CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 14ª SESSÃO SEMANAL DA COMISSÃO DE
FINANÇAS, ORÇAMENTO, OBRAS, SERVIÇOS
PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO - CFO
DATA DE REALIZAÇÃO: 3 DE MAIO DE 2022

Às 9h12 do dia 3 de maio 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 Tião do Fórum,
vice-presidente, Camila Marino da Saúde e Sidiney Guedes, membros, foram
declarados abertos, sob a presidência do primeiro, os trabalhos da 14ª sessão
da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e
Desenvolvimento Urbano no exercício. A presidente Fabiana Alessandri esteve
ausente e o vereador Fábio Nascimento chegou logo depois. Durante a sessão,
(\foi registrada a presença da presidente da Casa, Gislene Cristiane Bueno - Gi
/
Borboleta. Foi cumprida a seguinte pauta: 1 Deliberação de atas de sessões
anteriores: Foi aprovada por unanimidade, sem manifestações, a ata da 13ª
sessão semanal desta comissão, realizada em 26 de abril de 2022; 2 9ª
Audiência Pública para debates sobre o PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 11/2022, de autoria do prefeito Jesus Adib Abi Chedid,
~,/
que cria a Zona Especial de Regularização Fundiária Arco-Íris - ZERFU ArcoLló"
Íris e dá outras providências. Com a palavra, a secretária municipal de
Planejamento, Camilla Gallucci Tomaselli, saudou todos, agradeceu a
oportunidade e disse que esta é a segunda audiência pública sobre o assunto.
Destacou que o projeto está amparado nos artigos 2° e 234 do Plano Diretor e
que se trata de loteamento já consolidado, antigo e identificado, que vai passar
de área rural para área urbana, a fim de viabilizar sua regularização fundiária.
Disse que foi feito todo um estudo, com descrição perimétrica georreferenciada
e indicação de saneamento ambiental, que se trata de uma Regularização
Urbana de Interesse Específico - Reurb-E e que o loteamento foi implantado
em 1993, com dezessete lotes e distribuição particular de água. Afirmou
também que a notificação desse processo e o decreto de regularização já~
foram publicados, que não existe nenhuma questão ambiental e que os imóveis
já constam no Cadastro Imobiliário Municipal, então seus proprietários já
recolhem o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU. O vereador Sidiney
Guedes perguntou onde fica o loteamento e se a regularização faz parte de
algum projeto do Governo Federal ou Estadual e a secretária Camilla Gallucci
Tomaselli respondeu que está localizado no Bairro Sete Pontes, próximo à
Chácara Recanto Verde, e que a Divisão de Regularização de Parcelamentos
do Solo - Resolo tem uma parceria forte com o deputado estadu~
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Chedid e com a Secretaria de Habitação do Estado, que está analisando, por
meio do Programa Cidade Legal, esse processo. Novamente com a palavra, o
vereador Sidiney Guedes perguntou se a população do local tem ciência do
que está sendo feito e a secretária Camilla Gallucci Tomaselli deu resposta
afirmativa, alegando que a Associação de Moradores vem pleiteando essa
regularização há muito tempo, a fim de tornar possível a titularização dos
imóveis e trazê-los para a legalidade. Ressaltou que a Administração se opõe a
qualquer loteamento irregular ou parcelamento clandestino e que a Resolo está
adotando todas as medidas para evitar esse tipo de situação. O mesmo
vereador, Sidiney Guedes, perguntou se o Cidade Legal oferece algum outro
benefício aos moradores além da documentação e a secretária Camilla
Gallucci Tomaselli respondeu que o programa regulariza as propriedades,
fazendo os respectivos registros junto ao cartório, e que a partir daí, com a
matrícula, o morador pode ter sua escritura, pleitear financiamento bancário e
melhorar seu imóvel. O edil Sidiney Guedes perguntou se a regularização
permitirá que o loteamento seja contemplado com melhorias, como
pavimentação asfáltica e código de endereçamento postal, e a secretária
Camilla Gallucci Tomaselli deu resposta afirmativa, destacando que será
possível levar toda a infraestrutura para o local, incluindo asfalto, guias,
sarjetas e sistema de drenagem. Novamente com a palavra, o vereador
Sidiney Guedes comentou que a participação popular nas audiências tem sido
pequena e perguntou se há mais algum ponto importante a ser mencionado
que possa ampliar o entendimento da população sobre o assunto. A secretária
Camilla Gallucci Tomaselli disse que as pessoas precisam entender que a
regularidade e a legitimidade são muito importantes para o seu próprio
benefício, para que o Poder Público possa atender as demandas do local.
Comentou que a sua pasta tem trabalhado bastante no preventivo e na
fiscalização para coibir qualquer tipo de loteamento irregular e a prática de
venda de áreas que não podem ser parceladas e lembrou que os munícipes~
·)
devem procurar a Resolo, no Paço Municipal, por e-mail ou por telefone, antes
de adquirir um imóvel. Para complementar, o chefe da Resolo, Rafael de
Oliveira, registrou que a equipe tem feito trabalho incessante de fiscalização, a
fim de evitar que as pessoas tenham problemas futuros com essas aquisições
~
e fiquem sem a infraestrutura de moradia. Alegou que muitos acabam
adquirindo essas propriedades irregulares por necessidade, inocência ou até
má-fé e depois procuram o Poder Público porque não conseguem fazer ligação
de energia e levar infraestrutura básica para o local. Novamente com a palavra,
o edil Sidiney Guedes disse ter notado que a Resolo está colocando
identificação nas áreas irregulares e buscando orientar as pessoas a
procurarem a Prefeitura antes de fechar negócio e questionou se a
comercialização de lotes clandestinos ainda é expressiva no município. Em
resposta, Rafael de Oliveira disse que houve grande diminuição e que tem
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tentado, nesse um ano à frente da divisão, intensificar ainda mais o trabalho de
fiscalização que já era feito. Mencionou as parcerias com a Polícia Civil, com o
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - Creci e com a Associação dos
Corretores de Imóveis de Bragança Paulista e Região - Acibrag e disse que
estão sendo colocadas placas de identificação de embargo administrativo nos
núcleos irregulares. Comentou também que foram espalhadas faixas pela
cidade a fim de chamar a atenção dos munícipes para que procurem a Resolo
antes de fazer essas aquisições e para que evitem comprar imóveis irregulares,
que vão trazer problemas no futuro, seja na parte documental, seja na esfera
civil ou criminal, seja na questão da habitabilidade, com ausência de
infraestrutura. Disse que com essas ações os casos diminuíram bastante. Na
sequência, o vereador Fábio Nascimento se manifestou, enalteceu o trabalho
da secretária municipal de Planejamento e de sua equipe e comentou sobre o
sonho de regularizar o loteamento Green Park. Perguntou se houve algum
avanço nesse sentido e a secretária Camilla Gallucci Tomaselli respondeu
que o processo está no Cidade Legal. Disse que já fizeram todo o
levantamento, que estão finalizando o cadastro social e que a ideia é dividir a
)
regularização em duas fases, para viabilizá-la o mais rápido possível. Afirmou
que o processo está bem adiantado, mas que existe uma questão ambiental,
de uma área que é considerada de preservação permanente, então é por iss
que a análise é mais delicada e mais técnica. Ressaltou que o Green Park é
um dos maiores loteamentos irregulares e consolidados da cidade e que a
Administração soube olhar com carinho para o local, contemplando-o com
infraestrutura que inclui . pavimentação, sarjetas, guias e sistema de
escoamento. Para finalizar, disse que o edil Fábio Nascimento é um grande
apoiador do Green Park e que tem sempre levado demandas de lá para
conhecimento da pasta. Ato contínuo, a arquiteta da Resolo, Cecília Martins
Molina, fez uso da palavra, disse que o loteamento Arco-Íris fica próximo à
represa e lembrou outros núcleos da mesma região cujos processos de
regularização estão em andamento. Disse que todos têm as mesmas
características - chácaras de lazer com lotes maiores e que já pagam IPTU - e
que o Cidade Legal está analisando a parte ambiental, porque a aprovação ~
urbanística é feita aqui. Registrou que os moradores estão acompanhando o
processo e que essa região ficou em área rural no Plano Diretor, diferente do
Green Park, que não precisará passar por todo esse trâmite porque já está em
área urbana. Por fim, disse que o Executivo está fazendo alguns ajustes no
Código de Urbanismo, mas que a macrozona rural vai permanecer como está
Encerrados os questionamentos, o presidente Tião do Fórum finalizou a
audiência; 3 Análise de matérias em trâmite: não constaram matérias; 4
Recebimento de matérias para designação de relataria e notificação de
prazos para emissão de parecer: 4.1 Em regime ordinário, com prazo
relator até 10/5/2022 e da comissão até 18/5/2022: 4.1.1 PROJETO D
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Nº 30/2022, da vereadora Gislene Cristiane Bueno - Gi Borboleta, que inclui no
Calendário de Eventos do Município o Desafio Cicloturismo 580k. Relator
designado: Tião do Fórum; 4.1.2 PROJETO DE LEI Nº 27/2022, da
vereadora Camila Marino da Saúde, que institui no calendário de eventos do
Município o evento esportivo Corredor Sangue Bom. Relator designado:
Fábio Nascimento; 4.1.3 PROJETO DE LEI Nº 28/2022, do vereador Fábio
Nascimento, que institui o Dia Municipal do Obreiro Universal. Relatora
designada: Camila Marino da Saúde. A relatora fez uso da palavra e já emitiu
seu parecer favorável, que foi aprovado por unanimidade. O autor do projeto,
vereador Fábio Nascimento, agradeceu à relatora a confiança; 4.1.4
PROJETO DE LEI Nº 29/2022, do vereador Juninho Boi, que institui o Dia
Municipal do Atleta. Relator designado: Sidiney Guedes; 4.1.5 PROJETO DE
RESOLUÇÃO Nº 02/2022, da vereadora Gislene Cristiane Bueno - Gi
Borboleta, que autoriza o acesso de animais domésticos de pequeno porte às
dependências da Câmara Municipal de Bragança Paulista. Relatora
designada: Fabiana Alessandri; 5 Encerramento: Nada mais tendo sido
tratado, os trabalhos desta sessão foram encerrados às 9h37. De tudo quanto
houve, eu,
WJ.úÍl., Gn.Jo.,
Glaucia Mariana Cesila Ferreira, Assistente
de
Gestão
egislativa,
lavrei
a
presente
ata,
revisada
por
~~
,J,1\.4;., Marcelo Martins, Especialista em Gestão Legislativa,
que, lida e considerada conforme, vai assinada pelos integrantes da comissão.
Os pronunciamentos constam, na íntegra, dos serviços de gravação da
Câmara Municipal, como arquivo permanente. Assessoraram os trabalhos
desta sessão os servidores Cecília Selma Basani, do Departamento Legislativo,
e Jaqueline Montoya Mariano, do
partamento de Comunicação Institucional.
O assessor de vereador
o de Lima e o chefe da Divisão de Assuntos
Parlamentares, M
parecido Garcia Banhos, também acompanharam os
trabalhos. Casa
P der Legislativo, 12 de maio de 2022.
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9ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 2022.
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