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I - Composição e organizaçáo da Comissão de Assuntos
Relevantes

A Comissão de Assuntos Relevantes (CAR), com o objetivo

específico de discutir a questão do grande número de loteamentos irregulares

e/ou clandestinos existentes no Município de Mairiporã, foi legalmente

criada conforme dispõe o art. 106, do Regimento Intemo da Câmara

Municipal de Mairiporã e instrumentalizadaatravés do Projeto de Resolução

tro 3, de 25 de outubro de 2017, aprovada por unanimidade no dia 3l de

outubro de 2017 . A promulgação se deu aos dias 4 de novembro de 2017,

no Diário Oficial do Município (fls.03).

A Comissão de Assuntos Relevantes, composta de 5 membros,

com o objetivo de "estudar, analisar, propor encaminhamentos e sugestões

quanto aos loteamentos considerados clandestinos e/ou irregulares no

Município de Mairipord', teve como prazo de funcionamento noventa dias,

prorrogáveis.

il PANORAMA GERAL DA OCUPAÇAO

IRREGULAR NA CIDADE DE MAIRIPORÃ

Mairiporã é um Município da Região Metropolitana de São

Paulo, localizado em seu extremo norte, possui uma área de 320.697 km2 e

possui uma população estimada em 100.179 pessoas, conforme projeção do

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para o ano de 2019,
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possuindo uma densidade demográfica de 252,44 habitantes por quilometro

quadrado. Como comparação, a cidade viziúa Guarulhos possui uma

densidade demográfica de 3.834,51 habitantes por quilometro quadrado.l

Como se pode perceber, Mairiporã continua sendo a única "ilha

verde" na porção norte da Região Metropolitana, tendo em vista que, os

municípios lindeiros encontram-se saturados ou em vias de saturação

populacional, aproximando-se de uma perigosa conurbação anelar

compostas pelas cidades de Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras,

São Paulo e Guarulhos.

Região metropolitana de São Paulo

'"*, >. Acesso em:31 mai.2020.
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A temida conurbação representa um fenômeno urbano

que está intimamente relacionado com o desenvolvimento das cidades

localizadas na Região Metropolitana de São Paulo. Trata-se, portanto, do

encontro limítrofe entre duas ou mais cidades, que ocoÍre por meio de um

significativo e acelerado crescimento urbano, tornando-a uma só massa

populacional.

Esse fenômeno ocoÍre com a expansão da urbanizaçáo e

o desenvolvimento das cidades, onde os limites fisicos (geográficos) entre as

cidades tendem a desaparecerem. Em regra,ftca dificil saber quando termina

uma cidade e começa a outra.

Quanto a isso, devemos lembrar que a conurbação pode

trazer diversos problemas às cidades, posto que, pode afetar o sistema de

transporte, aumentar a violência, diminuir a qualidade de vida, dentre outros.

Além disso, pode gerar conflitos entre as estruturas administrativas e

políticas das cidades envolvidas, como já ocorrem em nossas limítrofes.

Vale lembrar que Mairiporã faz limite com duas das

cidades mais populosas do Estado de São Paulo, quais sejam: Guarulhos e a

própria Capital paulista.

Como se pode denotar, o controle do uso do solo é medida

que se impõe para ditar os rumos do que uma administração municipal quer

4



C â.maro lVÍunictp af fe fuÍ.airtp orã, r",t

para o futuro de sua Cidade,

lEsta[o [e Sõo Qaufo
onde se associa diretamente a qualidade de vida

que queremos propiciar aos nossos concidadãos, bem como, a organizaçáo

necessáriaparauma gestão que envolve as presentes e futuras gerações.

Vale lembrar que, nos termos do inciso VIII, art. 30, da

Constituição Federal, compete aos municípios "promover, no que couber,

adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do

uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano". Nesses termos e de

forma expressa, temos que, a responsabilidade municipal no controle do uso

do solo é de clareza meridional e não podemos nos furtar dessa atribuição.

Importe destacar que, o Município de Mairiporã também

faz parte da RBCV-SP (Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade

de São Paulo), sendo flagrante a aptidão de fornecer os serviços ambientais

necessários à qualidade de vida das pessoas.

O Cinturão Verde é o responsável pela qualidade de vida

da metrópole de São Paulo, na medida em que apresenta 10 grandes

beneficios naturais. Quais sejam:

l. abriga os mananctais que abastecem a cidade e as cabeceiras e

afluentes dos rios que cortam a área urbana;

2. estabiliza o clima, impedindo o avanÇo das ilhas de calor em direção

à periferia;
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3. auxilia na recuperação atmosJiérica filtrando o ar poluído,

principalmente de substâncias particuladas ;

4. abriga grande biodiversidade de espécies;

5. protege os solos de áreas vulneráveis, onde se produzem chuvas

torrenciais, amenizando as enchentes na malha urbana;

6. uso social

7. garante parte da seguranÇa alimentar das cidades;

8. constitui reserva do patrimônio cultural;

9. apresentaforte potencial para novcts descobertas científicas;

I 0. estimula as atividades autos sustentáveis.

Em contrapartida, podemos também listar as 10 maiores

ameaças ao Cinturão Verde:

1. Especulação Imobiliária,'

2. Grandes obras de infraestrutura;

3. Legislação inadequada e descumprida;

4. Regulamentoção fundiária precáría ;

5. Extração ilegal de recursos/lorestais;

6. Mineração;

7. Lixo (Jrbano;

8. Poluição atmosférica;

9. Depredação do ambiente por indivíduos não conscientes,'

I 0. Des c oncentraç ão industrial.2

2 tf: https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutoflorestal/o-instituto/rbcv/o-cinturao-
verde/. Pesquisa realizada em 31./0512O2O.
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De se destacar que as 10 maiores ameaças ao Cinturão

Verde, são exatamente as mesmas ameaças que pairam sobre a Cidade de

Mairiporã.

Mairiporã abriga um dos mais importantes mananciais

que abastecem a população paulistana, onde o Governo Paulista editou aLei

lsJgT, de 16 de abril de 2015, estabelecendo como Area de Proteção e

Recuperação de Mananciais do Alto Juquery - APRM-AJ, situada na

Unidade de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Alto Tietê - UGRHI

06, como manancial de interesse regional destinado ao abastecimento das

populações atuais e futuras.

A lei estadual que gravou mais de 85oÁ do território

municipal como Área de Proteção e Recuperação de Mananciais do Alto

Juquery - APRM-AJ, acabou por ditar a vocação preservacionista de

Mairiporã, onde devemos buscar a conciliação de tal regramento ambiental,

com a dinâmica local. Em poucas palavras, devemos construir nossa Cidade

com essa vocação ambiental imposta ao município, sabendo que não haverá

regressão quanto as restrições Írazidas por este ordenamento.

Destacamos ainda, a incidência de importantes Unidades

de Conservação de proteção integral, nos termos do art. 8o, da Lei no 9.985,

de 18 de julho de 2000 (SNUC), tais como:
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l. Parque Estadual da Cantareira, que possui 7 ,916,52 hectares

2. Parque Estadual do Itapetinga, que possui área superior a 10 mil

hectares;

3. Parque Estadual do Itaberaba, que possui área superior a 15 mil

hectares;

4. Monumento Natural Estadual da Pedra Grande.

ronnnçÃo socroAMBtrNTAr rs - srM

E, ainda, Unidades de Conservação de uso sustentável,

nos termos do art. 14, da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, tais como:

1. Area de Proteção Ambiental do Sistema Cantareira
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1. Area de Relevante Interesse Ecológico do Pico do Olho D'água

Como se pode verificar, somos um Município com perfil

voltado diretamente à conservação e proteção ambiental e, intrinsecamente

vocacionado aos ditames do art. 225, de nossa Carta Maior, verbis:

"Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
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e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao

Poder Público e à coletividode o dever de defendê-lo e

preservá-lo para as presentes efuturas gerações."

Com a criaçáo da RBCV-SP, temos claro que o termo

cinturão verde, na qual estamos inseridos, tem como objetivo de estabilizar

o clima, impedindo o avanço das ilhas de calor formada pelo crescimento

urbano nas cidades mais populosas, em especial a Capital paulista.

O conforto térmico é um fator muito importante para a

saúde populacional, servindo como arrefecimento da atividade humana,

além de auxiliar na recuperação atmosferica filtrando o ar poluído,

principalmente de substâncias particuladas. Nessa esteira preservacionista,

temos como consequência positiva a presença de grande biodiversidade de

espécies da flora e da fauna natural.

A presença de florestas e a proteção dos rios, encostas e

matas ciliares, tem como resultado a proteção dos solos de áreas vulneráveis,

onde se produzem chuvas torrenciais, amenizando as enchentes na malha

urbana da Região Metropolitana.

Ainda, destacamos que, além dos aspectos protecionistas

legais, criados pela vontade humana, temos o relevo do Município de

Mairiporã:

10
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O relevo no município de Mairiporã é estruturado principalmente a partir

do intemperismo nessas rochas mais resistentes, sendo identificados cinco

tipos de padrões de relevo: as planícies aluvians, os morrotes, os morros

baixos, os morros altos e as seruas e escqrpos, conforme o mapa

geomorfológico (Figura 2.4-l) e q sua razão de ocorrência (Figura 2.4-2).

Predominq no município o relevo do tipo morros altos e baixos com

amplitudes que variam de 90 até 200 m e declividades de encostas de 20 a

30%. Nos morros altos as encostas, com perfis predominantemente

retilíneos, apresentam-se bastante entalhadas, com grotas profundas,

anfiteatros, ravinas e alta densidade de drenagem e nos morros baixos as

encostas possuem perfis retilíneos q convexos e superficies razoavelmente

entalhadas por ravinas, com frequentes anfiteatros, apresentando alta

densidqde de drenagem.j

3 Atlas Socioambiental do Município de Mairiporã - Pf ,2Ot7 - pg.t2

1.1.
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Figura 2.4-l - Mapa Geomorfológico do município de Mairiporã. Fonte: IPT e EMPLASA, 1990.

Figura 2.4-2 - Razão de ocorrência dos tipos de padrões de relevo no município de Mairiporã (área em

%)

O Atlas Socioambiental do Município de Mairiporã,

realizado pelo IPT, no ano de 2017, é um excelente indicador para a

formulação de políticas públicas para a Cidade, destacando que, arealizaçáo
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do estudo citado tem como premissa básica a instrumentalização dos nossos

administradores para a tomada de decisões.

O uso e ocupação do solo, diga-se, competência

constitucional do Município, conforme demonstra o Atlas Socioambiental

do Município de Mairiporã, possui a seguinte Classe de Uso:

1. Mata - Compreende amatanativa secundária com área representativa

e contínua, e também as matas ciliares representadas por toda a

vegetação arbórea e arbustiva localizada ao longo das drenagens.

(55,8%);

2. Campos úmidos - Formações herbáceas- subarbustivas que ocorrem

em terenos úmidos. (0,3%);

3. Área urbana Area residencial densamente ocupada, com

infraestrutura básica (pavimentaçáo, sistema de drenagem,

saneamento, etc.), atividades de comércio e serviços. Insere também

os vazios e espaços verdes inseridos nessa étrea. (12,7%);

4. Reflorestamento - Formações arbóreas e homogêneas cultivadas com

fins econômicos, e geralmente compostas por pinus e eucalipto. (7,2

%);

13
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5. Cultura perene - Área destinada ao cultivo extensivo de diferentes

culturas que perÍnanecem sobre o solo todo o período do ano. não

representativa

6. Campo antrópico Ar"u caracterizada por vegetação rasteira,

constituindo uma cobertura que pode ser quase contínua ou

apresentar-se sob a forma de tufos, deixando, nesse caso, alguns

trechos de solo descoberto. Espaçadamente podem ocoÍrer pequenos

subarbustos, arbustos ou mesmo árvores isoladas. (22,8 %);

7. Mineração -Área de extração mineral que inclui o movimento de terra,

cavas, edificações, entre outros com efeito desta atividade. (0,3 %);

8. Corpo d'Água - Acumulação de água na superficie, tais como lagoas,

reservatórios, açudes, entre outros. (I,0%).

1,4
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Uso e ocupação do solo no município de Mairiporã. (Fonte: Emplasa, 201l)

Frise-se que a referência utilizadano presente estudo tem

como fonte as informações obtidas junto a Emplasa, no ano de 2011.

Portanto, deveras desatualizado.

Diante desse panorama legal, biótico, fisico e antrópico,

necessário destacar os problemas associados e presentes em nosso dia-a-dia,

tais como:
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1. Especulação Imobiliária

A especulação imobiliáriana Cidade é evidenciada, não

pela espera da valorização do imóvel, mas pelo parcelamento ilegal e a

grilagem de terra, como forma de auferir renda de forma facil e rápida. Mas

com um grande prejuízo para a coletividade mairiporanense.

Em nosso ordenamento jurídico, o parcelamento do solo

urbano é regido pela Lei no 6.766, de 1979, onde o parcelamento do solo

urbano é gênero do qual são espécies o desmembramento, o loteamento e o

desdobro. As duas primeiras espécies sujeitas e disciplinadas pela Lei no

6.766179 e a última regulada exclusivamente pela Lei Municipal.

Veja que em nossa Cidade, temos duas modalidades de

loteamentos:

I. Loteamento aberto: Nesse tipo de empreendimento, o loteador

realiza o parcelamento do solo mediante o fracionamento de uma

gleba maior, através de abertura de ruas, destinação de áreas públicas

e individualizaçáo dos lotes. Inicialmente, estando a documentação

da gleba apta a dar continuidade ao loteamento, a Prefeitura deverâ

"pré-aprovar" o projeto, após a devida observação ao zoneamento

Iocal e as limitações administrativas municipal. Apos essa fase, essa

aprovação se dará em âmbito estadual (CETESB ou GRAPROI{AB).

16
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Devidamente aprovado, o loteador seguirá ao Cartório de Registro de

Imóveis para prosseguir com a individualizaçáo das matrículas. Veja

eu€, somente após esse trâmite e a implantação da respectiva

infraestrutura básica os lotes poderão ser comercializados. Os

compradores adquirem apenas o terreno autônomo, guo é o real objeto

de sua compra. Ou seja, as áreas comuns continuam sendo totalmente

públicas e sob a administraçáo da prefeitura da cidade;

II. Loteamento acesso controlado: Essa modalidade foi recentemente

introduzida pela Lei 13.46512017, tendo como principal objetivo,

apaziguar a coexistência dos loteamentos que possuem portaria com

controle de acesso. De se verificar que, apesar do controle, é vedado

o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos, não

residentes, desde que devidamente identificados ou cadastrados. Insta

consignar que, nos termos do § 8o, do art. 2', daLei 6.76611979, o

controle de acesso será regulamentado por ato do poder público

Municipal. O que ainda não há e deverá ser objeto de análise por esta

Casa de Leis. Nessa modalidade, o licenciamento se amolda ao

loteamento aberto.

Temos ainda, a Lei 4.591164, que trata da modalidade

condomínio e suas incorporações imobiliárias. A expressáo "condomínio

«lilJíllat, J utllll.úr nc Çádlfe Ctvtl Drilllrlre p}l.r rufbrlr.rt r o:rnícm{nlil

verticais (prédios, os chamados "condomínios de edificios"), quanto para

condomínios horizontais (também coúecidos como "condomínios de

casas") Quais sejam:

77
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Condomínio de edifícios: O Condomínio vertical pode ser

utilizado para anunciar que se trata de um edificio de apartamentos

no formato de torre, eue pode bem ser formado por só uma torre

ou várias torres irmãs, iguais ou não. E uma definição que serve

como norte no caso de venda ou de referência para quem compra

um imóvel na planta. Nos últimos anos, ante a crescente escalada

de violência nos grandes centros urbanos, temos visto um grande

número de casas colocadas à venda e uma grande procura por

condomínios de edificios, tendo em vista, se traÍar de

empreendimento estritamente privado, onde entram moradores e

pessoas por elas autorizadas.

II. Condomínio de casas: Já o condomínio horizontal é aquele onde

as construções são feitas no plano horizontal ou uma ao lado da

outra, o contrário da vertical. Em outras palavras, podemos usar

um termo mais popular que seria o condomínio de casas, para o

condomínio horizontal. Esse tipo de condomínio deve ficar cada

vez mais exclusivo, pois ele necessita de um terreno maior para a

sua construção e com as limitações geográficas cada vez maiores.

uma característica é a necessidade de construção das casas,

ficando o comprador restrito ao padrão estabelecido pelo

idealizador do projeto. ou seja, apesar daprivacidade e segurança

encontrado no condomínio de casas, o proprietário não dispõe da

faculdade em construir uma casa ao seu gosto;

18
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Condomínio de lotes: Recentemente introduzido ao Código Civil

(art. 1358-A), a previsão do Condomínio de Lotes veio atender a

expectativa de profissionais do setor, elencados por alguns como

"o modelo mais esperado pelo mercado imobiliário". Trata-se da

possibilidade de incorporar uma gleba de área, com a finalidade de

implantar um condomínio de lotes, onde se trata de ârea privativa

e com a possibilidade de desenvolver o seu próprio projeto

arquitetônico, onde a implantação da infraestrutura fica a cargo do

empreendedor e a sua manutenção rateada pela massa

condominial. No entanto, verificamos que ainda não "caiu a ficha"

da Secretaria Estadual da Habitação, onde, mediante um parecer

opinativo de sua procuradoria, informa que, para implantar um

condomínio de lotes, necessário que seja aprovado previamente um

loteamento.

Mairiporã, diante da restritiva e severa legislação

ambiental, não possui outra característica, senão o empreendedorismo

imobiliário, especialmente os de característica residencial.

Seja ele implantado de forma legal ou ilegal, temos esse

divisor de águas como grande desafio daqui para frente.

Como dizia o Jurista francês George Ripert, ,,quando 
o

Direito ignora a realidade, a realidade se vinga, ignorando o Direito,,. Essa

frase resume o grande desafio em encarar a ocupação do solo em Mairiporã,

III.

19
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como medida de implementação de política pública em detrimento do

interesse dos malfeitores.

Não raro, criminosos (esse é o termo que se amolda

àqueles que buscam fraudar a legislação e praticam crimes) que empregam

meios ilegais paraatingir o objetivo que não conseguiriam pelo meio normal,

acabam por prejudicar toda a sociedade mairiporanense e isso devemos

combater.

Quando falamos em criminosos, e tâcito que, tratando-se

da subdivisão de uma gleba em lotes para fins habitacionais, nos termos do

artigo 2" da Lei no 6.766179, caracteriza-se em crime tipificado nos artigos

50 e seguintes, quando realizado sem as devidas autorizações

governamentais.

De certo gu€, qualquer que seja a modalidade

(loteamento, condomínio ou condomínio de lotes), inicialmente, existe a

necessidade em observar elementos jurídicos (documentaçáo, matrícula,

pesquisas judiciais), observação aos ordenamentos urbanísticos em âmbito

municipal (coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, lote mínimo,

aÍruamento, área verde, área institucional e etc), onde se obtém a,,pré-

aprovação" e, em seguida, levado ao órgão estadual (CETESB ou

GRAPROHAB). Uma vez aproyado, o empreendimento é levado a registro
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(CRI). Não há outra forma legal em se realizar a venda de lotes, sem antes

peregrinar pelos órgãos supracitados.

De se destacar que, nos termos do art. 30, de nossa Carta

Maior, temos que, verbís:

()

WII - promover, no que couber, adequado ordenamento

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do

parcelamento e da ocupação do solo urbano;"

Chamamos a atenção dos Nobres Pares, quanto à

competência emanada pela nossa Constituição, garantindo que "compete"

aos Municípios "promover, no que couber, adequado ordenamento

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da

ocupação do solo urbano".

Em poucas palavras, temos o entendimento de que o
planejamento e controle do uso, do parcelqmento e da ocupação do solo

urbano, deve ser conduzido em âmbito municipal. ou seja, desde que

obedecidas as limitações legais e administrativas contidas nas leis que tratam

27
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do assunto, compete ao Município toda a sua tramitação, diferente do que

exige o Governo Estadual, através do Graprohab e/ou CETESB.

Há que se destacar que, estabelecidas as competências

municipais, qualquer outra interferência poderá ser considerada

inconstitucional. Tema esse de grande interesse paraanossa Cidade, yezque,

diante de tantas restrições ambientais, deveríamos ter autonomia política e

administrativa paru analisar loteamentos e condomínios, sem a interferência

estadual, consignado que, autonomia municipal se dá através da obediência

às legislações nacional, estadual e municipal.

Á..ur objeto de inventário

Para dar início ao processo de parcelamento legal,

necessário que a matrícula do imóvel esteja "limpa", sem problemas de

representatividade dos outorgantes. Ou seja, a matrícula deve estar apta a

receber averbações.

Como se sabe, em muitos casos, os proprietários

indicados na matrícula do imóvel são pessoas falecidas, que sequer foi dado

início ao processo de inventário pelos seus herdeiros. Enquanto não se

resolver a partilha da herança deixada pelo o'de cujus" ou a nomeação de um

inventariante para representar os herdeiros, não será possível dar início ao

procedimento de licenciamento do empreendimento por essa via.
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Não raro, verificamos casos onde os supostos herdeiros

subdividem consensualmente a propriedade e as vendem ou parcelam sem a

devida efetivação do inventário. Tal atitude é incluída no rol de crimes contra

a administração pública e impede a regularização daquele que adquiriu parte

da área.

Para esses casos, alei 13.465, de 2017, trouxe a previsão

do condomínio de lotes para pacificar e legalizar esse tipo de o'loteamento",

onde a venda se dá através de fração ideal, não em lotes.

Áreas objetos de usucapião

Muitas áreas sem titularidade ou abandonadas pelos seus

antigos proprietários (aqueles indicados na matrícula), são objetos de ação

de usucapião como forma de aquisição originária, mas perduram por longo

período na esfera judicial.

Também é frequente a venda de imóvel ainda em

processo de usucapião, sem sequer saber se serão efetivadas ao autor da ação.

Muitos usam esse caminho para "legarizar" a áreaem processo de grilagem

de terras.

^1
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Enquanto perdurar a ação de usucapião e antes da

ra
^40/

sentença na qual determina o registro da propriedade, não será possível dar

andamento ao processo de licenciamento do parcelamento do solo.

Grilagem de terra

A modalidade criminosa mais comum é a venda de

terrenos por pessoas que sequer são proprietárias do imóvel. O grileiro é um

suposto proprietário privado que se apossa das terras devolutas (terras

públicas sem destinação) e/ou de terras de terceiros. Esta apropriação

envolve a criação de documentos falsos, de onde provém o termo grilagem,

já que os documentos eram engavetados com grilos para dar uma aparência

de antigos (portanto, mais verossímil) pelo amarelado que os detritos do

animal deixam no papel e pelos desgastes que os animais provocam no

mesmo.

Além de constituir crime contra a administração pública,

a grilagem associa-se diretamente a crimes como desmatamento de grandes

áreas, ameaça, invasão (esbulho), invasão de unidades de conservação

integral e causando enorÍnes prejuízos à coletividade.

2, Obras de infroestruturo
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Podemos citar duas obras de infraestrutura que são

indutores à ocupação e o parcelamento ilegal do solo. Quais sejam

a. Abertura de arruamento

A abertura de estradas no interior de propriedades acaba

por induzir a venda e a ocupação irregular e, não raro, a própria

municipalidade acaba custeamento a manutenção desses viários, sob o
o'patrocínio" daqueles que pagam seus impostos regularmente.

b. Energia elétrica

Inegavelmente, podemos verificar que a ampliação e a

instalação de energia elétrica, além de dar ar de legalidade com a presença

de um serviço público, acaba por fomentar e facilitar a instalação de

moradias em qualquer ponto, por mais longínquo que seja.

Podemos observar gu€, a concessionâria de energia

elétrica tem reaLizado extensões e ligações em áreas de manancial, unidades

de conservação e loteamento clandestinos, conferindo tal atitude como

incurso nos crimes tipificados na lei 6.766, de 1979. portanto, podemos

sugerir que a concessionéria possui responsabilidade civil objetiva, quanto
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aos danos ambientais causados na ocupação ilegal, dentro do município de

Mairiporã.

Destacamos eue, uma das citações recebidas nesta

Comissão, foram apontadas como um dos fortes indutores à ocupação

irregular, a presença da concessionária de distribuição de energia elétrica,

momento na qual, fomos informados que o Secretário do Meio Ambiente de

Mairiporã, Alexandre Kise, dirigiu-se até o Grupo de Atuação Especial de

Defesa do Meio Ambiente - GAEMA e representou civil e criminalmente a

ELEKTRO, por crimes contra a administração pública, conforme Inquérito

Civil no 14.1090.0000016.2019-0, que tramita na 3o Promotoria de Justiça de

Mairiporã.

3. Legisloção

A bem da verdade, Mairiporã não possuía qualquer tipo

de legislação ambiental, quando da propositura desse projeto de resolução,

vindo a analisar e aprovar uma lei específica (Lei Municipal no 3.858, de

2019), somente no segundo semestre de2019.

É certo que o uso e ocupação do solo é de competência

municipal e, por muitos anos foi omisso quanto ao seu controle. A falta de

conhecimento e a inexistência de legislação acabou por desidratar a

secretaria do Meio Ambiente, que viúa tendo apenas a função de o,repassar,,

26



Câ.mdra lVÍunictpaf f,e lvÍairipo
lEsta[o [e São cPaufo

as denúncias de crimes ambientais ao órgão estadual (Polícia Militar

Ambiental).

O Município de Mairiporã que possui um grande apelo

preservacionista, atualmente possui apenas "12" funcionários lotados na

Secretaria do Meio Ambiente, demonstrando falta de comprometimento com

a causa ambiental.

No entanto, podemos verificar uma significativa

mudança na postura da Secretaria do Meio Ambiente, através das frequentes

ações de fiscalização e licenciamento das atividades desenvolvidas no

Município.

Denota-se Qü€. OS apelos insis tentes dos membros

Casa aca r r

com a aprovação do Sistema Municipal de Meio
Ambiente, instituída pela Lei 3.g5g, de 17 de outubro de 2019, onde a
càmara Municipal teve papel fundamental em sua aprov açáo, o Município
começou a arrecadar com o licenciamento municipalizado e, é de
conhecimento que estão tramitando administrativamente e judicialmente
diversos processos de recuperação ambiental, motivado por ações de
fiscalização e controle de ocupação.
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4. Regulamentação fundidria

Mairiporã se destaca na Região Metropolitana com a

implantação do sistema de regularízaçáo fundiária, onde milhares de pessoas

conseguiram regularizar o seu imóvel e obter o seu título definitivo de

propriedade.

Destacamos que, a regularização fundiária desenvolvida

pelo Município de Mairiporã serve de exemplo à todos, por ser uma das

pouquíssimas administrações a efetivar com maestria o direito constitucional

à moradia.

Ocorre guê, mesmo com o eficiente trabalho

desenvolvido pela Secretaria da Habitação, necessário que haja o controle do

surgimento de novos parcelamentos ilegais.

5. ExÍroção ilegal de recursos JloresÍais

A extração de recursos florestais como forma de

desmatamento, não possui caráter econômico, mas um meio ilegal para
rcalizar aberturas de lotes e affuamentos, necessários para efetivar a,,venda,,
ilegal.
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O produto florestal existente em nossas matas é de"baixa

qualidade" para fins comerciais. Portanto, não temos verificado esse tipo de

crime em nosso Município.

No entanto, paira uma grande dúvida quanto ao forte

desmatamento em nossa Cidade, onde, não sabemos efetivamente se o

desmatamento está aumentando ou, agora é que estamos recebendo mais

informações sobre o verdadeiramente ocorre em Mairiporã, tendo em vista a

mudança de postura da Secretariado Meio Ambiente.

6. Mineração

A mineraçáo e uma antiga caructenstica de nossa Cidade

e, apesar de estar presente em nossa "paisagem", será necessário uma nova

avaliação sob a atividade exercida pelas pedreiras, yez que, nos termos da

Política Nacional do Meio Ambiente, especificamente no inciso VII, do art.

4o, temos que, será imposto "ao poluidor e qo predador, da obrigação de

recuperar e/ou indenizar os danos causados e, qo usuário, da contribuição

pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos."

Podemos denotar que a atividade de exploração de âgua

de nossos mananciais e das jazidas de rocha, enquadra-se perfeitamente no

29



wvÍunictp a t fe VvÍ-airtp tr#Câ.mara
lEstafo fe São Qaub

artigo supracitado, sendo necessário que seja ressarcido à coletividade

mairiporanense os bens ambientais explorados com fins econômicos que,

diga-se, de propriedade da coletividade.

7. Lixo Urbano

O lixo urbano é tema já discutido e aprovado por essa

Casa de Leis, onde, de forma a atender a Política Nacional de Resíduos

Sólidos, aprovou a cobrançadataxade coleta de lixo. Ocorre que, a distorção

está no momento da divisão desses custos, onde o morador regular acaba por

pagaÍ pela coleta daqueles que adquiriram lotes irregulares e não hét

incidência de cobrança, causando desequilíbrio financeiro e penalizando

aquele que optou pela legalidade em detrimento do ilegal.

Nessa senda, a regularidade imobiliária sempre será a

melhor forma de trazer o equilíbrio social e financeiro.

8. Poluição atmosférica

Na condição de "Cidade Natureza", uma das funções de

Mairiporã é "filtrar" a poluição causada pela conurbação paulistana, onde,

mesmo com a desproporcional responsabilidade em preservar o meio

ambiente, temos esse desafio, conforme dispõe o art. ZZ5 de nossa Carta
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Maior, defender o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Onde

repetimos, mesmo desproporcional o encargo, é de nossa responsabilidade

enquanto representantes do povo mairiporanense.

A preservação de nossas florestas é um tema importante

e que deve ser analisado de forma equilibrada, uma vez que, restrição em

demasia acaba por fomentar a ilegalidade. A defesa do meio ambiente

necessariamente deve seguir o equilíbrio entre o econômico e o ecológico,

sem o qual não atingiremos nossos objetivos.

9. Depredação do ambiente por indivíduos não conscientes

A falta de identidade com a Cidade de Mairiporã é uma

característica verificada em face dos milhares de turistas que visitam a nossa

terl:a,mesmo por aqueles que possuem apenas seu sítio de recreio. A geração

de lixo ainda é um grande fator degradante que somente será equacionada

quando a administração local tiver total conhecimento de seus ocupantes,

uma vez que, somente os pagadores de IPTU são identificados, excluindo-se

aqueles que possuem ITR, de ordem federal (INCRA).

1 0.Desconcentração industrial.a

a tf: https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutoflorestal/o-instituto/rbcv/o-cinturao-
verde/. Pesquisa realizada em 3t/05 12020.
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O tema supracitado, possui significativa import ànc\a para

o Município, tendo em vista que, o zoneamento municipal estabelece que a

aptidão para desenvolvimento de tal atividade se dará no Distrito de Terra

Preta e, igualmente às áreas de preservaçáo, devemos nos atentar ao

potencial de desenvolvimento e geração de emprego na porção norte.

A proximidade com a Rodovia Federal Fernão Dias é um

importante fator desenvolvimentista para Mairiporã, devendo ser tratado

com maior atenção e políticas públicas para o desenvolvimento sustentável

em toda essa região.

CONCLUSÃO

Inicialmente, cumpre esclarecer que o Poder Legislativo

possui a honrada atribuição de fiscalizar, mediante controle extemo, elaborar

leis e assessorar o executivo Municipal, mediante indicação, conforme os

anseios da população e, a instalação dessa Comissão é fruto desse múnus

público na qual o resultado desse trabalho ficarâ nos anais desse parlamento

e, no futuro seremos julgados por nossas ações e pelo compromisso na qual

fizemos o juramento em nossa posse. Que Deus abençoe a todos na condução

desse mandato!
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A propositura desse projeto se deu pelos inúmeros apelos

recebidos dos moradores de nossa Cidade, quanto a proteção ao meio

ambiente e a necessidade de controle às ocupações irregulares, motivo pelo

qual essa Casa de Leis aprovou essa Comissão de Assuntos Relevantes,

especificamente com o objetivo de Íratar sobre loteamentos irregulares e/ou

clandestinos.

No decorrer dessa comissão, tivemos a oportunidade de

receber diversas personalidades e especialistas, além das propostas e

recomendações oferecidas pelos Nobres Pares que, nos ajudaram a definir a

conduta a ser sugerida ao Executivo Municipal, observando a proteção à

presentes e futuras gerações. Todas essas passagem foram devidamente

registradas no âmbito do processo que acompanha esse relatório.

Entendemos que, após a ftnalizaçáo dessa Comissão,

teremos clarezado que queremos paruanossa Cidade, especialmente no que

tange à conduta a ser exercida pelo Executivo. A bem da verdade, o resultado

desse trabalho deverá ser compatibilizado com os planos políticos e

administrativos de ootodos" os governos vindouros. Trata-se de um Plano

Municipal, não um Plano de Governo apenas.

Nunca é demais reproduziÍrnos os ditames insculpidos no

art.225, de nossa Carta Maior, verbts:
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"Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade

o dever de defendê-lo e preservá-lo pora as presentes e futuras

gerações.

§ I'Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder

Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e

prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas,'

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético

do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e

manipulação de material genético;

III - deJinir, em todas as unidades da Federação, espaÇos

territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos,

sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei,

vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos

atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade

potencialmente causadora de significativa degradação do meio

ambiente, estudo prévio de impacto ombiental, a que se dará

publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de

técnicas, métodos e substôncias que comportem risco para a vida,

a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino

e a conscientização pública para a preservaÇõo do meio ambiente;
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VII - proteger a fauna e a Jlora, vedados, na forma dq lei, as

práticas que coloquem em risco suafunção ecológica, provoquem

a extinção de espécies ou submetam os onimais a crueldade.

§ 2' Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a

recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução

técnica exigida pelo órgão público competente, naforma da lei.

§ 3' As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio

ambiente sujeitarão os infratores, pessoas Jísicas ou iurídicas, a

sanções penais e administrativas, independentemente da

obrigação de reparar os danos causados.

§ 4'A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlôntica, a Serra do

Mar, o Pantanal Mato-Grossense e o Zona Costeiro são

patrimônio nacional, e sua utilizaçdo far-se-á, na forma da lei,

dentro de condições que assegurem a preservação do meio

ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§ 5' São indisponíveis as terras devolutas ou aruecadadas pelos

Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos

e co s sis temas naturais.

§ 6'As usinas que operem com reator nuclear deverão ter suo

localizaçdo deJinida em lei federal, sem o que não poderão ser

instaladas.

§ 7' Parafins do disposto na parte final do inciso VII do § lo deste

artigo, nõo se consideram cruéis as práticas desportivas que

utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais,

confurme o § lo do art. 215 desta Constituição Federal,

registradas como bem de natureza imaterial integrante do

patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei

específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos."
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Veja que o art.225,da CF/88 é um instrumento inovador,

no alto de seus 32 anos de existência, temos elementos necessários para

tomarmos as medidas necessárias a defender o meio ambiente, lembrando

que, a Política Nacional do Meio Ambiente, mesmo o que anterior à

Constituição Federal de 88, foi por ela recepcionada e também é um valioso

instrumento para elaboração de políticas públicas.

Em análise à citada Política Nacional do Meio Ambiente,

encontramos o princípio do poluidor/usuário-pagador, onde àquele que usa

ou deteriora os bens ambientais, tem o dever de reparação, conforrne se pode

verificar através do inciso VII, do art. 4o, verbis:

"Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará

I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com

a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio

ecológico;

il - à definição de áreas prioritárias de ação governamental

relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos

interesses da Unido, dos Estados, do Distrito Federal, dos

Territórios e dos Municípios;

III - ao estabelecimento de uitérios e padrões de qualidade

ambiental e de normas relativas oo uso e manejo de recursos

ambientais;
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IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais

orientadas para o uso racional de recursos ambientais;

V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à

divulgação de dados e informações ambientais e à formação de

umo consciência púbtica sobre a necessidade de preservação da

qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;

W - à preservação e restauração dos recursos ambientais com

vistas à sua utiltzoção racional e disponibilidade permanente,

concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício

à vida;

VII - à imposiçdo, ao poluidor e ao predador. da obrigacão de

recuoerar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário. da

contribuição pela utilizacão de recursos ambientais com .íins

econômicos. " (grifo nosso)

Como se vê, vislumbramos que não faltam previsões

legais para que possamos fazer valer a nossa Constituição Ambiental, sem

mencionar que analisamos e aprovamos o Sistema Municipal do Meio

Ambiente , em 2019.

Nesse sentido, traçamos as seguintes recomendações,

sendo certo que, a sua inobservância poderá incorrer em improbidade

administrativa,tendo em vista que, nos termos do art. 11, da Lei8.42911992,

verbis:
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"Art. ll. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta

contra os princípios da administração pública qualquer ação ou

omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade,

legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou

diverso daquele previsto, na regra de competência;

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente. ato de o.íício;

III - revelarfato ou circunstância de que tem ciêncio em razão das

atribuições e que deva permanecer em segredo;

IV - negar publicidade aos atos oficiais;

V -frustrar a licitude de concurso público;

VI - deixar de prestar contas quando esteia obrigado aíazêJo;

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro,

antes da respectiva divulgação oJicial, teor de medida política ou

econômica copaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço;

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e

aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração

pública com entidades privadas;

IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade

previstos na legislaçdo ;

X - transferir recurso a entidade privada, em razão da prestaçdo

de serviços na área de saúde sem a prévia celebração de contrato,

convênio ou instrumento congênere, nos termos do parágrafo

único do art. 24 da Lei n' 8.080, de 19 de setembro de 1990."

(grifo nosso)
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De se notar que a omissão está contida no amplo rol

taxativo da lei supracitada, açercados crimes de improbidade administrativa.

Diante de todo o exposto, recomendamos:

a. Elaboração de legislação específica em atendimento ao §8o, art.2o, da

Lei 6766, de t979, uma vez que, a legislação supracitada remete ao

Município o poder de "regulamentar o controle de acesso" em

loteamentos fechad os, verbis :

"Art. 2o O parcelamento do solo urbano poderá ser

feito mediante loteamento ou desmembramento,

observadas as disposições desta Lei e as das

legislações estaduais e municipais pertinentes.

()

§ 8' Constitui loteamento de acesso controlado a

modalidade de loteamento, definida nos termos do §

1o deste ocesso

regulamentado por ato do poder público Municipal.

sendo vedado o impedimento de qcesso a pedestres

ou a condutores de veículos, não residentes,

devidamente identificados ou cadastrados." (Griío

nosso)
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b. Elaboração de legislação específica paraffatar da compatibilizaçáo da

Lei 6.766179 e Lei 4.591 164, com o art. 1.358-A, do Codigo Civil,

visando regulamentar a implantação de Condomínio de Lotes em

âmbito municipal, nos seguintes termos:

"Art. 1.358-A. Pode haver, em terrenos, partes

designadas de lotes que são propriedade exclusiva e

partes que são propriedade comum dos condôminos'

§ t' A fração ideal de cada condômino poderá ser

proporcional à área do solo de cada unidade

autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a

outros critérios indicados no ato de instituição.

§ 2'Apltca-se, no que couber, ao condomínio de lotes

o disposto sobre condomínio edilício neste Capítulo,

respeitada a legislaçdo urbanística.

§ 3o Para fins de incorporação imobiliária, a

implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo

do empreendedor. "'

c. Obter direcionamento jurídico acerca da inconstitucionalidade,

quanto ao Município ter que se submeter a aprovação estadual - diga-

se - GRAPROHAB/CETESB, quando do uso e ocupação do solo é de

competência municipal e possuir capacidade técnica para analisar tais
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empreendimentos, observadas as legislações pertinentes, conforme

prescreve nossa Carta Maior:

"Art. 30. Compete aos MunicíPios:

(.)

Wil - promover, no que couber, adequado

ordenamento territorial, mediante planeiamento e

controle do uso, do parcelamento e da ocupação do

solo urbano;"

d. Ampliar a fiscalizaçáo ambiental, associado ao uso e controle da

ocupação do solo, com a criação de um grupamento armado (Guarda

Ambiental), com a finalidade de auxiliar o Executivo a promover

necessário uso do poder de polícia administrativo;

e. Ampliar o quadro de técnicos paru aumentar a capacidade de

atendimento ao licenciamento ambiental, visto 9uo, a

desburocratizaçáo (sempre atendendo as norÍnas urbanísticas e

ambientais) é um importante instrumento paru exigir que o

contribuinte venha buscar a legalidade, quando da consecução de seu

projeto e sua obra;

f. Ampliar o quadro de fiscais ambientais para coibir a ocorrência de

ilícitos e fomentar a regularizaçáo mediante cadastro tributário, com a

respectiva compensação ambiental quando o caso requer;
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