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ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DOMUNICÍPIO -----------------------------------1

Aos 04 dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dezenove horas, realizada online, pela2
plataforma ZOOM disponibilizada pela Prefeitura, foi realizada a 69ª Reunião Ordinária do3
Conselho do Município de Bauru, CMB. Estiveram presentes e assinaram a lista de presença4
os seguintes membros por segmento da sociedade: A) REPRESENTANTES DO PODER5
PÚBLICO: Natasha Lamônica (Titular, PMB – SEPLAN); Bárbara Zaneti de Carvalho (Titular,6
PMB - SEPLAN); Rafael Nunes Rosalin (Titular, PMB – SMDE); Maria José Majô Jandreice7
(Titular, PMB – GABINETE); Flávio Jun Kitazume (Suplente, PMB – Saúde). B)8
REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - Luiz Daré Neto (Titular – IES –9
FEB/UNESP). C) REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE CLASSE - Giovanna Gândara Gai10
(Titular - OAB), Mariana de Campos Fattori (Suplente - OAB); Alfredo Neme Neto (Titular –11
ASSENAG); Lincoln Carlos M. de Oliveira (1º Suplente - ASSENAG); Ângelo Joaquini Neto12
(Titular – SINDUSCON); Marcio Antônio Tonim Colim (Titular – IAB); Bruno Pegorin Neto (2º13
Suplente - SECOVI); D) ONG’S - Klaudio Coffani Nunes (Titular FÓRUM PRÓ BATALHA); E)14
REPRESENTANTES DA COMUNIDADE - SETORES URBANOS: Alfredo Cirne Moreira (Titular,15
Setor 1); José de Souza Lopes Junior (2º Suplente, Setor 1); Emilio Alfredo Moreira Viegas16
(Titular, Setor 2); Peter Ping Ho (1º Suplente, Setor 2); Paulo Roberto da Silva Ramos (Titular,17
Setor 5); José Fernando Redondo Mendes (Titular, Setor 6); Raeder Rodrigo Porcaro Puliesi18
(1º Suplente, Setor 6); Carlos Roberto de Sá Cardoso (2º Suplente, Setor 6); Rosangela Felix19
Silva (Titular, Setor 7); Rafael Idalgo Cardoso (Titular, Setor 9); Ivan da Silva Dantas (Titular,20
Setor 10); Edson Valentin Freitas Filho (Titular, Setor 12). SETORES RURAIS: Nilton Carlos21
Pollice Scudeller (Titular – Bacia Hid. do Córrego Água Parada); Iraci Herrera Leite do Pinho22
(2º Suplente – Bacia Hid. do Rio Batalha); F) CONVIDADOS: Ezequiel Santos (Blue Ventures –23
Terre di Toscana); André Luiz Bien Abreu (Assuã); Marcelo Graziani (Comunicação Prefeitura24
de Bauru). G) JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: Chahida Jaqueline Obeid (Titular, PMB – SEBES);25
Fábio Franco Novaes (Titular, Setor 3); Maria Isabel Adão Barbosa (Titular, Setor 4); Lucileia26
Aparecida Orestes (1º Suplente, Setor 10); Thiago de Andrade (Titular, Setor 11); Juliana27
Corradini (2º Suplente, Setor 11); 1) PALAVRA DO PRESIDENTE – Márcio informa que a28
Natasha solicitou a inclusão de pauta sobre a praça no Jardim TV que é de responsabilidade29
de MRV executar, porém ele explica que a pauta já está extensa e que irá agendar uma30
reunião extraordinária para tratar do assunto. 2) Câmara Técnica de Análise de Processos,31
análise e deliberação. 2.1) Processo 134475/2019 - Solicita análise do Departamento de32
Planejamento Urbano, visando instituir projeto de lei voltado a regulamentar a doação de33
áreas necessárias ao desenvolvimento urbano – Márcio informa que o projeto de lei já34
passou pelo Conselho, mas foram encaminhadas algumas dúvidas à Seplan para maior35
entendimento da lei. Márcio faz a leitura da minuta da lei revisada e solicita à Natasha que36
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faça uma explicação sobre a motivação desta lei. Natasha explica que é para a Prefeitura37
poder receber antecipadamente áreas necessárias para a implantação de equipamentos38
públicos e sistema viário, antes da realização do empreendimento, visto que há áreas39
importantes para a Prefeitura em glebas que ainda não estão em processo de parcelamento40
e/ou a venda (por exemplo as áreas para a Avenida José Vicente Aiello). Neste caso a41
Prefeitura abre a opção do proprietário doar a área, e depois esta área entrará no cômputo42
das áreas necessárias para o futuro parcelamento do solo. A ideia é resolver também43
algumas desapropriações que já estão em andamento, em que a desapropriação não seria44
paga em dinheiro, e sim seria feita a permuta, ou pelo cômputo das áreas necessárias, ou45
pela transferência do potencial construtivo para a área remanescente, ou pela substituição46
de mitigação de impacto. Sobre o potencial construtivo, Natasha informa que fez alteração47
no texto para se adequar sempre ao coeficiente vigente na data da doação. Também incluiu48
que a doação ficará averbada na matrícula da área remanescente, para garantir ao doador49
utilizar os benefícios da doação futuramente e para assegurar no caso de transferência de50
propriedade. Márcio questiona sobre se o proprietário que doou a área, no futuro solicitar51
novamente a propriedade da área ou algum tipo de indenização. Natasha informa que não é52
possível, visto que terá escritura pública de doação e registro na matrícula. Klaudio Coffani53
aponta a necessidade de aprovar uma lei para a efetuação da doação. Natasha explica que54
esta lei já vai autorizar a Prefeitura a receber estas áreas, que estejam decretadas como de55
utilidade pública, ou que estejam expressas em planejamentos publicados da prefeitura56
(exemplo do Plano Diretor). Alfredo Neme questiona se o benefício da doação pode ser57
transferido para outra área ou até mesmo vendido a outra pessoa. Natasha explica que não,58
mas que poderá, caso seja regulamentada a transferência de potencial construtivo na59
revisão do Plano Diretor. Ângelo questiona qual o valor da área será utilizado nos cálculos,60
Natasha explica que será baseado no valor de mercado vigente, com metodologia61
comparativa de dados do mercado da avaliação pericial. Ângelo solicita que esteja explícito62
na Lei, Natasha concorda em incluir no item 3: “a avaliação das áreas será feita pelo método63
comparativo de dados de mercado”. Colocado em votação na plenária, nenhum conselheiro64
se manifestou contra, sendo que a lei fica aprovada pela plenária por unanimidade. 2.2)65
Processo 38038/2012 - Estudo de Impacto de Vizinhança Loteamento Terre di Toscana -66
Márcio informa que o processo já passou pelo conselho e a Câmara Técnica fez um relatório67
enviado à Seplan. Demonstra a localização do empreendimento utilizando o Google Earth.68
Informa que a câmara técnica levantou que há um sistema viário projetado previsto no69
Plano Diretor Participativo conforme Lei 5631 de 22 de agosto de 2008 com base em sua70
cartografia a qual faria a ligação da Av. José Aiello até sistema viário projetado de ligação71
com proximidade do Residencial Tamboré até Comendador José da Silva Martha, cruzando72
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com a Av. José Vicente Aeillo na altura do empreendimento em questão, que passaria na73
área do empreendimento e, como este trecho não está contemplado no empreendimento,74
apesar de estar previsto nas Diretrizes do empreendimento uma via lateral para promover a75
interligação do bacia do Batalha com a Bacia do Córrego Água da Ressaca, questiona o que a76
prefeitura pretende fazer para suprir essa supressão no projeto final do empreendimento e77
cumprir com a determinação do Plano Diretor. Raeder informa que relatou o parecer da78
câmara técnica mas esclarece que a Natasha apresentou uma alternativa para o sistema79
viário em questão, passando por áreas vizinhas, por questões ambientais, visto que há área80
de cerrado ao fundo do empreendimento e seria impossível desmatar para sistema viário.81
Informa que, apesar do parecer já elaborado, ficou convencido que a prefeitura apresentá82
outras opções para este sistema viário previsto no plano diretor, sendo que assim seu83
parecer passa de questionamento para favorável à aprovação do empreendimento, desde84
que a prefeitura garanta que este sistema viário seja implantado com alguma outra solução85
no futuro. Natasha complementa que apresentou algumas alternativas, mas que para a86
definição dos detalhes da execução serão necessários estudos e projetos específicos, visto as87
condições de relevo, ambientais, etc, e que este projeto será feito na oportunidade quando88
for ser implantado. Márcio informa que a preocupação do CMB é que seja cumprido o plano89
diretor, e solicita que a prefeitura garanta a interligação prevista no plano diretor. Natasha90
concorda e informa que irá encaminha este mapa para que conste já na revisão do plano91
diretor. Klaudio faz a ponderação sobre se é viável juridicamente esta alteração do traçado92
em relação ao plano diretor. Márcio informa que o mapa do plano diretor não tem precisão,93
trata-se de uma diretriz. Natasha complementa que o mapa do plano diretor não apresenta94
nenhum estudo de viabilidade das áreas que ele propõe, então o entendimento é de que a95
diretriz deve ser cumprida, a cidade deve ser interligada, garantindo a mobilidade. Nesse96
sentido, a proposta que a Natasha encaminhou não inviabiliza a diretriz do plano diretor, ela97
só é deslocada para uma área que seja possível fazer a execução. Também informa que se98
pelo mapa há esta interligação projetada, mas que o próprio plano diretor impede o99
desmatamento da área em que passaria esta inteligação, pois trata-se de uma ARIE. Klaudio100
sugere incluir a observação no processo que o Conselho do Município nao se opõe ao101
projeto, mas reconhece a importância da via projetada no plano diretor a qual pode ser102
relocada em alguma alternativa técnica. Também foi colocado na reunião se o sistema viário103
da Av. José Vicente Aeillo comporta o impacto de transito causado pelo empreendimento104
principalmente no diz respeito a sua confluência com a Av. José da Silva Martha e a105
prefeitura se manifestou que não há impactos nesse sentido. O conselho também106
questionou a legalidade de aplicação de recursos de contrapartidas em áreas não107
regularizadas conforme exposto pela própria prefeitura como o caso da Rua Luiz Ferrari na108
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transposição da APP e Linha Férrea sob concessão da Rumo Logística e foi passado pelo109
município que estão fazendo a travessia da Luis Ferrari independente de qualquer liberação110
formal. Colocado em votação, houve manifestação contrária do conselheiro Fernando111
Redondo. Klaudio vota a favor com a ressalva já exposta. Não havendo mais manifestações,112
o processo é aprovado pela maioria da plenária. 2.3) Processo 63153/2012 - Estudo de113
Impacto de Vizinhança Assuã - Allegro, Privilege e Prime Square - Marcio informa que este114
processo faz parte de um TAC feito entre o Ministério Público e a empresa, visto que os três115
empreendimentos são anteriores à Lei do EIV, mas o MP exigiu a execução do EIV116
posteriormente. Natasha explica que houve várias alterações na solicitação de infraestrutura117
das vias do entorno, visto que o empreendimento demorou anos em sua execução, e as ruas118
previamente solicitadas já haviam sido pavimentadas. Márcio apresenta então as medidas119
mitigadoras atualizadas acordadas entre a Assuã e o GAE através de reunião realizada em120
dezembro de 2019. Desta forma, Marcio explica que a câmara técnica não possui objeções121
para a aprovação do empreendimento. Klaudio faz a observação que a audiência pública122
realizada não respeitou as dúvidas e questionamentos das pessoas presentes e apontou que123
o estudo do RIT é antigo e que não representaria o volume de veículos atual. Natasha explica124
que considerando a nossa atual situação de quarentena, um novo estudo não irá apontar125
uma alteração das mitigações solicitadas. Márcio completa que o TAC do empreendimento126
evidencia a necessidade de melhorias de infraestrutura na Vila Aviação e que as medidas127
propostas auxiliarão no acesso da região. Colocado em votação, Klaudio se abstém da128
votação por discordar da metodologia, Fernando Redondo se manifesta contrário, devido a129
falta de estudo de tráfego atualizado. Rafael Cardoso, setor 9, também se posiciona130
contrário. Não havendo mais manifestações, o empreendimento é aprovado pela maioria131
dos conselheiros presentes. 2.4) Portaria 022/2020 - EIV/RIT - Raeder explica que a Portaria132
expedida pela Secretária Letícia trata sobre assuntos do TRT do EIV. Raeder aponta que a133
crítica da câmara técnica é de que o CMB não foi ouvido, não que a Letícia não tenha134
competência para expedir tal portaria, mas seria um assunto a ser discutido no conselho.135
Natasha explica que não está determinado no decreto e nem em nenhuma lei qual136
empreendimento vai ter ou não RIT. Assim, o que acontecia é que a maioria dos processos137
que passavam pelo GAE tinham RIT. O RIT custa caro e é encomendado pelo empreendedor,138
assim, todos os relatórios se manifestavam como não tendo nenhum impacto e nenhuma139
mitigação para realizar. O GAE manifestava que causava sim o impacto e solicitava algumas140
pequenas medidas mitigadoras. Assim, o RIT acabava não atendendo seu objetivo. Assim,141
esta portaria define que empreendimentos de baixo impacto não terão RIT, mas que outros142
empreendimentos de grande impacto, por exemplo, o drive thru, precisam elaborar o RIT.143
Natasha aponta também que as medidas mitigadoras as vezes custam mais barato do que o144
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empreendedor pagará ao profissional para elaborar o RIT. Márcio então solicita apenas que145
o Conselho seja informado com antecedência quando for haver alterações nas legislações146
urbanísticas. 3) Coronavírus - Boas Práticas que podem ser sugeridas pelo conselho, apoio147
aos profissionais de saúde e perspectivas Grupo Bauru Contra Pandemia - Márcio informa148
que esta pauta foi solicitação do conselheiro Paulo Ramos. Paulo sugeriu a pauta para o149
Conselho sugerir boas práticas para auxiliar a administração, unindo ideias de todos. Deu150
exemplo de medir a temperatura das pessoas na rodoviária, como uma sugestão. Natasha151
propõe que haja implementação de multa para pessoas que não utilizam a máscara. Majô152
informa que há um comitê de crise montado, mas que não vê como multar o cidadão na rua,153
mas que poderia multar os proprietários dos estabelecimentos que permitem o acesso de154
clientes sem máscara. Majô sugere o agendamento de uma reunião específica para o155
assunto entre o comitê de crise e o conselho, para apontar os dados e as perspectivas em156
relação ao coronavírus. Márcio concorda e a Majô ficou de agendar e divulgar a data e157
horário da reunião.158
Findos os trabalhos às 22h00 a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a159
presença de todos. Eu, Bárbara Zaneti de Carvalho, lavrei a presente ata que segue assinada160
por mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB.161
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