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ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DOMUNICÍPIO -----------------------------------1
Aos 09 dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às dezenove horas e quinze minutos,2
realizada online, pela plataforma ZOOM disponibilizada pela Prefeitura, foi realizada a 74ª3
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); William Conte (Titular, PMB – OBRAS); Rafael7
Nunes Rosalin (Titular, PMB – SMDE); Flávio Jun Kitazume (Titular, PMB - Saúde), Renan8
Ratighieri (Suplente, PMB – Saúde). B) REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO9
SUPERIOR - Luiz Daré Neto (Titular – IES – FEB/UNESP). C) REPRESENTANTES DAS10
ENTIDADES DE CLASSE - Mariana de Campos Fattori (Suplente - OAB); Alfredo Neme Neto11
(Titular – ASSENAG); Lincoln Carlos M. de Oliveira (1º Suplente - ASSENAG); Ângelo Joaquini12
Neto (Titular – SINDUSCON); Marcio Antônio Tonim Colim (Titular – IAB); Fernando César13
Pegorin (Titular – SECOVI); D) ONG’S - . E) REPRESENTANTES DA COMUNIDADE - SETORES14
URBANOS: Alfredo Cirne Moreira (Titular, Setor 1); José de Souza Lopes Junior (2º Suplente,15
Setor 1); Emilio Alfredo Moreira Viegas (Titular, Setor 2); Peter Ping Ho (1º Suplente, Setor 2);16
Maria Isabel Adão Barbosa (Titular, Setor 4); Paulo Roberto da Silva Ramos (Titular, Setor 5);17
José Fernando Redondo Mendes (Titular, Setor 6); Carlos Roberto de Sá Cardoso (2º18
Suplente, Setor 6); Rosangela Felix Silva (Titular, Setor 7); José Carlos de Souza (Titular, Setor19
8); Rafael Idalgo Cardoso (Titular, Setor 9); Thiago de Andrade (Titular, Setor 11); Tania20
Kamimura Maceri (1º Suplente, Setor 12). SETORES RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller21
(Titular – Bacia Hid. do Córrego Água Parada); Francisco Octaviano Cardoso Neto (2º22
Suplente – Bacia Hid. do Ribeirão Campo Novo). F) CONVIDADOS: Natália Gonçalves; Gabriel23
de Andrade. G) JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: Chahida Jacqueline Obeidi (Titular, PMB – SEBES),24
Edson Valentin Freitas Filho (Titular, Setor 12); Iraci Herrera Leite do Pinho (1º Suplente –25
Bacia Hid. do Rio Batalha); 1) PALAVRA DO PRESIDENTE -Márcio informa a inclusão do item26
3 da pauta, que trata da solicitação de instalação de um parklet, e questiona se há alguma27
objeção em discutir e votar o processo nesta reunião. Não houve manifestações contrárias.28
Márcio informa que o Fórum Pró Batalha sofreu uma interferência, onde foi requerido pelo29
Gabriel a destituição do Kláudio, sendo que após a decisão o Kláudio não faz mais parte do30
Fórum Pró Batalha, e o juiz nomeou provisoriamente o Gabriel como seu representante, mas31
estão marcadas eleições para o dia 13, para formação de nova diretoria do fórum Pró32
Batalha. Então com isso, o CMB ficou sem vice-presidente, e como não tem nada previsto33
neste sentido no estatuto do CMB, ele conversou com o Alfredo Cirne e ficou de fazermos34
nova eleição para vice-presidente do CMB, para poder preencher a vaga, sendo que quem35
pode se candidatar são os conselheiros titulares e marcaremos na próxima reunião, um36
extraordinária ou a próxima ordinária. Márcio informa que está fazendo revisão da ata da37
última reunião e irá enviar a todos para ciência em breve. 2) Processo 96208/2019 - EIV38
Masterplan (Área Luso) - Z Incorporações - Apresentação do projeto para a Praça Portugal -39
Márcio relembra que o CMB aprovou o EIV que foi a apresentado pela Zopone, porém40
fizeram a solicitação de desenvolvimento de uma proposta de melhora no sistema viário da41
Praça Portugal, assim, apresenta imagem do projeto de intervenção proposto, elaborado42



Ata da 74ª Reunião Ordinária - Conselho do Município de Bauru - 09/11/2020 2/4

pela Seplan. A seguir Márcio faz a leitura do relatório da câmara técnica, cuja reunião foi43
feita no último sábado, apontando as considerações e questionamentos levantados na44
reunião. Apresenta uma proposta de rotatória elaborada pela câmara técnica. Márcio então45
diz que sobre o projeto, é possível ainda se discutir e dar novas alternativas, mas que há46
coisas importantes a serem pensadas pelo conselho, que é em relação aos recursos, se eles47
não vão ser aplicados agora como reforma, ou se são necessários mais recursos, para onde48
iria o valor desta mitigação, se vai ser depositado em um fundo, e qual será este fundo, ou49
será pago pelo empreendedor no futuro com algum indexador de reajuste. Outra questão é50
que no termo de compromisso, a reforma da Praça Portugal está atrelada à primeira etapa51
do empreendimento, e se for postergar para uma outra etapa, devemos acordar aqui no52
CMB. Outra questão é sobre o raio de influência, sendo que entenderam que o raio de53
aproximadamente 2km indicado pela prefeitura é pequeno e que outras áreas da cidade fora54
deste raio também se utilizam do sistema viário ao redor da Praça Portugal. Márcio abre55
para manifestações dos conselheiros. Ângelo Joaquini aponta que seria necessário que o56
estudo abrangesse uma maior área do entorno, com estudo do sentido das vias, semáforos,57
redirecionamento na Getúlio Vargas, para diminuir o fluxo de veículos na Praça Portugal.58
Natasha aponta que o foco da discussão desta reunião é a questão do tempo viável para a59
definição desta mitigação, visto que o empreendimento está indo numa velocidade maior do60
que o planejado, pois as vendas foram muito rápidas, e inclusive a empresa já entrou com a61
aprovação da segunda etapa. A proposta dela é de que esta mitigação fique para o terceiro62
lote, ou até mesmo para o quarto, para não atrasar a entrega do empreendimento, visto que63
ainda terão que ser desenvolvidos projetos executivos e fazer o licenciamento ambiental. Só64
que aí ela diz que o Márcio levantou esta questão da desafagem da questão do recurso65
financeiro, e ela explica que isso é uma coisa que a prefeitura nunca fez, porque os EIVs66
normalmente são obra, e agora recentemente que houve dois casos na área do parque Água67
Comprida que estão fechados em valores. Assim, explica que a correção é um caso omisso,68
que ela entende que é necessário aplicar e que precisamos definir que correção será69
aplicada. Natasha explica que o principal que temos que resolver é o prazo, pois se for criar70
um fundo, é necessária a criação de uma lei, o que pode demorar muito e o71
empreendimento está indo rápido, assim entende que devemos postergar a mitigação, ou72
então, mantemos a revitalização da praça como já estava determinado, e esquece esta73
proposta de alteração do sistema viário. Ela explica que na proposta de revitalização da74
praça já há uma intervenção no cruzamento da Rubens Pagani com a Getúlio Vargas que é a75
principal confluência. Este novo projeto veio como uma questão viária maior, uma proposta76
para ter um fluxo viário contínuo, de trânsito rápido. Natasha explica que a Seplan não vai77
fazer nenhuma proposta que tenha entrelaçamento, assim, foram retirados todos os78
entrelaçamentos existentes nesta proposta, com a semaforização dos cruzamentos. Natasha79
propõe marcar uma reunião com os técnicos da Seplan e da Emdurb, para discussão do80
projeto, para sanar as dúvidas técnicas. Alfredo Neme aponta que a proposta da prefeitura81
traz uma grande fluidez para o trânsito, e que seria importante se conseguisse garantir que a82
Z Incorporações executasse este viário, pois é melhor garantir a execução do projeto, para83
evitar os problemas de correção monetária, e o fundo também ficaria com o dinheiro parado,84
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até conseguir licitar a obra, poderiam ter problemas com a licitação, etc. Márcio então85
explica que o problema é que o valor do novo projeto proposto é superior ao valor86
reservado anteriormente para a revitalização da praça, que precisaria ainda de uma verba de87
R$1,5 milhão para executar o projeto por completo. Natasha explica que estes valores que88
estão faltando ficariam para os serviços de paisagismo, sinalização, energia e iluminação e89
recape da Gustavo Maciel, que poderão ser conseguidos de outras formas ou de outros90
empreendimentos. Tânia aponta que quando o empreendimento passou pelo conselho, a91
questão levantada é que houvesse um projeto adequado a uma situação futura de viário, e92
vê que o prazo até a entrega da primeira etapa do empreendimento é tempo suficiente para93
execução da obra e não vê motivos para adiar para outras etapas. Márcio vê que o94
importante é garantir a execução da obra e não a contrapartida fincanceira. Natasha então95
concorda com a Tânia e coloca a proposta de deixar como está na questão dos prazos, diz96
que a prefeitura entrará em contato com a Zopone para fechar a questão viária em obra,97
analisando conjuntamente o orçamento, e propõe marcar uma reunião específica só para98
falar sobre questões do projeto. Márcio também diz que o conselho deverá discutir sobre a99
forma de reajuste das contrapartidas que são fechadas em valores monetários, visto que os100
projetos ainda não foram desenvolvidos, para fazer uma resolução ou determinação do CMB101
para ser enviada a Seplan. 3) Processo 88328/2020 - Instalação de Parklet na Rua Benedito102
Ribeiro dos Santos nº 12-45 - Residencial Presidente Geisel - Márcio informa que trata-se103
da solicitação de instalação de um parklet, e mostra a localização pretendida, que seria em104
frente a um açaí, no Geisel. Diz que particularmente não vê impedimentos, informa também105
que há um parecer da Emdurb, não se opondo à colocação, e que já existe uma lei que trata106
das instalações de parklets, que inclusive já foi discutida no CMB. Mas como é um assunto107
que chegou hoje e não houve tempo de analisar pela câmara técnica, primeiro ele questiona108
se os conselheiros presentes concordam em colocar o assunto para votação, sendo que não109
houve manifestação contrária. Tânia pede para fazer uma colocação, de que acha110
interessante, pois dá movimento para o comércio e para a rua, e que já há uma lei municipal,111
assim, pede que seja acrescentado na votação a observação de que seja aprovado desde que112
sejam cumpridos todos os detalhes da lei. Aberta a votação, Fernando Redondo informa que113
se absterá da votação. Assim, a instalação é aprovada pela maioria, desde que atendidos114
todos os requisitos da lei, com apenas uma abstenção.115

116
Findos os trabalhos às 21h10 a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a117
presença de todos. Eu, Bárbara Zaneti de Carvalho, lavrei a presente ata que segue assinada118
por mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB.119
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Marcio Antônio Tonim Colim123
Presidente124
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Klaudio Coffani Nunes127
Vice-Presidente128
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Alfredo Cirne Moreira131
1º Secretário132
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Giovanna Gândara Gai135
2ª Secretária136
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Bárbara Zaneti de Carvalho139
Secretaria Executiva140


