização, o referido
imposto passará a incidir sobre tais áreas também. A vereadora Fabiana Alessandri
agradeceu à secretária Camilla e aos demais servidores da Prefeitura os
esclarecimentos e destacou o trabalho competente da equipe da Resolo que vem
surtindo efeito em toda zona rural do município. Concluindo, considerou importante a
coibição de novos loteamentos irregulares, bem como a iniciativa da Administração
quanto à regularização daqueles já consolidados. Sem outras manifestações, os
trabalho
for
ncerrados às 11 h14.
De tudo o que houve, eu,
·
Thereza Paula de Moraes Lugli, Assistente de Gestão
Legislativa A, 1 vrei a presente ata, revisada por 1Yv:-c½ ul.& MI\~:½½
Marcelo
Martins, Especialista em Gestão Legislativa, que, lida e considerada conforme, vai
assinada pela presidente da audiência. Durante a audiência foi registrada a presença
da vereadora Camila Marino da Saúde. Para constar, assessoraram os trabalhos as
servidoras Thereza Paula de Moraes Lugli, do Departamento Legislativo, e Jaqueline
Montoya Mariano, do Departamento de Comunicação Institucional. Casa do Poder
Legislativo, 04 de abril de 2022.
Anexo Único: Lista de presença.
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