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ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DOMUNICÍPIO-----------------------------------1
Aos 06 dias do mês de julho de dois mil e vinte, às dezenove horas e quinze minutos,2
realizada online, pela plataforma ZOOM disponibilizada pela Prefeitura, foi realizada a 71ª3
Reunião Ordinária do Conselho do Município de Bauru, CMB. Estiveram presentes e4
assinaram a lista de presença os seguintes membros por segmento da sociedade: A)5
REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO: Natasha Lamônica (Titular, PMB – SEPLAN); Bárbara6
Zaneti de Carvalho (Titular, PMB - SEPLAN); Gabriel Guimarães Motta (Suplente, PMB –7
SAGRA); Rafael Nunes Rosalin (Titular, PMB – SMDE); Flávio Jun Kitazume (Titular, PMB -8
Saúde). B) REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - Luiz Daré Neto9
(Titular – IES – FEB/UNESP). C) REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE CLASSE - Alfredo10
Neme Neto (Titular – ASSENAG); Lincoln Carlos M. de Oliveira (1º Suplente - ASSENAG);11
Ângelo Joaquini Neto (Titular – SINDUSCON); Marcio Antônio Tonim Colim (Titular – IAB);12
Fernando César Pegorin (Titular – SECOVI); Bruno Pegorin Neto (2º Suplente - SECOVI); D)13
ONG’S - Klaudio Coffani Nunes (Titular FÓRUM PRÓ BATALHA); E) REPRESENTANTES DA14
COMUNIDADE - SETORES URBANOS: Alfredo Cirne Moreira (Titular, Setor 1); José de Souza15
Lopes Junior (2º Suplente, Setor 1); Emilio Alfredo Moreira Viegas (Titular, Setor 2); Peter16
Ping Ho (1º Suplente, Setor 2); Mauro Machado Giglio (2º Suplente, Setor 2); Maria Isabel17
Adão Barbosa (Titular, Setor 4); José Fernando Redondo Mendes (Titular, Setor 6); Raeder18
Rodrigo Porcaro Puliesi (1º Suplente, Setor 6); Carlos Roberto de Sá Cardoso (2º Suplente,19
Setor 6); Rosangela Felix Silva (Titular, Setor 7); Thiago de Andrade (Titular, Setor 11); Edson20
Valentin Freitas Filho (Titular, Setor 12); Tania Kamimura Maceri (1º Suplente, Setor 12).21
SETORES RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller (Titular – Bacia Hid. do Córrego Água22
Parada); Iraci Herrera Leite do Pinho (2º Suplente – Bacia Hid. do Rio Batalha); Francisco23
Octaviano Cardoso Neto (2º Suplente – Bacia Hid. do Ribeirão Campo Novo). F)24
CONVIDADOS: Clayton Carlos (BILD); Gustavo Baggio; Ana Carolina Pagan; Celia. G)25
JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: Chahida Jaqueline Obeid (Titular, PMB – SEBES), Maria Izabel26
Merino de Medeiros (1º Suplente FÓRUM PRÓ BATALHA); 1) PALAVRA DO PRESIDENTE -27
Márcio informa a inversão de pauta, para começar com o Eiv da Bild. 2) Processo 1084/202028
- EIV - BILD 15 - Clayton Carlos, representante da BILD inicia a apresentação do29
empreendimento, indicando sua localização, número de unidades, vagas de estacionamento,30
tabela de áreas, valores das contrapartidas e mitigações da saúde, educação, DAE e demais31
medidas mitigadoras para meio ambiente, sinalização e transporte e infraestrutura. Márcio32
informa que o projeto passou pela câmara técnica, e que não houve nenhuma objeção com33
relação ao empreendimento, mas houve uma recomendação para direcionar a mitigação do34
meio ambiente prioritariamente para execução do levantamento topográfico de toda área35
do parque da Água Comprida, e o restante do recurso ser aplicado em um projeto específico36
em uma menor área de intervenção no parque. Após sanadas as dúvidas, o37
empreendimento é colocado em votação, sendo que não houve nenhuma manifestação38
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contrária, estando aprovado por unanimidade. 3) PALAVRA DO PRESIDENTE – a) Márcio39
retoma o primeiro item da pauta, com o informe solicitado pela Seplan da divulgação do40
calendário do plano diretor, com as aulas de capacitação técnica para os delegados. Foi41
necessário ajustar o período das aulas, que serão ministradas no período de 13/julho a42
24/julho, contando com 9 aulas online, que serão realizadas das 19h às 21h, que também43
ficarão disponíveis para posterior acesso no site do plano diretor. Para as pessoas que não44
possuam acesso a internet, a Prefeitura irá providenciar um espaço adequado para a45
participação de todos, sendo necessário agendamento prévio pelo telefone 3235-1089.46
Márcio questiona como está o andamento das solicitações de complemento do diagnóstico,47
com os dados das secretarias, e a Natasha informa que estão em andamento, em tratativas48
com as secretarias. Ângelo questiona sobre as demais reuniões para discussão do49
diagnóstico, após discussão sobre o conteúdo do diagnóstico, Natasha sugere marcar a50
próxima reunião para a próxima quarta-feira, dia 08 de julho, ás 19horas. b) Márcio informa51
o próximo assunto, referente a solicitação do conselheiro Gabriel Motta, a respeito de uma52
recomendação de exclusão do Fórum Pró-Batalha do Conselho do Município. Faz a leitura do53
ofício protocolado pelo Gabriel, que segue anexo a esta ata. Márcio informa que o assunto54
foi levado à Câmara Técnica, e diz que o conselho não tem competência para fazer uma55
exclusão desse tipo com base num pedido de um diretor de uma outra entidade, então56
informa que se procure as vias judiciais cabíveis, e se vier alguma determinação e decisão57
nesse sentido, o Conselho do Município vai seguir. c) Próximo informe é sobre a PPP de58
Iluminação, Márcio informa que está recebendo questionamentos de várias entidades sobre59
o modelo adotado nessa PPP de Iluminação e solicitando mais prazo para análise mais60
precisa sobre o assunto na consulta pública. d) Márcio faz a leitura do ofício enviado pela61
Secretaria da Saúde com respostas aos questionamentos enviados pelo Conselho a respeito62
de das necessidades de expansão nos territórios de saúde, conforme necessidades da63
população usuária do SUS. Após discussões sobre os dados da saúde e o diagnóstico do64
plano diretor, Márcio informa que haverá nova reunião específica para assuntos do65
diagnóstico. 4) Processo 74344/2020 - Projeto de Lei que altera a Lei 3640/1993 - Márcio66
informa que este projeto de lei altera algumas questões de recuo em corredores comerciais67
e de serviço, porém a Câmara Técnica identificou alguns conflitos que precisam ser melhor68
analisados. Então, solicitaram mais prazo para analisar com mais detalhes na Câmara Técnica,69
visto que o projeto foi enviado recentemente e não houve tempo hábil para70
aprofundamento na análise. Informa que na grande maioria dos casos esta alteração será71
benéfica, mas que há alguns casos específicos que podem ser prejudiciais. Então esta pauta72
ficará para a próxima reunião do conselho. 5) Processo 56398/2020 - Alteração do artigo 5973
da Lei 5631 (PDP) - Proibição de edifícios verticais em um raio de cem metros dos74
condomínios residenciais e Discussão sobre alteração do artigo 58 - Proibição de edifícios75
verticais multifamiliares ou comerciais especificadas neste artigo - Márcio informa que a76
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Câmara Técnica acha melhor fazer audiência pública, ouvir a opinião das pessoas do entorno,77
para depois retornar esta pauta do CMB. Klaudio aponta também sobre a restrição sobre os78
lotes especificados no artigo 58 do plano diretor. Natasha informa que a alteração do artigo79
59, é uma proposta do governo, e que foi enviada ao conselho para que se manifeste sobre80
o assunto. Sobre o artigo 58, é uma proposta do CMB, então o CMB faz a proposta, que será81
encaminhada ao governo para elaboração da minuta, e serão processos separados, por se82
tratarem de discussões diferentes. Luiz Daré informa que foi delegado nas discussões do83
plano diretor, em 2006, e que a questão do Jardim Paulista, foi que a população da região se84
manifestou pela não-verticalização nas audiências públicas, e que lotes são áreas cheias de85
entulho. Márcio informa que poderá trazer benefícios, visto que se é possível a86
verticalização, os empreendimentos que terão contrapartidas poderão melhorar questões87
como a drenagem urbana da região. Para concluir, Márcio informa que foram tratados dois88
assuntos nesta mesma pauta, os artigos 58 e 59 e que então aguardará a realização das89
audiências públicas para retornar o assunto para discussão no conselho. 6) Processo90
76192/2020 - Alteração do artigo 66 do Plano Diretor - restrição ao desmatamento -91
Márcio informa que esta é uma inclusão de pauta solicitada pela Natasha. Natasha explica92
que o artigo 66 criou proibição de desmatamento nas ARIE, que são grandes áreas cobertas93
por mata de cerrado, que foram mapeadas e chamadas de áreas de relevante interesse94
ecológico. Este artigo que cria as ARIE, coloca a restrição e veda o desmatamento, ou seja, o95
dono perde o direito utilizar a área. Porém desde 2009 esta proibição é feita pelo estado,96
então o município não precisa mais ter esta restrição, porque o estado já proíbe o97
desmatamento. Porém o estado também é responsável pelo licenciamento, a partir da98
análise da flora e fauna do local, sendo que pelo estado é possível licenciar 20% da área, mas99
como o município restringe, então não é possível este licenciamento pelo estado. E foi isto100
que deu origem a desapropriação da floresta urbana, de 32 milhões de reais que o município101
terá que pagar. Natasha indica no mapa todas as áreas de ARIE definidas no último plano102
diretor. Então Natasha explica que a ideia é que refaça este artigo, falando que nestas áreas103
o desmatamento deve seguir o licenciamento conforme legislação vigente. Natasha aponta a104
questão do meio ambiente, que é importante para o município ter áreas de mata, porém105
não é vantajoso adquirir estas áreas por forma de desapropriação indireta, porque custa106
muito caro para o município. Márcio recomenda que o projeto de lei seja enviado para o107
COMDEMA, depois que seja feita audiência pública e depois retorne ao CMB. Os demais108
conselheiros concordam com a recomendação. 7) Ofício de afastamento - Conselheira Iraci109
Herrera Leite do Pinho - Márcio faz a leitura do requerimento de afastamento da110
Conselheira Iraci por questões políticas, em função de sua candidatura nas próximas eleições.111

112
113
114
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Findos os trabalhos às 21h15 a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a115
presença de todos. Eu, Bárbara Zaneti de Carvalho, lavrei a presente ata que segue assinada116
por mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB.117
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