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ATA DA 4ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 2022

Às 1 0h05 do dia 14 de fevereiro 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 4ª audiência pública do corrente exercício, convocada pelo
Edital nº 15/2022, para debates com a população acerca das seguintes matérias de
autoria do prefeito Jesus Adib Abi Chedid: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
33/2021, que cria a Zona Especial de Regularização Fundiária Recanto da Montanha ZERFU Recanto da Montanha e dá outras providências; PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 02/2022, que cria a Zona Especial de Regularização Fundiária
Bela Vista - ZERFU Bela Vista e dá outras providências; PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 03/2022, que cria a Zona Especial de Regularização Fundiária
Panorama 1 - ZERFU Panorama I e dá outras providências; e PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 04/2022, que cria a Zona Especial de Regularização Fundiária
Portal do Jaguari - ZERFU Portal do Jaguari e dá outras providências. Os trabalhos
foram presididos pelo vereador Natanael Ananias, que inicialmente cumprimentou todos
os presentes e registrou a presença dos vereadores Marco Antonio Marcolino,
Missionária Pokaia e Claudio Coxinha, da secretária municipal de Planejamento, Camilla
Gallucci Tomaselli, do chefe de Divisão de Regularização de Parcelamento do Solo
(Resolo), Rafael de Oliveira, do procurador Rafael Cipoleta, da arquiteta Cecília Molina,
entre outros servidores do Executivo, e dos representantes dos referidos loteamentos,
Mariana Tamaio Colombo, Bruna de Souza Russo, André Rodrigues e Alfredo Tatsuo,
conforme lista de presença anexa. Também cumprimentou os que acompanhavam a
audiência pela Internet e os servidores da Casa. Na sequência, o presidente Natanael
Ananias passou a palavra para a secretária municipal de Planejamento, Camilla
Gallucci Tomaselli, que, após os cumprimentos, esclareceu que as matérias foram
elaboradas 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, que possibilitam que o proprietário que está nesses núcleos há muito
tempo tenha a matrícula de seu lote. Explicou tratar-se de loteamentos consolidados,
identificados e antigos, em processo de regularização fundiária, analisado pelo corpo
técnico da Resolo e já em fase de aprovação junto ao Município e ao Governo do
Estado, por meio do Programa Estadual de Regularização Fundiária Urbana, Cidade
Legal. Também mencionou o amparo do Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257, de
2001, bem como dos dispositivos da Lei Federal nº 13.465, de 2017, que dispõe sobre a
regularização fundiária rural e urbana. Explicou que com a aprovação das matérias em
análise, os quatro núcleos residenciais passam a ser considerados como se estivessem
dentro de uma macrozona urbana, permitindo que a Resolo dê continuidade à
regularização fundiária. Ressaltou que somente os perímetros delimitados nos projeto
de lei serão considerados Zerfu. Disse que tanto o corpo técnico da Prefeitura como o
Ministério Público requerem a regularização fundiária desses loteamentos porque existe
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infraestrutura cabível para tanto e não há problemas ambientais. Na sequência, falou do
trabalho preventivo para que núcleos irregulares sejam coibidos e solicitou àqueles que
têm interesse na aquisição de lotes, especialmente na zona rural, com valor muito
abaixo do mercado e em locais muito distantes, que procurem a Resolo, no Paço
Municipal, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16h, pelo telefone 4034-7109, ou e-mail
resolobp@gmail.com, para obter informações antes de concretizar a compra, pois os
técnicos estão à disposição para esclarecimentos. Questionado pelo edil Natanael
Ananias, o chefe de Divisão de Regularização de Parcelamento do Solo (Resolo),
Rafael de Oliveira, esclareceu que o loteamento de chácaras localizado antes de
chegar ao Recando da Montanha refere-se a desdobramento antigo que foi aprovado
anteriormente, quando o Plano Diretor classificava o local como expansão urbana. Já os
loteamentos localizados após o Recanto da Montanha estão sob investigação, com
possibilidade de se tratar de parcelamentos irregulares, e destacou a intensificação das
fiscalizações para coibir o surgimento de novos núcleos irregulares. Respondendo
questionamento feito pelo edil Marcolino, a secretária Camilla esclareceu: que todos os
núcleos residenciais possuem infraestrutura apta para a regularização fundiária
aprovada pelo Município, Cidade Legal e Ministério Público, citando sistema de
abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, rede de energia
elétrica, pavimentação e solução de drenagem; que o interesse pela regularização se
deu por parte dos loteadores e associações de moradores do bairros, os quais estão
cientes da necessidade do cumprimento do que está previsto na lei; que a Resolo já
constatou que exigências quanto a recuo e coeficiente de aproveitamento máximo
ocorrem de fato; que os quatro loteamentos em questão são de interesse específico; que
o permissivo de parcelamento é unifamiliar da forma como estão; que somente os lotes
localizados dentro do perímetro terão tributação de IPTU, sendo que a maioria dos
loteamentos já possui essa tributação. Em relação ao processo de regularização, a
secretária Camilla detalhou que inicialmente a Resolo notificou os moradores e foi
expedido decreto pelo Executivo determinando a possibilidade de regularização, sendo
que, na sequência, foi publicado um edital informando que o núcleo será regularizado.
Acrescentou que, após a aprovação do projeto de lei pela Câmara, ocorrerá a fase final
com levantamento topográfico e de infraestrutura e será dada entrada do processo junto
ao Cartório de Registro de Imóveis para averiguação e efetivação das matrículas
individuais. Quanto aos prazos, disse que o Executivo atuará de forma célere,
destacando que a associação de moradores tem colaborado muito e que o Cartório de
Registro de Imóveis também não tem medido esforços para a conclusão do processo.
Sobre o Projeto de Lei Complementar nº 32/2021, que dispõe sobre a outorga onerosa,
a secretária Camilla esclareceu que os projetos debatidos na data corrente tratam de
Zerfu com lotes de situação consolidada, ocupação unifamiliar e matrícula
individualizada, sendo que casos de alterações posteriores dependerão de estudos e
análise. Respondendo questionamento do edil Natanael Ananias, o Sr. Rafael de
Oliveira informou que o Recanto da Montanha é o mais conhecido dos loteamentos
referidos e está localizado no Bairro Agudo dos Frias, e os outros três localizam-se nas
proximidades da represa. Explicou que, por meio da criação da Zerfu, são regularizados
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asas já consolidados, constatados por representante técnico e que não são passíveis
de reversão. Já a outorga onerosa é um instrumento utilizado em processos de
aprovação de novos empreendimentos e loteamentos. A outorga onerosa dar-se-á se
houver desdobro, o que não está sendo tratado nesta parte do processo. O edil
Marcolino disse que, segundo inciso da lei da outorga, há a possibilidade da aplicação
do instrumento na Zerfu aprovada por lei, porém as matérias debatidas na audiência
corrente tratam apenas da regularização dos lotes, não têm relação com futuras
alterações que podem ocorrer. Com a palavra, a arquiteta Cecília Molina contou que na
década de 80, quando a Sabesp implantou a represa, as áreas no entorno dela foram
valorizadas e houve parcelamento de solo com formação de chácaras que possuem
cadastro no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Disse que há tempos há ação
no Ministério Público referente a regularização e que com a lei federal de 2017,
específica para o assunto, foi dada continuidade ao processo. Disse que os lotes em
questão estão consolidados e que não há como exigir a restrição urbanística daqueles já
construídos, por isso há decreto, previsto no Código de Urbanismo, que trata da
questão. Destacou que essas restrições são para os lotes que não possuem construção,
os quais não têm quantidade expressiva dentro dos núcleos. Comentou que a Zerfu já
estava prevista no Plano Diretor e não prevê nada sobre a utilização do instrumento da
outorga onerosa, considerando que foi coincidência as coisas acontecerem ao mesmo
tempo. Também disse que a lei prevê a regularização do lote e que, na sequência, com
a matrícula, as construções poderão ser regularizadas. O edil Marcolino considerou
que, com a aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 32, fica implícita a autorização
da utilização do mecanismo da outorga onerosa na Zerfu. Sobre a criação da Zerfu,
entendeu que os proprietários têm conhecimento das restrições e regras e que, com a
aprovação, cada localização será regularizada individualmente e terá a escritura. Disse
que na audiência referente à outorga onerosa foram debatidas questões sobre a
qualidade de vida e a situação das pessoas que estão no local há muito tempo e não
esperavam um empreendimento diferenciado no bairro. Opinou que é necessária a
regularização e que se a matéria que trata da outorga onerosa for aprovada o
instrumento poderá ser utilizado na questão em debate desde que haja interesse e a
comissão da Prefeitura analise a viabilidade urbanística e técnica. Em relação à situação
ambiental dos núcleos localizados ao redor da represa, questionada pelo edil Marcolino,
a arquiteta Cecília Molina, mencionando a Lei Federal nº 13.465 de 2017, que trata da
regularização fundiária rural e urbana, lei estadual que cria a Área de Proteção
Ambiental (APA) do Sistema Cantareira, e decreto referente à regulamentação da citada
área, disse que a autorização dos núcleos depende da análise no Programa Cidade
Legal e que desde 2017 as associações de moradores e a equipe da Resolo estão
atuando na questão, realizando as alterações solicitadas. Explicou que o ônus ambiental
para o desfazimento é muito maior do que a determinação de regras para aqueles que já
estão estabelecidos no local e que no caso do núcleo do Recanto da Montanha, embor
não esteja localizado na represa, poderia ter alguma questão relacionada à mata,
nascente ou córrego, mas não há nenhuma situação ambiental que exija alguma
intervenção ou medida de mitigação. Dito isso, o edil Marcolino concluiu que o
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xecutivo estava pedindo autorização legislativa para dar sequência à regularização,
mas que também depende do andamento do processo no Programa Cidade Legal. A
secretária Camilla disse que, sem a aprovação da Casa para os quatro projetos de lei
em debate, o Executivo não pode prosseguir com a regularização fundiária. Sobre a
questão ambiental, disse entender que a liberação no Programa Cidade Legal tende a
ter êxito, pois não há problema de interferência ambiental, tanto é que o Ministério
Público concorda com o parecer do Executivo. A vereadora Missionaria Pokaia
considerou que as matérias foram esclarecidas e manifestou apoio aos munícipes que
atuam em prol da regularização de suas propriedades. Finalizando, a secretária Camilla,
em nome do corpo jurídico da Prefeitura, representado pelo Dr. Rafael Cipoleta,
procurador responsável da Resolo, e dos componentes da equipe técnica, Rafael de
Oliveira, Cecília Molina, Larissa, Marina, Maria de Fátima, e dos fiscais Fabrício e
Robson, agradeceu a todos e disse que a Resolo está à inteira disposição da sociedade.
Falou do trabalho contra a deflagração de loteamentos irregulares, regularização de
núcleos residenciais e aprovação de projetos para atender ao loteador, associação e
proprietários com a parceria da Câmara, a fim de proporcionar esses benefícios para a
população. O Sr. Rafael de Oliveira agradeceu à Casa o espaço para esclarecimentos,
salientando a intensificação da campanha de conscientização sobre a regularidade da
documentação da área que o munícipe pretende adquirir. O edil Natanael Ananias, em
nome da Casa, agradeceu aos vereadores e munícipes presentes, à secretária Camilla,
Sr. Rafael de Oliveira e aos demais membros da equipe da Resolo, considerando o
debate bastante esclarecedor. Durante a audiência foi registrada a presença da
presidente da Casa, vereadora Gislene Cristiane Bueno, do vereador Ismael Brasilino e
do
. Ressano Rossi, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Sem outras
ife t õ • s,
trabalhos foram encerrados às 11 h. De tudo o que houve, eu,
-+4--P"'-i..=;_r._...;+:-~
'd:...I.L:::..----- Muriel Mitsuco Kogima Kiyuna, As.
e de Gestão
presente ata, revisada por /\v'-O .l\u.10 tu\A~
Marcelo
Martins, Especialista em Gestão Legislativa, que, lida e considerada conforme, vai
assinada pela presidente da audiência. Para constar, assessoraram os trabalhos as
servidoras Gláucia Mariana Cesila Ferreira e Muriel Mitsuco Kogima Kiyuna, do
Departamento Legislativo, e Jaqueline Montoya Mariano do Departamento de
Comunicação Institucional. As assessoras de vereador Clarice Ferri da Silva e Silmara
de Oliveira Soglia também acompanharam a audiência. Casa do Poder Legislativo, 17
de fevereiro de 2022.

NATAN~NIAS
Presidente da audiência pública
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