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ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DOMUNICÍPIO -----------------------------------1
Aos 17 dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às dezenove horas e quinze minutos,2
realizada online, pela plataforma ZOOM disponibilizada pela Prefeitura, foi realizada a 47ª3
Reunião Extraordinária 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: Bárbara Zaneti de Carvalho (Titular, PMB - SEPLAN);6
Chahida Jacqueline Obeidi (Titular, PMB – SEBES), Rafael Nunes Rosalin (Titular, PMB –7
SMDE); Flávio Jun Kitazume (Titular, PMB - Saúde). B) REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES8
DE ENSINO SUPERIOR - Luiz Daré Neto (Titular – IES – FEB/UNESP). C) REPRESENTANTES9
DAS ENTIDADES DE CLASSE - Mariana de Campos Fattori (Suplente - OAB); Alfredo Neme10
Neto (Titular – ASSENAG); Ângelo Joaquini Neto (Titular – SINDUSCON); Marcio Antônio11
Tonim Colim (Titular – IAB); Fernando César Pegorin (Titular – SECOVI); Bruno Pegorin Neto12
(2º Suplente - 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); Emilio Alfredo Moreira Viegas15
(Titular, Setor 2); Peter Ping Ho (1º Suplente, Setor 2); Maria Isabel Adão Barbosa (Titular,16
Setor 4); Paulo Roberto da Silva Ramos (Titular, Setor 5); José Fernando Redondo Mendes17
(Titular, Setor 6); Raeder Rodrigo Porcaro Puliesi (1º Suplente, Setor 6); Carlos Roberto de Sá18
Cardoso (2º Suplente, Setor 6); Rosangela Felix Silva (Titular, Setor 7); José Carlos de Souza19
(Titular, Setor 8); Rafael Idalgo Cardoso (Titular, Setor 9); Thiago de Andrade (Titular, Setor20
11); SETORES RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller (Titular – Bacia Hid. do Córrego Água21
Parada); Francisco Octaviano Cardoso Neto (2º Suplente – Bacia Hid. do Ribeirão Campo22
Novo). F) CONVIDADOS: Carlos Fernando Prado Marques; Everton Navarro; Kleiton Henrique23
Brito; Tábata (Ecovita); Olair; Hamilton Foz; Natalia Batistuci; Marcelo Madella Tavares;24
Bruno Gabas; Talita; Associação de Moradores Pousada. G) JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: 1)25
PALAVRA DO PRESIDENTE - A) Klaudio Coffani, vice-presidente do CMB, informa que irá26
presidir a reunião, visto que Marcio Colim não pôde estar presente no horário. Solicita a27
alteração da ordem da pauta, colocando o assunto do processo 20763/2017 - Regularização28
e ampliação da Beneficência Portugues para o final, pois o Márcio Colim é arquiteto do29
projeto, e assim não participará como presidente nesta votação. Bárbara solicita também a30
inclusão de pauta do processo do Jardim Olímpico, visto que a câmara técnica já o analisou.31
Raeder informa que em relação aos processos de projeto de lei de arborização urbana e o32
dos corredores comerciais, não deu tempo de ser discutido na câmara técnica, solicitando33
assim retirar estes processos da pauta. Não houve manifestações contrárias às alterações de34
pauta. B) Klaudio informa que estamos do período eleitoral e que não se pode fazer35
indicações apoiando ou criticando possíveis pré-candidatos nas falas nas reuniões do36
conselho. Também informa as solicitações de afastamento de conselheiros: Nelson Ribeiro37
da Silva solicita afastamento de 120 dias. Bárbara questiona sobre a falta de previsão no38
regimento interno do CMB sobre afastamentos temporários, se é possível ou se o39
conselheiro teria que renunciar para assumir o suplente. Klaudio informa que seria como40
uma licença de saúde. Raeder informa que a legislação solicita que seja feita a solicitação de41
afastamento de 3 meses, e no caso ele pediu de 120 dias, e como há uma omissão no42
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regimento, não vê problemas em acatar este tempo que foi solicitado. Klaudio questiona à43
plenária se alguém se opõe ao afastamento temporário. Não houve manifestações44
contrárias. Continuando com os ofícios dos conselheiros, informa que Sérgio Alba solicita sua45
exclusão como integrante do CMB. Gerson Luiz Alves Pinheiro solicita afastamento de 546
meses. E Iraci Herrera Leite do Pinho solicita cancelamento de sua solicitação de47
afastamento, visto que não irá mais concorrer as eleições. Kláudio propõe à plenária que48
aceite seu retorno, visto que o titular do setor da Bacia Hidrográfica do Rio Batalha já49
solicitou sua exclusão do conselho, assim, não teríamos uma deficiência de representação do50
setor com sua volta. Não houve manifestações contrárias, aprovando assim seu retorno ao51
conselho. 2) Processo 17793/2019 - EIV Reloteamento Quinta da Bela Olinda - Tábata,52
arquiteta e urbanista da Ecovita Construtora faz a apresentação do empreendimento, que53
trata do reloteamento de parte do Quinta da Bela Olinda. Explica sobre o histórico da região,54
sua localização, o TAC firmado com o Ministério Público, o quadro de áreas do55
empreendimento e o número total de 1909 lotes, sendo que destes, 950 são lotes novos56
gerados com esse reloteamento. Apresenta também a caracterização da vizinhança, análise57
dos impactos, análise do tráfego do entorno e linhas de ônibus existentes. A seguir,58
apresenta as medidas mitigadoras e contrapartidas, conforme manifestação técnica do GAE.59
Raeder informa que após a audiência pública, foram realizadas mais duas reuniões com a60
comunidade, nos dias 5 e 10 de agosto, e na segunda, convidaram o poder público para61
participar também, e que há solicitações da população, mas que são fora da área objeto do62
empreendimento em questão. Chegaram a conclusão, entre câmara técnica e moradores, de63
que o empreendimento é bom para o município, mas que o moradores da região tem64
preocupação com o impacto no sistema viário. Raeder informa que este empreendimento65
do reloteamento é um caso específico, e a câmara técnica entendeu que não há objeções,66
mas que foi inserido no relatório algumas observações que foram requeridas pela67
comunidade, dentre elas que os valores da saúde sejam investidos integralmente na UPA do68
Mary Dota, o valor da educação também deve ser utilizado nos bairros do entorno, em69
alguma escola que precise de ampliação ou melhoria. Klaudio faz a leitura da conclusão do70
relatório da câmara técnica, com as solicitações propostas e, apos, abre para manifestações71
dos conselheiros. Alfredo Neme pergunta à Tábata se a Ecovita está de acordo com as72
contrapartidas. Tábata explica que a empresa e o loteador Pagani estão de acordo com as73
contrapartidas e que as responsabilidades das contrapartidas já ficaram pré-fixadas em sua74
maior parte no TAC. Klaudio pergunta à Tabata qual o cronograma de pagamento das taxas75
do DAE, Tábata explica que após o registro do empreendimento, há uma carência de 676
meses, e após, o valor pode ser parcelado. Tábata complementa que conforme o TAC, as77
taxas foram calculadas apenas sobre os 950 novos lotes gerados com o reloteamento, visto78
que os demais já eram existentes. Luiz Daré questiona se os 950 novos lotes, se não novos,79
ou são fracionamento dos lotes que eram maiores em lotes menores. Tabáta explica que o80
projeto original possuia lotes grandes de cerca de 1000m², e que no loteamento, as quadras81
dão redivididas, inclusive com novos sistemas viários, e que foram criados alguns lotes82
menores de 8,00m de frente. Após as discussões, Klaudio inicia a votação, fazendo a leitura83
das solicitações constantes na conclusão do relatório da câmara técnica, que incluem84
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considerações que a aplicação dos valores de saúde sejam aplicados na UPA do Mary Dota,85
que os valores de educação sejam aplicados em unidades próximas e que o valor do DAE86
seja utilizado integralmente no Loteamento Quinta da Bela Olinda, sendo que todas foram87
aprovadas pela plenária. Após, faz a votação final do estudo de impacto de vizinhança do88
Reloteamento do Quinta da Bela Olinda, sem manifestações contrárias, foi aprovado o EIV.89
Fernando Marques, presidente da Associação da Quinta, pede a palavra para manifestação.90
Parabeniza a empresa Ecovita por ocupar este vazio urbano, informa que entretanto tem91
preocupação em relação a questão viária, no entroncamento da Bertholdo do Carmo, com a92
vicinal, no viaduto que faz a ligação da quinta da Bela Olinda com a Vila São Paulo, devido ao93
aumento da quantidade de fluxo viário, não só devido a este empreendimento, como aos94
demais que estão previstos nesta região. Complementa que sabe que não é função da95
Ecovita neste momento, mas que sendo um EIV, acredita que teria que ser feito algum tipo96
de estudo para uma solução macro para a região pelo poder municipal. Klaudio diz que97
como conselho, pede à Seplan que apresente ao CMB quais as ponderações que ela já tem98
sobre esta problemática futura previsível. 3) Processo 20763/2017 - Regularização e99
Ampliação - Beneficência Portuguesa - Márcio Colim inicia a apresentação, explica que o100
hospital foi alvo do ministério público para regularizar a parte de corpo de bombeiros.101
Explica que o hospital possui uma série de áreas não computáveis por se tratar de áreas102
técnicas, para sistemas de equipamentos de ar condicionado, raio-x, tomografia. Na103
regularização do corpo de bombeiros, foi exigido que toda área que fosse coberta, constasse104
como metragem quadrada, o que causou uma diferença em relação à área que era105
registrada na prefeitura. Desta forma, ele fez uma solicitação à Seplan para que a106
regularização fosse dispensada de EIV, porque não houve acréscimo nessas áreas no sentido107
de aumentar os serviços do hospital, ou seja, não foram construídos novos leitos, novas108
clínicas ou quartos, era apenas uma regularização em função do que foi considerado pelo109
corpo de bombeiros, e o que é considerado pela prefeitura municipal. Márcio explica que o110
GAE analisou, mas como é uma questão omissa na lei do EIV, remeteu o processo à uma111
consulta do conselho do município. Márcio apresenta as áreas do hospital que foram112
ampliadas, inclusive informando que a maioria dessas áreas ampliadas possuem mais de 10113
anos de existência. Após a apresentação, Klaudio abre para manifestações. Raeder explica114
que o processo foi encaminhado ao CMB em 2017, e na época o GAE manifestou a dúvida se115
exigiria ou não o EIV desta ampliação, ele explica que na época, ele, junto com a diretoria116
executiva do conselho entenderam que como passava de 1000m² e se tratava de uma117
regularização, deveria ser exigido o EIV. O processo foi devolvido para a Seplan em 2017, e118
agora está retornando ao CMB. Raeder explica que a maioria membros da câmara técnica119
desta vez entendeu que não deveria exigir o EIV, mas como há o despacho dele em 2017120
como presidente do conselho falando que deveria exigir o EIV, ele sugeriu na câmara técnica121
que o processo fosse encaminhado pro jurídico da prefeitura, para que houvesse122
manifestação a respeito. Raeder explica que os membros da câmara técnica entenderam123
que o processo deveria ir para a plenária sem este parecer jurídico, que então ele foi voto124
vencido, mas que gostaria de registrar sua proposta de encaminhar o jurídico o processo.125
Klaudio inicia a votação do empreendimento, sendo que o Márcio Colim não terá poder a126
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voto. Não houve manifestações contrárias, sendo que foi aprovado este item da pauta. 4) Lei127
sobre Antenas - Enquanto o próximo empreendedor estava com problemas para128
compartilhamento da apresentação do EIV, Fernando Redondo iniciou um novo assunto,129
sobre a alteração da lei que exigia uma área no entorno das antenas. Kláudio pede para130
explicar melhor, diz que a lei anterior exigia um raio de área de tombamento na mesma131
altura da antena, em que nessa área não poderia haver moradias ou vias, no caso da antena132
cair, evitar que caia sobre alguém ou sobre alguma avenida ou rua. Explica que em 2018133
houve uma alteração da legislação municipal, para o que chamam de uma legislação mais134
moderna, em que a altura dividido por 5, passa a ser o mínimo para o raio. Klaudio explica135
também que recebeu a informação do Angelo Joaquini que esta mudança foi uma evolução,136
porque os projetos das torres devem prever as ventanias, chuvas, e a base das torres devem137
sustentá-las para nunca cairem, e que isso facilitaria ter novos espaços disponíveis e138
baratear o custo de implantação. Fernando explica que estamos passando por mudanças139
climáticas, e que vê esta lei de maneira preocupante, porque deixa de cuidar de um140
interesse maior de uma população que está próxima, e sujeita a um risco maior, para141
atender a interesses econômicos de baratear o custo das operadoras. 5) Processo142
3919/2019 - EIV Loteamento Residencial de Interesse Social “Dr. Marco Aurélio Pinheiro143
Brisola” - Everton Navarro inicia a apresentação do empreendimento, indicando sua144
localização, área total, informa também que o empreendimento está na APA do Água Parada145
em que há algumas restrições para parcelamento do solo nessa região. Mostra a planta146
urbanística do empreendimento e o projeto arquitetônico das unidades residenciais. A147
seguir apresenta as medidas mitigadoras solicitadas pela prefeitura. Após apresentação,148
Klaudio abre para manifestações. Junior questiona se pelo plano de manejo é necessário149
30% de área permeável, o representante do empreendimento responde que sim, e que o150
empreendimento está atendento este índice com as áreas verdes, sistemas de lazer e bacias151
de detenção. Foi questionado sobre o acesso do empreendimento e a apresentação do RIT.152
Klaudio faz a leitura da conclusão do RIT constante no processo e indica no mapa as153
principais vias de acesso apontadas no RIT. Raeder aponta que tem preocupação em relação154
à opinião do conselho gestor da APA. O empreendedor explica que o empreendimento foi155
aprovado pela Cetesb e também foi para a fundação florestal estadual. Klaudio pergunta à156
plenária sugestões de propostas para votação. Raeder sugere que como a área está em APA,157
solicita a manifestação do Condema, e que numa próxima reunião após manifestação do158
Comdema, que o empreendedor faça apresentação do RIT, devido aos questionamentos de159
trânsito e acesso. Maria Isabel faz a proposta de chamar os moradores da região para uma160
próxima discussão. Kleiton pergunta se o conselho não fez uma análise do processo e se não161
houve relator. Raeder explica que o processo passou pela câmara técnica, mas que não162
houve relatoria e que ele como conselheiro entende que como o processo está em APA,163
deve passar pelo Condema e Conselho Gestor. Bárbara explica que existe o conselho gestor164
da APA, mas que o processo ainda não passou, mas que passará para a aprovação final do165
empreendimento. Klaudio apresenta a proposta de fazer a votação no CMB com a166
orientação de ir para o Condema. Klaudio aponta a falha de que que não houve relatoria do167
conselho no processo. Assim, Raeder faz nova proposta de retirar o processo da pauta para168
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ele fazer a relatoria do processo. Klaudio informa que ele poderia fazer a relatoria. Bárbara169
pede para registrar, que o processo foi enviado ao CMB no dia 21 de julho, e que os170
documentos do EIV e do RIT foram incluídos também no drive, então que o conselho teve171
acesso ao RIT, e que já poderia ter sido analisado. Após discussões entre os conselheiros,172
Klaudio faz a votação, e a maioria concorda que o processo deverá ser sobrestado, para que173
o conselho analise o RIT e ocorra apresentação do RIT pelo empreendedor na próxima174
reunião do conselho para que a plenária delibere. Klaudio pede autorização para o CMB para175
encaminhar o processo para análise do Condema, sendo que nenhum conselheiro se opôs.176
Klaudio informa então que o processo foi sobretado, para passar para a próxima reunião do177
conselho. Bárbara sugere marcar outra reunião extraordinária, pois a próxima ordinária será178
apenas no dia 14 de setembro, pois haverá feriado na primeira segunda, dia 07 de setembro,179
e também que não dará tempo de passar o processo do empreendimento Jardim Olímpico,180
devido ao avançar da reunião já após às 23 horas. Klaudio faz a votação então de encerrar a181
reunião de hoje e agendar outra reunião extraordinária ainda no mês de agosto para182
assuntos pendentes, que foi aprovada. Bárbara também aponta que é importante o183
conselho fazer a análise do RIT e apontar quais são as dúvidas, para que sejam184
encaminhadas ao empreendedor ou à Emdurb, dependendo do caso para que possam ser185
sanadas até a próxima reunião.186
Findos os trabalhos às 23h15 a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a187
presença de todos. Eu, Bárbara Zaneti de Carvalho, lavrei a presente ata que segue assinada188
por mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB.189
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