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ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DOMUNICÍPIO -----------------------------------1
No primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte, às dezenove horas, realizada online,2
pela plataforma ZOOM disponibilizada pela Prefeitura, foi realizada a 70ª Reunião Ordinária3
do Conselho do Município de Bauru, CMB. Estiveram presentes e assinaram a lista de4
presença os seguintes membros por segmento da sociedade: A) REPRESENTANTES DO5
PODER PÚBLICO: Natasha Lamônica (Titular, PMB – SEPLAN); Rafael Nunes Rosalin (Titular,6
PMB – SMDE); José Pili Cardoso Filho (Suplente, PMB – EMDURB). B) REPRESENTANTES DAS7
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - Luiz Daré Neto (Titular – IES – FEB/UNESP). C)8
REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE CLASSE - Alfredo Neme Neto (Titular – ASSENAG);9
Ângelo Joaquini Neto (Titular – SINDUSCON); D) ONG’S - Klaudio Coffani Nunes (Titular10
FÓRUM PRÓ BATALHA); Maria Izabel Merino de Medeiros (1º Suplente FÓRUM PRÓ11
BATALHA). E) REPRESENTANTES DA COMUNIDADE - SETORES URBANOS: Alfredo Cirne12
Moreira (Titular, Setor 1); José de Souza Lopes Junior (2º Suplente, Setor 1); Emilio Alfredo13
Moreira Viegas (Titular, Setor 2); Peter Ping Ho (1º Suplente, Setor 2); Paulo Roberto da Silva14
Ramos (Titular, Setor 5); Carlos Roberto de Sá Cardoso (2º Suplente, Setor 6); Rosangela Felix15
Silva (Titular, Setor 7); Thiago de Andrade (Titular, Setor 11); Juliana Corradini (2º Suplente,16
Setor 11); Tania Kamimura Maceri (1º Suplente, Setor 12); SETORES RURAIS: Nilton Carlos17
Pollice Scudeller (Titular – Bacia Hid. do Córrego Água Parada); Iraci Herrera Leite do Pinho18
(2º Suplente – Bacia Hid. do Rio Batalha). F) CONVIDADOS: Ariane Cassola Carrero (MRV),19
Juliana Cezarino, Alisson. G) JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: Bárbara Zaneti de Carvalho (Titular,20
PMB - SEPLAN); Marcio Antônio Tonim Colim (Titular – IAB); 1) PALAVRA DO PRESIDENTE -21
Klaudio Coffani Nunes, que está representando o Presidente por ausência justificada.22
Klaudio inicia a reunião falando que está sendo gravada online e agradece a todos23
participantes, informa que a Pauta de hoje é sobre o estudo do EIV -MRV Engenharia –24
processo 39.409/2019 Empreendimento BARCHI, analisado pela Câmara Técnica de25
Processos, análise e deliberação. Klaudio continua e passa a palavra para Jose Junior26
membro do conselho relatar o entendimento da reunião ocorrida no dia vinte e nove de27
maio de 2020 de forma online; Junior pede para Natasha Lamônica (Titular PMB-SEPLAN)28
que está assessorando os trabalhos online que coloque na tela dos trabalhos, Junior29
continua a apresentação dos PONTOS. Pontos esclarecidos: Na Audiência Pública os valores30
das contrapartidas e mitigações, chegavam a R$ 668.607,25, equivalente a 9,7% do CUB do31
empreendimento. Foi levado essa situação ao GAE que refez os cálculos usando a tabela32
SINAPI, também foi verificado que o DAE estava usando o valor “cheio” não levando em33
consideração a questão de interesse social, requisição feita através do decreto nº 14.225 de34
02/04/2019. Foi revisto Obs.: O DAE ainda não se manifestou sobre o pedido da revisão do35
valor contrapartida, já que existe um decreto de interesse social que saiu em outubro de36
2019. A MRV entrou com pedido de revisão no DAE em novembro de 2019. O DAE37
comunicou na reunião em conjunto com o GAE, que soltará essa viabilidade com interesse38
social na segunda-feira junto com outros empreendimentos na mesma situação. Nesta39
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reunião ficou acordado que na planilha constasse no DAE o valor com viabilidade de40
interesse social. Ainda com relação ao DAE foi levantado pelo Conselheiro Peter que a área é41
servida pela ETA, sendo por esta razão o abastecimento será ou não satisfatório para a42
região. Foi relatado que isso depende da setorização do DAE. E o valor chegou a R$43
341.032,59, equivalente a 4,96% do CUB do empreendimento. EMDURB – haverá somente44
sinalização de solo na região. Não será colocado semáforo como indicado no EIV, mas a45
EMDURB manteve a sinalização de solo e as placas de sinalização. Foi levantado pela46
conselheira Tania o problema do trânsito na área, principalmente em relação a Avenida47
Castelo Branco. Praça – ficou definido a revitalização e urbanização de praça existente na48
Rua Bernardino de Campos e também na área institucional do empreendimento aonde será49
colocado grama, instalação de iluminação e bancos de concreto. Esta área institucional será50
fechada, uma proposta nova de áreas exclusivas para a comunidade do entorno, sendo sua51
manutenção e conservação de responsabilidade da comunidade, Obs.: Esta situação é a52
primeira a ser realizada, estes modelos já existem em outras cidades. Recape de 3.200m²53
para 2 quarteirões – a MRV fez uma análise e verificou que as quadras são maiores - os54
quarteirões 16 e 17 da Bernardino de Campos são superquadras, por isso é necessário os55
3.200m². Energia – Foi levantado pelo Conselheiro Peter que na carta de viabilidade da CPFL56
do empreendimento está discriminada com 120 unidades, e o empreendimento consta 14057
unidades. Foi esclarecido, que o empreendimento está em fase de aprovação e que a MRV,58
ainda está fazendo a documentação e os projetos de elétrica, e provavelmente será59
colocado isso em junto a CPFL. Educação – não foi verificado nenhum empecilho. Saúde –60
Não foi verificado nenhum empecilho. Conclusão – Foram revistos todos os pontos, valores e61
custos das mitigações e contrapartidas, e chegou a R$ 341.032,59, equivalente a 4,96% do62
CUB do empreendimento. Ficou esclarecido para a Câmara Técnica do CMB a revisão da63
planilha e sendo o empreendimento de interesse social, não há impedimento para que vá64
para a plenária do conselho. Ressaltamos, porém, que o DAE faça a manifestação de65
interesse social para que seja mantido o valor da planilha atual, como ficou acertado entre o66
DAE e o GAE conforme relatado na Câmara Técnica na reunião virtual do dia 29 de maio de67
2020, com início às 19h00. Jose Junior termina sua explicação junto com auxílio da Natasha,68
Peter,Klaudio e Tania, o Vice- Presidente Klaudio continua a reunião e pergunta se alguém69
ficou com dúvidas ou quer acrescentar algo, sem manifestação dos participantes, Klaudio70
indaga se no pedido do EIV a MRV constou 120 ou 140 unidades de apartamentos, no que71
foi respondido pelo conselheiro Pili que poderia se tratar de erro material e logo em seguida72
Ariane, Representante da MRV, destaca que os pedidos feitos às autoridades competentes73
foram feitos em cima de 140 unidades para cálculo, inclusive a CPFL tem carga suficiente74
para atender o empreendimento, e pode apresentar material para PMB posteriormente,75
Klaudio aceita a explicação, e continua perguntando se há alguém que represente o DAE76
nesta reunião, mas não há ninguém. Mas Natasha explica que o Diretor do DAE, participou77
de reuniões com a SEPLAN, por meio virtual e diz que vai sair o pedido de interesse social78
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mas estava com o Presidente do mesmo para assinar mas devido a várias reuniões ele vai ser79
cobrado para tal nesta semana, Klaudio fala que quer o termo de compromisso assinado80
pelo DAE para que seja documentado no processo, mesmo que a PLENARIA VOTE a FAVOR81
que o valor fique o menor, no que a Natasha concorda, o conselheiro Pili reafirma que a82
revisão é para o valor menor equivalente aproximado 4,96% do CUB; obedecendo o Decreto83
de 2009 sobre moradia interesse social. Natasha continua falando que enviou as84
ponderações para o CMB e para outros órgãos com as planilhas atualizadas, com valores85
corrigidos confirmando aprox. 4,96% CUB. Klaudio pergunta se alguém tem mais alguma86
ponderação, Natasha explica sobre uma dúvida que foi levantada na audiência pública pelo87
Colim e o Peter sobre a metragem das quadras que de 3200 metros, Natasha aproveita e88
esclarece que a região contempla grandes quadras, inclusive irregulares no que o Pili89
concorda e a Natasha aproveita e coloca TODA IMAGEM na tela para que TODOS possam90
ver para análise e fala sobre o novo modelo de Praça fechada, e deixar as chaves com os91
moradores, para maior segurança da população, evitando vandalismo e também que a92
topografia é de difícil não favorece, composição mas estão otimistas, inclusive o93
empreendimento irá reservar a área ao fundo para futura Av. Água do Sobrado, Natasha94
pergunta se alguém quer falar e não havendo manifestação, passa a palavra para o95
Presidente Klaudio, pede a palavra, e pergunta se alguém tem alguma ponderação, não96
havendo pede para que a PLENÁRIA inicie a VOTAÇÃO, onde todos os presentes VOTAM a97
FAVOR. O EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL BARCHI É APROVADO POR UNANIMIDADE. O98
Presidente Klaudio continua a reunião e pergunta se alguém tem algo a acrescentar,99
Natasha pede a palavra e dá a oportunidade para o conselheiro Carlos (CRC que questiona100
que tem algumas dúvidas no seu bairro no que tange a praça do empreendimento BRANZI101
(MRV) o conselheiro Carlos (CRC) quer saber se a prefeitura vai melhorar iluminação, colocar102
grama, árvores, que tem que ser bem feita que no final de semana a concentração de103
pessoas no local passa de 120 inclusive uma quantidade grande de gurizada que ficam104
expostas ao sol e queimando o couro, que seu bairro é muito carente não tem opções de105
lazer, e fica esquecido por ser um bairro popular onde os bairros mais ricos tem mais opções106
e são melhores assistidos pela Prefeitura, e pede que façam, o mais rápido possível a Praça e107
que seja entregue com qualidade. Natasha pede a palavra e diz que essa praça está sendo108
uma experiência para todos, comunidade, conselho e prefeitura, que é melhor ter uma109
urbanização sem brinquedos (iluminação, grama, bancos, árvores, água), que brinquedos110
instalados em áreas sem urbanização completa. Equipamentos de lazer só devem ser111
instalados em áreas plenamente urbanizadas, mesmo que haja pedido da população no112
processo do EIV, como foi este caso.113
Findos os trabalhos às 20h00 a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a114
presença de todos. Eu, Alfredo Cirne Moreira, lavrei a presente ata que segue assinada por115
mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB.116
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