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ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DOMUNICÍPIO -----------------------------------1
Aos 03 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às dezenove horas e quinze minutos, no2
Auditório do Gabinete, foi realizada a 67ª Reunião Ordinária do Conselho do Município de3
Bauru, CMB. Estiveram presentes e assinaram a lista de presença os seguintes membros por4
segmento da sociedade: A) REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO: Natasha Lamônica5
(Titular, PMB – SEPLAN); Bárbara Zaneti de Carvalho (Titular, PMB - SEPLAN); Rafael Nunes6
Rosalin (Titular, PMB – SMDE); José Pili Cardoso Filho (Suplente, PMB – EMDURB); Maria7
José Majô Jandreice (Titular, PMB – GABINETE); B) REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE8
ENSINO SUPERIOR - Luiz Daré Neto (Titular – IES – FEB/UNESP). C) REPRESENTANTES DAS9
ENTIDADES DE CLASSE - Giovanna Gândara Gai (Titular - OAB), Alfredo Neme Neto (Titular –10
ASSENAG); Ângelo Joaquini Neto (Titular – SINDUSCON); Marcio Antônio Tonim Colim11
(Titular – IAB); Fernando César Pegorin (Titular – SECOVI); Bruno Pegorin Neto (2º Suplente12
- SECOVI); D) ONG’S - Klaudio Coffani Nunes (Titular FÓRUM PRÓ BATALHA); E)13
REPRESENTANTES DA COMUNIDADE - SETORES URBANOS: Alfredo Cirne Moreira (Titular,14
Setor 1); José de Souza Lopes Junior (2º Suplente, Setor 1); Peter Ping Ho (1º Suplente, Setor15
2); Mauro Machado Giglio (2º Suplente, Setor 2); Nelson Ribeiro da Silva (1º Suplente, Setor16
5); José Fernando Redondo Mendes (Titular, Setor 6); Raeder Rodrigo Porcaro Puliesi (1º17
Suplente, Setor 6); Rosangela Felix Silva (Titular, Setor 7); Juliana Corradini (2º Suplente,18
Setor 11); Tania Kamimura Maceri (1º Suplente, Setor 12); SETORES RURAIS: Nilton Carlos19
Pollice Scudeller (Titular – Bacia Hid. do Córrego Água Parada); F) CONVIDADOS: Gustavo20
Inácio Pegorin; Diogo Zopone; Junior Zopone; Raul Machado; Vinicius Luan Vieira Carvalho;21
Vagner Pellegrini; Joaquim Figueiredo; Jair Yossida; Landios Achoa Jr; Carlos Fernando P.22
Marques (Assoc. Quinta da Bela Olinda); Marcelo Rett Melendes. G) JUSTIFICARAM23
AUSÊNCIA: Bruno Minozzi (Suplente, PMB – OBRAS); Chahida Jaqueline Obeid (Titular,24
PMB – SEBES), Mariana de Campos Fattori (Suplente - OAB); Emilio Alfredo Moreira Viegas25
(Titular, Setor 2); Rafael Idalgo Cardoso (Titular, Setor 9); Lucileia Aparecida Orestes (1º26
Suplente, Setor 10); Iraci Herrera Leite do Pinho (2º Suplente – Bacia Hid. do Rio Batalha); 1)27
PALAVRA DO PRESIDENTE - Márcio informa que recebeu reclamações sobre o trânsito na28
entrada e saída na escola Chaminade, que ainda está nos primeiros dias de funcionamento.29
Informa que a escola está dividindo o horário de entrada e saída dos alunos por classes e30
solicita que aguardem mais algumas semanas para ver como isso de adapta. Caso não haja31
melhoras, informa que o CMB poderá chamar o responsável técnico que elaborou o RIT e a32
Emdurb para a reunião do conselho. Márcio solicita que na próxima reunião ordinária, os33
grupos de estudo temáticos apresentem um relatório das atividades e estudos feitos até o34
momento. 2) Divulgação das vagas remanescentes para Delegados e Suplentes ( I Fórum35
do Plano Diretor) - Bárbara informa que conforme acordado no Regimento Interno, haverá36
plenária para preenchimento das vagas remanescentes que ocorrerá no dia 05/02/2020 às37
19horas no auditório do Gabinete. As vagas que não forem preenchidas nesta plenária serão38
extintas. O número de vagas remanescentes foi lido e informado a todos que será publicado39
no diário oficial de 04/02/2020. 3) Câmara Técnica de Análise de Processos, análise e40
deliberação - 3.1) Processo 96208/2019 – EIV Masterplan (Área Luso) – Z Incorporações -41
Marcelo, representante da Z Incorporações apresenta as etapas do projeto masterplan,42
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explicando que cada etapa do empreendimento terá seus projetos aprovados43
posteriormente, sendo que o masterplan foi feito para já planejar a área para todos os44
empreendimentos, definindo os coeficientes e inclusive a análise dos impactos como um45
todo. Apresenta os lotes que serão gerados no desdobro, a estimativa de unidades por46
etapas (entre unidades residenciais e comerciais) e as mitigações e contrapartidas solicitadas47
pela prefeitura. Junior Zopone aponta que as taxas do DAE estão muito altas, onerando os48
custos para o empreendedor. O conselheiro Raeder faz a leitura do relatório da Câmara49
Técnica, questionando os valores do orçamento para a revitalização da Praça Portugal.50
Junior Zopone responde, explicando todas as melhorias que serão feitas na praça (incluindo51
demolição do piso existente, execução de novo piso, inclusive com piso tátil, revitalização da52
quadra poliesportiva existente, iluminação geral e ornamental, implantação de bancos, etc).53
Márcio Colim informa que possivelmente este será o último grande empreendimento na54
região, por se tratar de área consolidada e já adensada. Solicita que seja feito um estudo55
para o sistema viário no entorno da praça Portugal e apresenta um estudo elaborado por ele.56
Após votação, a plenária aprova o empreendimento por unanimidade e solicita que, para a57
mitigação da revitalização da Praça Portugal, sejam feitos novos estudos por parte da Seplan58
e Emdurb, antes de definir o que será executado na área (revitalização da praça ou59
remodelação do sistema viário). 3.2) Processo 134475/2019 - SOLICITA ANÁLISE DO60
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO, VISANDO INSTITUIR PROJETO DE LEI61
VOLTADO A REGULAMENTAR A DOAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO62
URBANO - Márcio Colim faz a leitura do projeto de lei apresentado pela Prefeitura. Tânia63
questiona a necessidade de discussão desta lei, sendo que estamos iniciando o processo de64
revisão do Plano Diretor. Natasha explica que com essa lei, a Prefeitura poderia resolver65
vários processos de desapropriação que estão em andamento contra a prefeitura e que a66
urgência está nas inúmeras indenizações que a prefeitura tem que pagar e continuará67
pagando caso a revisão do Plano Diretor demore a ser aprovada. Márcio faz a proposta de68
esclarecimentos pontuais no texto da Lei. Natasha questiona quais os pontos necessitam69
esclarecimentos. Márcio informa que fará relatório indicando esses pontos e que se70
necessário, será feita uma reunião extraordinária. Após votação, a plenária concorda em71
aguardar os apontamentos da Câmara Técnica, que deverão ser encaminhadas à Seplan para72
os devidos esclarecimentos. 3.3) Processo 173868/2019 (apenso ao 13613/2017) - SOLICITA73
ALTERAÇÃO NO PARÁGRAFO SEGUNDO, DO ARTIGO 5º, DO DECRETO 13.471 DE 26/07/1774
(Regulamentação dos “Parklets”) - Trata-se de uma solicitação de alteração do Decreto que75
regulamenta a instalação de parklets, alterando de 15 metros para 10 metros a distância76
mínima do bordo do alinhamento da via transversal para a instalação dos parklets. Márcio77
informa que a Câmara Técnica não teve nenhuma objeção quanto à alteração. Após votação78
a plenária aprova a solicitação de alteração do decreto.79

80
Findos os trabalhos às 21h00 a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a81
presença de todos. Eu, Bárbara Zaneti de Carvalho, lavrei a presente ata que segue assinada82
por mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB.83
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