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ATA DA 48ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DOMUNICÍPIO --------------------------1
Aos 02 dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às dezenove horas e quinze minutos,2
realizada online, pela plataforma ZOOM disponibilizada pela Prefeitura, foi realizada a 48ª3
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: Natasha Lamônica (Titular, PMB – SEPLAN); Letícia6
Rocco Kirchner (Suplente PMB, Seplan), Bárbara Zaneti de Carvalho (Titular, PMB - SEPLAN);7
Flávio Jun Kitazume (Titular, PMB - Saúde). B) REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE8
ENSINO SUPERIOR -. C) REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE CLASSE - Alfredo Neme Neto9
(Titular – ASSENAG); Ângelo Joaquini Neto (Titular – SINDUSCON); Marcio Antônio Tonim10
Colim (Titular – IAB); Fernando César Pegorin (Titular – SECOVI); D) ONG’S -. E)11
REPRESENTANTES DA COMUNIDADE - SETORES URBANOS: Alfredo Cirne Moreira (Titular,12
Setor 1); Peter Ping Ho (1º Suplente, Setor 2); Mauro Machado Giglio (2º Suplente, Setor 2);13
José Fernando Redondo Mendes (Titular, Setor 6); Raeder Rodrigo Porcaro Puliesi (1º14
Suplente, Setor 6); Carlos Roberto de Sá Cardoso (2º Suplente, Setor 6); Rafael Idalgo15
Cardoso (Titular, Setor 9); SETORES RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller (Titular – Bacia16
Hid. do Córrego Água Parada); Iraci Herrera Leite do Pinho (2º Suplente – Bacia Hid. do Rio17
Batalha); Francisco Octaviano Cardoso Neto (2º Suplente – Bacia Hid. do Ribeirão Campo18
Novo). F) CONVIDADOS: Carlos Fernando Prado Marques; Dolírio da Silva Filho; Kleiton19
Henrique Brito; Everton Navarro; Rosângela Pereira da Silveira Thenório; Daniele Aoyama;20
Hamilton Foz (Muck); José Debreix; Rogério Carvalho; Graziela Plaura; Marcelo Madella;21
Gustavo Araujo; Gessika (Quinta da Bela Olinda); Davi Antunes; Telma Maria Germani Peres;22
José Oliveira. G) JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: Chahida Jacqueline Obeidi (Titular, PMB – SEBES),23
Emilio Alfredo Moreira Viegas (Titular, Setor 2); Rosangela Felix Silva (Titular, Setor 7); Isabel24
Aiko Takamatsu (1º Suplente, Setor 7); 1) PALAVRA DO PRESIDENTE - Foi informada a25
alteração da ordem da pauta, para iniciar pelo assunto do Edital da construção de 142026
moradias. 2) Edital de Licitação - construção de 1420 moradias de interesse social - Raeder,27
que solicitou a inclusão deste assunto na pauta, diz que a intenção é de que a Letícia28
explique o edital em questão, e que convidou alguns moradores da reunião para29
participarem. Letícia explica que no final do ano passado foi lançado um edital, mas que foi30
retirado, pois houve a oportunidade de ingressar num programa do governo do estado, em31
que 500 casas das 1900 serão pelo programa Nossa Casa, e que a vantagem é que estas32
casas terão um subsídio adicional de R$30.000,00, além dos outros subsídios dos programas33
federais. E agora foi lançado o edital com 1400 casas, com o objetivo de fazer moradias mais34
baratas para a população e ao mesmo tempo reverter uma parte deste investimento da35
questão da terra em melhorias na infraestrutura da região norte. Dentro das 1400 casas, 50036
casas vão ter um valor de teto de até R$110.000,00 e as demais terão um valor de teto de37
até R$133.000,00. Letícia compartilha na tela o projeto urbanístico e o projeto para o parque38
da lagoa da Quinta da Bela Olinda. Raeder questiona sobre a segurança e manutenção do39
parque da lagoa e sobre os subsídios. Letícia explica que o projeto prevê o fechamento do40
parque com alambrado, garantindo melhor segurança ao local. Em relação aos subsídios,41
Letícia explica que pela terra é feita a disponibilização de contrapartidas, que no caso seriam42
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os investimentos em infraestrutura de 12 milhões e 8 milhões na lagoa, que serão43
executados pela construtora vencedora do certame. O restante do recurso, a maior parte44
dele é para subsídio das moradias, por isso que tem o teto de 110mil reais. Quem vence a45
licitação é quem der o maior desconto nestas casas. Raeder questiona quem irá poder46
comprar estas 500 casas com desconto. Letícia explica que serão por critérios sociais,47
limitando pela renda familiar. Raeder aponta que uma crítica construtiva de que faltou48
envolver o conselho na formulação do projeto, para trazer contribuições ao projeto. Após49
sanadas as dúvidas dos moradores da região, Letícia agradece e se coloca a disposição para50
outras dúvidas. 3) Processo 28300/2017 - EIV Loteamento Jardim Olímpico -Márcio informa51
que o este processo já passou pelo CMB, com apresentação das diretrizes da prefeitura e52
esclarecimento de dúvidas, mas explica que estava faltando o decreto de interesse social53
para a área, visto que possui lotes pequenos. Informa que o processo voltou ao CMB pois54
agora já foi anexado ao processo o decreto do prefeito. Márcio compartilha a localização do55
empreendimento. Não havendo manifestação de dúvidas, Márcio abre para votação, sendo56
que foi aprovado o empreendimento pela plenária, sem manifestações contrárias. 4)57
Processo 3919/2019 - EIV Loteamento Residencial de Interesse Social “Dr. Marco Aurélio58
Pinheiro Brisola” - Everton Navarro inicia a apresentação do empreendimento, informa sua59
localização, área total e número de lotes e principais acessos. A seguir apresenta o projeto60
urbanístico, indicando as áreas institucionais e áreas permeáveis, sendo que estas últimas61
somam 30% da área. Apresenta também o projeto arquitetônico das moradias que serão62
construídas. Apresenta os impactos do empreendimento e as medidas mitigadoras63
propostas no EIV. Apresenta o Relatório de Impacto no Tráfego - RIT. Apresenta as medidas64
mitigadoras solicitadas pela prefeitura, com tabela com os valores estimados. A seguir65
apresenta a aprovação junto ao Graporhab, pois na última apresentação houve alguns66
questionamentos sobre a área estar em APA. Raeder aponta a proposta de que a mitigação67
da Saúde seja aplicada na UBS do Gasparini, e que da educação também seja aplicada68
próxima ao empreendimento. Após demais esclarecimentos, Márcio informa que fizeram69
uma reunião da Câmara Técnica, e que ficou uma condicionante, de que encaminhe para70
votação da plenária do CMB, com a ressalva de que passe para o Conselho Gestor da APA do71
Água Parada, e em caso de negativa deste conselho gestor, fica revogada a liberação do CMB.72
Feita a votação, não houve manifestações contrárias, sendo que o empreendimento foi73
aprovado, com a condicionante de encaminhar ao Conselho Gestor da APA. Raeder solicita74
também que as contrapartidas de educação sejam utilizadas no entorno do75
empreendimento e da saúde seja aplicada especificadamente na UBS do Gasparini. Natasha76
explica que esta solicitação fica como orientação do conselho, que conforme a lei do EIV,77
deverão ser aplicadas no entorno do empreendimento. 5) Processo 74344/2020 - Projeto de78
Lei que altera a lei 3640/1993 e Processo 75742/2020 - Projeto de Lei nº11/20 que dispõe79
sobre a obrigatoriedade do plantio e manutenção de árvores no passeio público - Márcio80
explica que foi decidido pela câmara técnica, que os dois processos precisam de estudos81
mais aprofundados. Decidiram criar uma comissão de estudos para a lei de arborização, e82
para os corredores comerciais, irão aprofundar mais algumas questões e levar para a83
próxima reunião ordinária.84
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Findos os trabalhos às 21h00 a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a85
presença de todos. Eu, Bárbara Zaneti de Carvalho, lavrei a presente ata que segue assinada86
por mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB.87
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