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ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DOMUNICÍPIO -----------------------------------1
Aos 08 dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e quinze minutos,2
realizada online, pela plataforma Microsoft Teams disponibilizada pela Prefeitura, foi3
realizada a 78ª Reunião Ordinária do Conselho do Município de Bauru, CMB. Estiveram4
presentes e assinaram a lista de presença os seguintes membros por segmento da sociedade:5
A) REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO: Natasha Lamônica (Titular, PMB – SEPLAN);6
Bárbara Zaneti de Carvalho (Titular, PMB - SEPLAN); Tamiris Mendes Genebra (Suplente,7
PMB – SEPLAN); Flávio Jun Kitazume (Titular, PMB - Saúde). B) REPRESENTANTES DAS8
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - C) REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE CLASSE -9
Mariana de Campos Fattori (Suplente - OAB); Alfredo Neme Neto (Titular – ASSENAG);10
Ângelo Joaquini Neto (Titular – SINDUSCON); Marcio Antônio Tonim Colim (Titular – IAB); D)11
ONG’S - Klaudio Coffani Nunes (Titular FÓRUM PRÓ BATALHA). E) REPRESENTANTES DA12
COMUNIDADE - SETORES URBANOS: Alfredo Cirne Moreira (Titular, Setor 1); José de Souza13
Lopes Junior (2º Suplente, Setor 1); Emilio Alfredo Moreira Viegas (Titular, Setor 2); Peter14
Ping Ho (1º Suplente, Setor 2); Maria Isabel Adão Barbosa (Titular, Setor 4); Nelson Ribeiro15
da Silva (1º Suplente, Setor 5); Carlos Roberto de Sá Cardoso (2º Suplente, Setor 6);16
Rosangela Felix Silva (Titular, Setor 7); Rafael Idalgo Cardoso (Titular, Setor 9); Thiago de17
Andrade (Titular, Setor 11); Luiz Augusto Braga Franzolin (1º Suplente, Setor 11); Tania18
Kamimura Maceri (1º Suplente, Setor 12). SETORES RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller19
(Titular – Bacia Hid. do Córrego Água Parada); Iraci Herrera Leite do Pinho (1º Suplente –20
Bacia Hid. do Rio Batalha). F) CONVIDADOS: G) JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: Chahida21
Jacqueline Obeidi (Titular, PMB – SEBES), Lilian Felipe Moreira (Suplente, PMB – SEBES),22
Bruno Pegorin Neto (2º Suplente - SECOVI); José Carlos de Souza (Titular, Setor 8); 1)23
PROCESSO 107716/2020 - EIV Franzolin - Edifício Residencial e Comercial AK - Luiz,24
representante da empresa Franzolin faz a apresentação do empreendimento, informando25
sua localização e suas características, como número de unidades e vagas de estacionamento.26
Demonstra os acessos ao empreendimento e informa que houve a solicitação da prefeitura27
de dar continuidade na duplicação da Av. Affonso José Aiello até a Rua Augusta Karg, numa28
extensão aproximada de 250m. Márcio Colim informa que o processo passou pela câmara29
técnica, e faz a leitura das mitigações e contrapartidas solicitadas pela manifestação do GAE.30
Márcio faz a solicitação de análise da Emdurb em implantar um semáforo de 3 tempos no31
cruzamento da Avenida Affonso José Aiello com a Rua Regina Célia Palmeira para viabilizar a32
conversão à esquerda, e assim não ser necessário fazer o retorno mais adiante, próximo ao33
Ilha de Capri. Márcio segue com a leitura das mitigações e contrapartidas. A seguir apresenta34
a planilha de orçamento que foi apresentada pelo empreendedor. Natasha questiona sobre35
o valor apresentado para a duplicação da avenida. Luiz Franzolin explica que foi o orçamento36
que a empresa Fortpav que executará a obra para eles passou, mas que como ainda não tem37
o projeto executivo, é apenas um valor de referência passado pela empresa. Após38
manifestações dos conselheiros, Márcio inicia a votação, sendo que nenhum conselheiro se39
manifestou contrário ao empreendimento. Márcio solicita que depois seja enviado ao40
conselho os valores que foram as contrapartidas da duplicação da avenida, visto que ainda41
não foi completamente definido. 2) Fala do Secretário de Planejamento Nilson Ghirardello42
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(justificativa de antecipação da LUOS ao Plano Diretor) - Márcio diz que ouviu bastante43
coisa pela mídia, assim solicitou ao secretário Nilson Ghirardello vir até o conselho e explicar44
como está o andamento e como será esta transformação antes do plano direto e como entra45
a questão do conselho do município nesta discussão. Nilson agradece o convite, e inicia46
falando sobre o geoprocessamento, que é algo que eles planejam, e está em trabalho47
conjunto com a secretaria de finanças, porque certamente seria ótimo para a arrecadação48
do município, explica que tem um custo relativamente alto para implantação, mas que traz49
um retorno ao município. E em relação a contribuição de melhorias, ele explica que é algo50
interessante, mas que é necessário ter recursos para fazer a obra antes de ser cobrada e que51
no momento a prefeitura está bem descapitalizada, visto ao momento que estamos vivendo.52
A seguir Nilson entra na pauta sobre o LUOS, explicando que a ideia é rever primeiro a lei de53
uso de ocupação do solo antes da aprovação do plano diretor. Ele explica que a primeira54
justificativa é de que é uma decisão de governo da nova administração da pública. A seguir55
explica que a nova lei de uso e ocupação do solo obviamente está agregada a revisão do56
plano diretor, a partir de seus levantamentos e diretrizes, inclusive as discussões serão57
conectadas com a revisão do plano diretor. Aponta outras questões em acelerar a LUOS,58
estão nos problemas do dia a dia da Seplan, visto que a lei é defasada, por ser de 1982 e que59
foi sendo reparada e remendada ao longo dos anos, mas que impede uma série de usos em60
regiões da cidade, gerando problemas diários nos licenciamentos da Seplan. Complementa61
que a lei do plano diretor é mais recente, de 2008, que necessita e irá ser revisado, mas a lei62
de zoneamento é muito antiga, e se manteve mesmo após dois planos diretores, o que é63
surpreendente. Nilson explica também que a LUOS terá a possibilidade de se trabalhar com64
o CNAE, que é uma classificação federal, e é uma solicitação recorrente. Nilson explica que o65
promotor exigiu uma série de reuniões presenciais para o plano diretor, que são66
prejudicadas pela situação de pandemia que estamos vivendo, e que para a lei de67
zoneamento, será trabalho o sistema híbrido, também aprovado pela promotoria. Nilson68
complementa que a lei será apresentada a prefeita, e que posteriormente poderá ser69
apresentada também ao conselho. Natasha complementa que será apresentado uma70
proposta de cronograma ao núcleo gestor do conselho, para apresentar como a Seplan71
pretende fazer a retomada das discussões. Maria Isabel questiona da continuidade dos72
conselheiros do CMB. Natasha explica que a proposta de continuidade da gestão do CMB foi73
da plenária, e que foi enviado para análise do jurídico, e o jurídico concordou e irá fazer74
através de decreto, o aditamento do prazo do mandato do conselho. Márcio Colim75
questiona a visão do Nilson da participação do CMB no processo da lei do zoneamento.76
Nilson explica que será apresentado ao conselho gestor para que analise, e irá passar77
também por uma série de outras discussões públicas na cidade. Tânia questiona se não seria78
o caso de fazer uma revisão pontual na lei de zoneamento para resolver conflitos que estão79
claros, e continuar com o processo do plano diretor. Nilson responde que não é o caso de80
fazer mais um pequeno remendo da lei de zoneamento atual, sendo um desgaste político81
muito grande, e depois talvez tenha problemas em aprovar qualquer outra coisa em relação82
ao zoneamento, e que inclusive assim teremos mais tempo para refletir sobre o plano83
diretor, que é algo mais geral, incluindo discussões que a própria conselheira apontou que84
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não foram incluídas até o momento. 3) Outros assuntos - Márcio explica que este item da85
pauta era para discutir sobre a continuidade da gestão do conselho por mais um ano, o que86
já foi discutido anteriormente nesta reunião, e que assim que tiver algum documento oficial87
irá compartilhar com todos os conselheiros.88

89
Findos os trabalhos às 21h30 a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a90
presença de todos. Eu, Bárbara Zaneti de Carvalho, lavrei a presente ata que segue assinada91
por mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB.92
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