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ATA DA 52 ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO MUNICÍPIO -------------------------1 

--------- Aos 18 dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e quinze 2 

minutos, realizada online, pela plataforma Microsoft Teams disponibilizada pela Prefeitura, 3 

foi realizada a 52ª Reunião extraordinária do Conselho do Município de Bauru, CMB. Estiveram 4 

presentes e assinaram a lista de presença os seguintes membros por segmento da sociedade: 5 

A) REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO:  Samira de Almeida Soares da Silva(Titular, PMB - 6 

SEPLAN) Bárbara Zaneti de Carvalho(Suplente, PMB - SEPLAN); Nilson Ghirardello(Titular, PMB 7 

- SEPLAN) Claudia Gonçalves de Oliveira Volet(Suplente, PMB – SEPLAN); José Vitor Fernades 8 

Bertizoli(Titular, PMB - Educação);  Flávio Jun Kitazume(Titular, PMB - Saúde) Danilo Masson 9 

Mattos (Titular, PMB - Obras); Bruno Minozzi (Suplente, PMB - Obras); Aníbal dos Santos 10 

Ramalho( Titular, EMDURB) B) REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: 11 

Luiz Daré Neto (Titular – IES – FEB/UNESP) C) REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE CLASSE - 12 

Alfredo Neme Neto(Titular – ASSENAG); Ângelo Joaquini Neto (Titular – SINDUSCON); Marcio 13 

Antônio Tonim Colim(Titular – IAB); Fernando César Pegorin(Titular - SECOVI); Bruno Pegorin 14 

Neto(2ºSuplente - SECOVI)  D) ONG’S - Maria Izabel Merino de Medeiros(Fórum Pró Batalha) 15 

E) REPRESENTANTES DA COMUNIDADE - SETORES URBANOS: Alfredo Cirne Moreira(Titular, 16 

Setor 1); José de Souza Lopes Junior(2º Suplente, Setor 1); Emilio Alfredo Moreira 17 

Viegas(Titular, Setor 2);Peter Ping Ho(1º Suplente, Setor 2);Carlos Alberto de Sá 18 

Cardoso(2ªSuplente, Setor 6);Rosangela Felix Silva(Titular - Setor 7) Rafael Idalgo 19 

Cardoso(Titular, Setor 9);Thiago de Andrade(Titular, Setor 11); Lucileia Aparecida Orestes(1ª 20 

Suplente - Setor 10)  SETORES RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller(Titular – Bacia Hid. do 21 

Córrego Água Parada); Francisco Octaviano Cardoso Neto(2º Suplente - Bacia Hidrográfica do 22 

Ribeirão Campo Novo) F) CONVIDADOS: Valderez Alves Cardoso(SEPLAN); Guilherme Luiz 23 

Bastos de Oliveira(SEPLAN); Tamiris Mendes Genebra(SEPLAN); Franciluz(Zopone); Marcelo 24 

Melendes G) JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: Não houve 1) PALAVRA DO PRESIDENTE - Márcio, dá 25 

início a reunião colocando os conselheiros a par dos pedidos de inclusões de pauta,  primeiro 26 

pedido foi feito pelo Nilson com o assunto da apresentação do projeto de revitalização da 27 

Praça Portugal e esclarece que esse assunto da praça já foi discutido  por duas ou três vezes 28 
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no conselho e o projeto só foi enviado no dia anterior para o Conselho, então a Câmara técnica 29 

entendeu que seria melhor criar uma reunião exclusiva para o tema em uma nova 30 

extraordinária dentro de 7 dias . Também para essa próxima reunião onde seria o tema da 31 

praça foi solicitado a inclusão de pauta   feito via telefone pelo responsável do 32 

empreendimento localizado próximo rodovia Marechal Rondon, Distrito III qual sejam: 33 

Processo nº 8802/2021 - Miigo Administradora De Bens e Participações Ltda e Processo nº 34 

131088/2021 - LOGCORP Administração e Participações Ltda.  . Explica que a publicação das 35 

pautas para as reuniões extraordinárias tem que ser feita com sete dias de antecedência e que 36 

se compromete a fazer uma nova extraordinária para tratar desses assuntos. Nilson, 37 

novamente insiste no pedido para incluir a apresentação do projeto da revitalização da Praça 38 

Portugal na pauta desta reunião por uma questão de prazo.  Alfredo se manifesta dizendo que 39 

deveria estar presente o pessoal da EMDURB para discussão da praça e Nilson diz que eles 40 

estão presentes para essas explicações. Raeder diz ser contra a inclusão de pauta uma vez que 41 

a reunião foi específica para atender o Sr. Promotor.  Marcio realiza a votação de poder 42 

apresentar o projeto da praça. Mediante a insistência do Nilson em apresentar, Alfredo Neme 43 

diz ser razoável ouvir a apresentação do Nilson e pois não se trata de nenhuma deliberação a 44 

respeito e sim uma apresentação., Márcio, coloca em votação, dentre os dezesseis votantes 45 

no momento apenas quatro foram contra o pedido, desse modo, Márcio diz que retoma o 46 

assunto no final da reunião. Márcio retoma a pauta e faz a apresentação do convidado, Dr. 47 

Henrique Ribeiro Varonez 3 Promotor de Justiça de Bauru. Dr. Henrique inicia dizendo do 48 

papel do Ministério público nas questões urbanas da cidade e que há 16 itens que o Ministério 49 

público pode atuar, como por exemplo: segurança de AVCB, zelar pela aplicação de normas, 50 

entre outras. O M.P tem tanto a função de ter contato com os órgãos públicos e privados para 51 

orientações quanto ao cumprimento e aplicação de normas como também zelar pela efetiva 52 

aplicação das normas de uso e ocupação do solo, essas são duas atribuições pertinentes ao 53 

urbanismo que são dadas ao M.P. Praticamente diante dessas duas situações é que se tem o 54 

contato com a prefeitura e todos os demais órgãos que envolvem a administração pública. O 55 

M.P sempre se coloca à disposição quando convidado a participar de eventos como este para 56 
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tratar de assuntos relacionados a urbanismo, essas conversas também ocorrem com pessoas 57 

que estão ligadas às entidades que são voltadas para o urbanismo, com a prefeitura esses 58 

diálogos são realizados por meio dos Secretários municipais. Esses contatos geram questões 59 

de várias naturezas e situações ou então solicitações a respeito de qual maneira o M.P vai 60 

proceder diante de uma determinada situação, isso não quer dizer que o Ministério Público 61 

tem interesse de interferir nas atribuições de algum órgão, muito pelo contrário. É de praxe o 62 

M.P manter esses diálogos seja para saber o que está acontecendo para entendimento da real 63 

situação e poder fazer um juízo de valor ou então para poder dar um posicionamento e na 64 

atribuição de urbanismo entende-se ser a mais correta, desse modo as pessoas saberão qual 65 

é a posição do M.P frente a uma determinada situação. Para que elas saibam que 66 

eventualmente uma posição divergente daquela pode gerar uma situação de que se a 67 

orientação, conversa ou um entendimento não for possível ou composição, será aplicado uma 68 

outra atribuição que é derivada dessa, ou seja a tomada de posição administrativa ou judicial 69 

em relação ao fato concreto. Administrativa na ordem de instauração de procedimentos ou 70 

fazer recomendações e as judiciais para endereçar com ações civis públicas ou medidas 71 

cautelares visando a solução das pendências encontrada. Segue a conversa falando dos temas 72 

EIVs das contrapartidas e mitigações, lembra que nos de 2012/2013 o M.P a partir da 73 

constituição de 1988 vem se estruturando em vários temas e por partes vem se organizando 74 

e que a questão urbanística já existia, mas era voltada a análise de loteamento regular ou não. 75 

A partir do ano de 2012 com algumas mudanças principalmente com a criação mais efetiva de 76 

uma promotoria de saúde neste município houve uma nova redistribuição não só em Bauru 77 

mais o estado como todo onde foi possível uma atuação mais específica do Ministério que a 78 

partir disso passou a ter uma atuação mais profunda em questão urbanística do que aquela 79 

que ele tinha anteriormente e por isso teve uma notoriedade maior. Se fizermos uma linha do 80 

tempo até 2012 praticamente a conduta do Ministério público era muito voltada a 81 

determinado tipo de situação e nem contato com outro órgão se tinha, quase nenhum, não 82 

se falava de Ministério público dentro do conselho do município.  A partir do momento que 83 

começaram a ocorrer essas situações  o Ministério público passou a se aprofundar nesses 84 
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assuntos como: edições de leis urbanísticas e a regularidade delas, corredores comerciais, 85 

expansão de perímetro urbano entre outros, questões urbanística que foram dadas ao 86 

Ministério público e juntamente  com essas questões veio também uma que é muito própria 87 

desse Ministério que passamos a levar como norte qual seja; a necessidade de implantação 88 

de instrumentos urbanísticos levados a fazer garantir o uso social da propriedade.  A intenção 89 

do Ministério público é que as regras urbanísticas sejam mais claras possíveis coisa que nós 90 

não temos hoje e deveríamos ter há muito tempo porque as regras são instrumentos 91 

administrativos. O plano diretor que está em vigor hoje diz que seria criado uma legislação 92 

pertinente em um ano e já se passaram 12 anos sem a criação de nada a não ser a lei do EIV. 93 

Então esse é um grande problema porém não é por insuficiência de legislação municipal que 94 

o Ministério público iria deixar de agir porque é sabido que tem  uma estrutura legal no país 95 

que muitas vezes depende deu uma legislação municipal mais específica mas muitas vezes são 96 

independentes, por que a estrutura urbanística permite que o judiciário aja 97 

independentemente desse tipo de ação quer na particularidade do Ministério público e do 98 

judiciário que tem sido  reiteradamente pelo judiciário não só em Bauru, mas em todos os 99 

lugares  que passam por essas situações principalmente envolvendo a lei do EIV. Além da lei 100 

do EIV temos a necessidade de outros instrumentos que estão ao redor desta lei que se 101 

permita agir em situações em que o EIV vem apresentando o impacto causado por aquele 102 

lugar e passa por meio de contrapartidas-mitigações dependendo dos instrumentos 103 

urbanísticos o uso social daquela propriedade para que ela possa não só dá o fim almejado 104 

pelo empreendedor, mas também a resposta social esperada por toda a sociedade que é o 105 

que está na nossa Constituição. O Ministério público passou assim dizer o que aconteceu antes 106 

é sabido, porém já foi, mas que a partir de agora não acontecerá mais, pois os olhos do M.P 107 

estão voltados para as contrapartidas e mitigações e nós temos um parâmetro para isso que 108 

está nas decisões judiciais que foram feitas durante o tempo e foi permitido esse parâmetro 109 

ou seja um norte. Criou-se um sistema onde os parâmetros são de 5% do CUB, porém esse 110 

parâmetro essa porcentagem pode ser para menor a depender da análise do GAE e do 111 

conselho do município. Primeiro eu tenho Constituição federal onde lá nos artigos 181 e 182. 112 
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Art. 181. O atendimento de requisição de documento ou informação de natureza comercial, 113 

feita por autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física ou jurídica 114 

residente ou domiciliada no País dependerá de autorização do Poder competente. Art. 182. 115 

A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 116 

diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 117 

funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. De modo que será feita 118 

uma legislação própria no município que no caso é o estatuto da cidade que cria um sistema 119 

urbanístico se nessa legislação tomarmos por base o artigo 36 e 37 do estatuto da cidade Art. 120 

36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área 121 

urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para 122 

obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do 123 

Poder Público municipal. Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos 124 

positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da 125 

população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das 126 

seguintes questões: I – adensamento populacional; II – equipamentos urbanos e 127 

comunitários; III – uso e ocupação do solo; IV – valorização imobiliária; V – geração de 128 

tráfego e demanda por transporte público; VI – ventilação e iluminação; VII – paisagem 129 

urbana e patrimônio natural e cultural. Depois vem o nosso plano diretor e muita gente não 130 

dá a real importância para essa lei e no seu artigo 1º e parágrafo único que diz que: Art. 1°- 131 

Fica instituído no Município de Bauru o Plano Diretor Participativo, conforme artigos 182 e 132 

183 da Constituição Federal e de acordo com o estabelecido pelo Estatuto da Cidade, Lei 133 

Federal n.o 10.257 de 2001. Parágrafo Único - Para todos os efeitos, esta Lei, denominada 134 

Plano Diretor Participativo do Município de Bauru, estabelece normas de ordem pública e 135 

interesse social, que regulam o uso da propriedade em todo o território do Município, em 136 

prol do bem coletivo, da segurança, do bem-estar dos cidadãos e do equilíbrio ambiental. 137 

Esse parágrafo é o norte para ser seguido, veja o que diz o artigo 2 Art. 2°- O presente Plano 138 

Diretor Participativo estabelece diretrizes gerais aplicáveis em todo o território do 139 

Município, bem como instrumentos da política urbana, estabelece a função sócio-ambiental 140 
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da propriedade, além de: I - delimitar as áreas urbanas onde poderá ser aplicado o 141 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de 142 

infraestrutura e de demanda para utilização, nos termos do artigo 5º do Estatuto da Cidade; 143 

II - definir o direito de preempção conferido ao Poder Público municipal, nos termos dos 144 

artigos 25 a 27 do Estatuto da Cidade; III - estabelecer a outorga onerosa do direito de 145 

construir, nos termos dos artigos 28 a 31 do Estatuto da Cidade; IV- delimitar áreas para 146 

aplicação de operações urbanas consorciadas, nos termos dos artigos 32 a 34 do Estatuto 147 

da Cidade; V - delimitar áreas para a transferência do direito de construir, autorizando o 148 

proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, 149 

mediante escritura pública, o direito de construir previsto neste Plano Diretor ou em 150 

legislação urbanística dele. Seguindo ainda o Plano Diretor no artigo 3ª inciso I diz que: Art. 151 

3º - A política urbana e rural do Município atenderá os seguintes objetivos e princípios: I - 152 

garantido o direito de propriedade, essas deverão atender sua função social, buscando 153 

assim o necessário equilíbrio entre os interesses públicos e privados, suprindo as 154 

necessidades de todo cidadão quanto à qualidade de vida, justiça social e ao 155 

desenvolvimento das atividades econômicas;  E vem o artigo 6º para reforçarArt. 6º. A função 156 

sócio-ambiental da propriedade urbana, elemento constitutivo do direito de propriedade, 157 

deverá subordinar-se às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas nesse 158 

Plano. Os nossos empreendedores são muito importantes para   que a cidade cresça, porém 159 

não há empreendimento sem que se veja a questão social ou seja bem-estar do cidadão, 160 

equilíbrio ambiental e etc.  Ou seja, não é o direito de propriedade que dirá o que tem que 161 

fazer, mas sim é a ordenação da cidade que vai dizer como é que vamos fazer o 162 

empreendimento é o contrário e não o empreendedor que determina como fará. O artigo 113 163 

do Plano diretor trata bem da lei do EIV e diz: Art.113- A partir da análise do Estudo do 164 

Impacto de Vizinhança – EIV o Poder Público deverá exigir medidas mitigadoras, medidas 165 

compensatórias e a implementação de infraestrutura e de equipamentos públicos, assim 166 

como a alteração de sistema viário, como condição para a sua aprovação. Ou seja, já está 167 

no plano diretor que é condição a análise das medidas mitigadoras compensatórias para 168 
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infraestrutura as regras que eles impõem o plano diretor é que por ausência de todo o sistema 169 

legislativo não foram implementadas, mas isso independe de implementação será cumprido. 170 

Vejam o que diz os artigos 116 e 117 do Plano Diretor: Art.116- O Estudo do Impacto de 171 

Vizinhança – EIV deverá contemplar os aspectos positivos e negativos do empreendimento 172 

sobre a qualidade de vida da população residente ou usuária da área em questão e seu 173 

entorno, devendo incluir, no que couber, a análise e proposição de solução para as seguintes 174 

questões: I - adensamento populacional; II - uso e ocupação do solo; III - ventilação e 175 

iluminação; IV - valorização e/ou desvalorização imobiliária; V - áreas de interesse histórico, 176 

cultural, paisagístico e ambiental; VI - equipamentos urbanos, incluindo consumo de água e 177 

de energia elétrica, geração de resíduos sólidos, líquidos e efluentes de drenagem de águas 178 

pluviais; VII - equipamentos comunitários, como os de saúde e educação; VIII - sistema de 179 

circulação e transportes, incluindo, entre outros, tráfego gerado, acessibilidade, 180 

estacionamento, carga e descarga, embarque e desembarque; IX - poluição sonora, 181 

atmosférica, hídrica, do solo, eletromagnética, visual e outras; X - vibração; XI - 182 

periculosidade; XII - geração de resíduos sólidos; XIII - riscos ambientais; XIV - impacto sócio–183 

econômico na população residente ou atuante no entorno. Art.117 - O Poder Executivo 184 

Municipal, para eliminar ou minimizar impactos negativos a serem gerados pelo 185 

empreendimento, poderá solicitar como condição para aprovação do projeto, alterações e 186 

complementações no mesmo, ou expedição de alvarás, a execução de melhorias na infra–187 

estrutura urbana e de equipamentos comunitários, tais como: I - ampliação das redes de 188 

infra–estrutura urbana; II - área de terreno ou área edificada para instalação de 189 

equipamentos comunitários em percentual compatível com o necessário para o 190 

atendimento da demanda a ser gerada pelo empreendimento; III - ampliação e adequação 191 

do sistema viário, faixas de desaceleração, ponto de ônibus, faixa de pedestres, 192 

semaforização; IV - proteção acústica, uso de filtros e outros procedimentos que minimizem 193 

incômodos da atividade; V - manutenção de imóveis, fachadas ou outros elementos 194 

arquitetônicos ou naturais considerados de interesse paisagístico, histórico, artístico ou 195 

cultural, bem como recuperação ambiental da área; VI - cotas de emprego e cursos de 196 
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capacitação profissional, entre outros; VII - percentual de habitação de interesse social no 197 

empreendimento; VIII - possibilidade de construção de equipamentos sociais em outras 198 

áreas da cidade; IX - manutenção de áreas verdes. E é com base nessa lei que o Ministério 199 

público age, pois tem essa atribuição de que se faça cumprir a lei. Agora trataremos do papel 200 

do conselho e sua correlação com a SEPLAN e o Ministério público primeiro existe uma 201 

legislação própria que criou este conselho a qual é de conhecimento de todos os conselheiros, 202 

o conselho do município tem um papel fundamental no desenvolvimento da cidade seja por 203 

qual visão se enxerga, esse conselho tem uma composição altamente plural. E essa pluralidade 204 

traz grandes benefícios para a cidade pois é o equilíbrio das situações entre a força do 205 

empreendedor e a necessidade social que faz com que se tenha o cumprimento das regras 206 

urbanísticas e o bem-estar da população como diz a lei. Porém há de se entender que essa 207 

pluralidade não deixará de cumprir o que é a lei maior que é o plano diretor diz no seu artigo 208 

primeiro de modo que esse é o Norte que se deve ter uma vez que a população se sente 209 

representada por vocês. Há que se destacar que cada um tem sua função singular a SEPLAN 210 

aprovando projetos e analisando de acordo com a lei e fazendo os ajustes necessários e ao 211 

final se possível aprovar o conselho também está para cumprir seu papel a lei determina. O 212 

Ministério público é mais um ator e nem deveria ser o ator mais solicitado, pois ele está aqui 213 

para que se eventualmente  tomar conhecimento de um dos pontos que aqui foi colocado e 214 

que  não tenha sido cumprimento fazer cumprir,  não diz respeito a intervenções nos 215 

conselhos o Ministério público tempo por função ser zelador da Constituição e por fim 216 

daremos início ao assunto Hapvida,  já houve reunião anterior com o conselho com os técnicos 217 

falando a respeito no ano passado na gestão anterior foi trazido o caso dos dois hospitais que 218 

estavam em gestação na cidade com o seguinte questionamento; estamos dizendo de coisas 219 

de milhões de reais e que envolve as necessidades para a população do município que é a 220 

saúde a resposta da promotoria foi o artigo 116 do plano diretor  desse modo foi dito que 221 

diante desse artigo que não é possível que seja tratado um hospital da mesma forma que é 222 

ser tratado um empreendimento comercial ou residencial. Após essa fala veio aos 223 

conhecimentos deste Ministério que o hospital One Care foi aprovado no governo anterior e 224 
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passou pelo GAE, SEPLAN e foi aprovada ao final do ano bem próximo ao recesso por volta do 225 

dia 20 de dezembro a gestão passada da SEPLAN procurou o Ministério público dizendo que 226 

hospital Hapvida não estava caminhando o Ministério disse que era para fazer o que eles 227 

achavam que tinha que ser feito, pois já sabiam qual era a opinião desse Promotor. No começo 228 

de janeiro chega a notícia que passou pelo conselho e que teria sido aprovado pelo 229 

entendimento deste conselho, e que os órgãos envolvidos (CMB, SEPLAN) entendeu que 230 

bastava fazer uma reorganização na rotatória da Av. Nações Unidas. Diante de tal situação foi 231 

pedido auxílio ao CAEX ,que é um centro de apoio técnico para os Promotores no Estado de 232 

São Paulo, e de  forma extraoficial foram feitas algumas considerações técnicas a respeito do 233 

assunto, a partir dessas informações a promotoria entrou em contato com o Nilson dizendo 234 

que seria prudente que fosse revista essa questão, a sugestão foi acatada e novamente foi 235 

apresentada ao conselho com mesmo problema técnico apontado pelo técnico do Ministério 236 

público de forma inoficiosa. Diante disso a promotoria informou ao Nilson que seria 237 

instaurado um inquérito civil juntamente com uma recomendação para que não fosse 238 

aprovado antes do término da análise do inquérito civil. Frente a isso foi solicitado pelo Nilson 239 

a pedido da Sr. ª Prefeita salvo engano foi dito que poderia caminhar com a aprovação e a 240 

hora que chegasse no momento de aprovação aí seria tomada decisão a promotoria não se 241 

opôs e solicitou o que assim que tivesse uma decisão fosse comunicada e se colocou à 242 

disposição. A Hapvida deu retorno de maneira muito superficial a promotoria e que no dia 26 243 

de junho deste ano veio conversar sobre o assunto, porém foi avisada aqui o inquérito já 244 

estava em andamento e que não havia como pará-lo. E a previsão da análise do EIV do hospital 245 

está para fevereiro de 2022 pelo CAEX na ocasião foi dado algumas opções para a Hapvida 246 

como por exemplo: fazer um TAC como foi feito com o Alphaville, mas não foram feitos. Agora 247 

no momento é uma questão judicial foi dito também ao Hapvida que fizesse um acordo ou 248 

até mesmo um seguro garantia no TAC dizendo que estava liberado para construir e a 249 

prefeitura daria o alvará de construção a única exigência era que na hora do habite-se  teria 250 

que estar toda mitigação concluídas já feita isso foi a mesma exigência com o hospital 251 

Homecare. Hoje a situação do Hapvida é aguardando posicionamento para seja dado 252 
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andamento na situação dando uma garantia dentro da situação exigida ou aguardar o laudo 253 

do CAEX. Márcio, pergunta sobre a questão da avaliação dos valores das obras diz que vários 254 

parâmetros já foram tentados então no caso qual o parâmetro deverá ser adotado qual norte 255 

seguir e o que mais é necessário fazer com relação ao tipo de empreendimento que não existe 256 

parâmetros. Dr. Henrique responde dizendo que a solução para essas questões é a lei do plano 257 

diretor e as leis compatíveis dele pois se espera que o empreendedor ao chegar em Bauru 258 

para investir já pudesse receber um livro ou uma cartilha ou até mesmo disponível no site da 259 

prefeitura com orientações das obrigações a serem cumpridas para que possa empreender na 260 

cidade. Respondendo à pergunta isso será resolvido quando houver uma legislação é um plano 261 

diretor com todos os instrumentos necessários para a solução de urbanismo e dentro dele 262 

todos os parâmetros legais cumprindo todos os requisitos constitucionais e 263 

infraconstitucionais de maneira correta. Sugere que antes de passar as questões técnicas para 264 

o conselho plural seja levado ao conselho técnico para que sejam diluídas as dúvidas e se 265 

necessário for voltar para o empreendedor até chegar no momento de apresentar para o 266 

conselho plural o menos técnico possível, diz ainda que por falta dessa legislação de 267 

parâmetros não é possível dar uma resposta milimétrica, porém há que se usar da 268 

razoabilidade tendo sempre em vista o bem da população. Raeder, pergunta em relação à 269 

contrapartida se ela pode ou não ser utilizada fora do raio de abrangência, por exemplo: As 270 

Secretaria da Educação bem como a da Saúde tem autonomia para usar a verba onde bem 271 

entender? Dr. Henrique ressalta que já foi dito para SEPLAN, Prefeitura ao DAE tanto na gestão 272 

anterior como para atual de que já está mais do que na hora de se analisar a contrapartida do 273 

DAE, pois em muitas situações é o percentual do DAE que acaba causando um grande impacto 274 

do que nós temos hoje contrapartida e mitigação. A promotoria entende ser situações muito 275 

claras quando tratamos de Educação, DAE e Saúde isso corresponde a dinheiro na maioria das 276 

vezes que vai para o caixa da prefeitura e isso fica muito difícil de entender, pois a análise 277 

desse valor não é baseado nas necessidades do local e sim numa fórmula que diz como será 278 

feito, não se faz um estudo como é o estudo de trânsito ou de resíduos por exemplo que diz 279 

quais são os problemas a serem enfrentados. Diante disso é bem difícil fazer um rastreio para 280 
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ver se esse dinheiro foi aplicado em um determinado lugar até porque não há apuração do 281 

que se precisa na maioria das vezes, porém quando se trata de impactos que têm que ser 282 

mitigados aí a posição do Ministério público é que tem que ser na área de abrangência do 283 

empreendimento. Significa dizer que não necessariamente no local do empreendimento, mas 284 

sim na área onde causará impacto ainda que não seja vizinho do empreendimento. Alfredo, 285 

esclarece que na contrapartida do Hapvida o problema não foi rotatória de R$40 mil e sim 286 

duas ruas que estavam ligadas na rotatória onde existe uma antena, pois a motivação da 287 

SEPLAN seria a ligação com a Avenida Duque de Caxias. Entendeu-se que seria mais fácil a 288 

pessoa sair do hospital pela Av. Orlando Ranieri do que cruzar ruas e cair na rotatória que 289 

ainda não está asfaltada. Cita alguns exemplos EIVs que são aplicados nas cidades como São 290 

José dos Campos, Campinas e Sorocaba e diz que para o C.M.B o que importa é a cidade no 291 

sentido de geração de emprego e rendas, se houvesse maior clareza nas leis as análises saíram 292 

mais rápidas e mais precisas, no caso esse hospital já poderia estar funcionando durante a 293 

pandemia, mas infelizmente já passou um ano e ainda nem foi aprovado. Dr Henrique diz que 294 

não há possibilidade de comparação entre Bauru e as cidades que foram citadas pelo Alfredo 295 

seja no parâmetro de geração de empregos, riquezas, qual seja,  o que tem que ser feito é a 296 

criação alguma coisa para Bauru com as dificuldades que tem aqui. Márcio lembra que na 297 

primeira reunião só foi discutido a questão da rotatória depois de ser cobrado por este 298 

conselho a questão do trânsito de que na verdade o primeiro projeto que foi apresentado pela 299 

SEPLAN não tinha necessidade de contrapartida desse hospital daí por diante deu-se início a 300 

essas discussões entre outras questões foi a rotatória a contrapartida do DAE que não foi 301 

anexada ao processo que foi enviado para o CMB na época. Alfredo solicita a possibilidade de 302 

o conselho votar ou ser orientado pelo M.P quando houver a criação de lei específica para 303 

esse tipo de assunto, diz que existem cidades que essas leis existem e funcionam e que seria 304 

razoável tomar como base, acredita que possa ser um caminho para as melhorias desejadas. 305 

Maninho, diz da importância do M.P no sentido de auxiliar o poder público nessas questões, 306 

veja como importante a ideia da cartilha com as orientações. Pontua que não viu no Plano 307 

Diretor nenhum incentivo para o gerador de empregos e acredita que isso seria um auxílio 308 
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para as pessoas de baixa renda. Nilson, pergunta ao Dr. Henrique quais são os limites de 309 

atuação de conselho como C.M.B e para ser mais preciso há a possibilidade deste conselho 310 

intervir em projetos elaborado pelo poder público ou mesmo diretrizes técnicas do poder 311 

público. Faz menção as últimas emanadas pela SEPLAN, quais sejam: a rotatória, a questão do 312 

DAE e por último as duas quadras. Dr. Henrique explica que existe dificuldade em estabelecer 313 

exatamente os limites dessa definição.  Em primeiro lugar por que a legislação fala que é 314 

deliberativo.  Portanto as decisões do conselho como órgão plural e órgão técnico que é 315 

deveram ser deliberativas.  Só que existe dois grandes pontos. Sua função no sistema de 316 

aprovação, ” no meu entendimento em particular”, o conselho é participação popular dentro 317 

de seu sistema que envolve tudo que é urbanismo. Aí existe 2 grupos que seria a parte técnica 318 

e a participação popular. “No meu entendimento é popular e não tenho como exigir a parte 319 

técnica do conselho”. Quando se trata de questões internas do conselho e participação 320 

popular eu acho que o conselho tem fundo “deliberativo”. Se é apresentado ao conselho 321 

situações técnicas do A do B, do C.… para o conselho escolher, ele é deliberativo. Mas quando 322 

o conselho age depondo em cima de estudo técnico e visa questionar estudo técnico, o 323 

conselho tem caráter opinativo. O conselho como órgão plural, pode e deve se manifestar em 324 

questões técnicas, pois ele pode melhorar as questões técnicas. Em minha opinião. E que no 325 

seu entendimento em particular, o conselho é participação popular e em urbanismo existe 326 

dois grandes grupos, o técnico e a participação popular. No seu entendimento o CMB é 327 

participação popular e no seu entendimento ele não tem como exigir a parte técnica do 328 

conselho.  Quando se trata de questões internas do conselho e de participação popular, ele 329 

tem fundo deliberativo, ou seja, se for apresentado questões técnicas para análise do A, do B, 330 

C e do D, o conselho tem caráter deliberativo. Agora quando o conselho age em cima de 331 

estudo técnico e visa questionar estudo técnico ele tem caráter opinativo, e pode sim 332 

questionar questões técnicas por ser plural. Agora quando se trata da análise participação 333 

popular que são opções de escolhas quer saber o que é melhor para a população cumprindo 334 

o bem coletivo meu bem-estar do cidadão como está dizendo o plano diretor nessa situação 335 

tem caráter deliberativo. Então quando se tratar de questões internas do conselho e quando 336 
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se trata da essência da natureza do conselho que é a participação popular tem caráter 337 

deliberativo, agora quando a situação for técnica cabe o caráter opinativo na opinião minha. 338 

Flávio, indaga que o fato do valor da mitigação ser fixado não é previsto reajuste no momento 339 

da execução, dessa forma como a promotoria veja essa questão? Dr. Henrique não enxerga 340 

outra maneira se não estabelecer critérios de correção para sanar essas questões. Andreia, 341 

pergunta sobre a hierarquia da legislação urbana envolvendo a lei de uso e ocupação de solo, 342 

código de obras e o perímetro urbano tendo em vista que será retomado o Plano Diretor como 343 

ficarão essas leis e da possibilidade de análise por vídeo conferência? Sendo o conselho plural 344 

o aval tem que ser dado por todos conselheiros? Dr. Henrique, fala que alteração do perímetro 345 

é de competência do Poder Executivo, mas para que isso ocorra precisa existir a situação de 346 

expansão de estudo técnico total e não particular. No caso da LUOS ela deverá ser o espelho 347 

do Plano Diretor e ter total consonância, o código de obras foi feito atendendo todas as 348 

necessidades, o Norte que foi dado para esse código é uma opção do Poder Executivo e 349 

aprovado pelo Legislativo.  E por fim diz que não existe análise de audiência pública 350 

participação popular apenas por vídeo conferência uma vez que esta forma não garante 100% 351 

da participação popular tem de ser pelo menos de forma híbrida. Márcio, pontua a questão 352 

da paridade do Plano Diretor e a Lei de uso e ocupação de solo como o CMB fará analise de 353 

uma lei se ainda não conhece a outra e a outra questão é sobre as contrapartidas o fato do 354 

DAE ficar com a maior parte acaba ficando quase nada para outras secretarias, desse modo 355 

não haveria a possibilidade de gerar um fundo de infraestrutura para o município de Bauru. 356 

Dr. Henrique diz que já existe esse fundo já existe, porém a lei ainda não foi implementada, o 357 

CMB pode motivar essa implementação pelo Poder Executivo. Já a questão do Plano Diretor 358 

e da Lei de uso e ocupação de solo o ideal seria o caminho paralelo. Nilson, ressalta que a 359 

LUOS é fruto da árvore Plano Diretor e serão publicados em breve como proposta a LUOS só 360 

foi acelerada por conta dos problemas causados no dia a dia na Secretaria. Márcio agradece a 361 

presença do convidado Dr. Henrique Ribeiro Varonez. Márcio, na sequência, retoma a questão 362 

da apresentação do projeto da revitalização da Praça Portugal que foi proposto no início dessa 363 

reunião, pontua que esse projeto já gerou muitas discussões entre o CMB e a prefeitura, 364 
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lembra aos conselheiros que uma das coisas que o conselho discutiu muito foi de que talvez 365 

este seja um dos últimos empreendimentos com uma contrapartida considerável na região e 366 

quando veio o primeiro projeto era meio tímido  nas questões viárias e com mais ênfase nas 367 

questões da praça em si. Diante disso o conselho pensou que seria melhor aproveitá-lo de 368 

forma mais concentrada numa intervenção de maior porte, um outro detalhe importante 369 

eram os prazos de aplicações dos recursos dessas contrapartidas existia um escalonamento 370 

de acordo com o cronograma e de que forma seriam aplicados esses recursos e que ao longo 371 

do tempo se demorasse muito para aplicação dos recursos haveria perda de valores e outra é 372 

que o empreendedor se propôs a adiantar a execução da primeira etapa. Nilson, agradece a 373 

possibilidade de apresentação e a visão que teve o C.M.B a respeito deste assunto, pensa que 374 

seria um grande despropósito destinar um valor tão expressivo dessa contrapartida em itens 375 

que sofrem depredações com o tempo. E desde o início já existia algumas reflexões sobre 376 

ideias que foram colocadas pelo conselho, havia também uma proposta da própria SEPLAN e 377 

há pouco tempo houve uma reunião com os técnicos das Secretarias com o sentido de tentar 378 

fazer com que viabilizasse o projeto dentro do orçamento e que fosse razoável para todas as 379 

partes, a EMDURB terá benfeitorias a serem feitas a Secretarias de Obras terá que trabalhar 380 

na questão elétrica. Vemos que as propostas ficaram bem ajustadas entre as secretarias 381 

municipais, EMDURB e a empresa no sentido de viabilização. Outro ponto a ser destacado e 382 

como já foi dito pelo Márcio é que essa contrapartida/mitigação que deveria ser feita a partir 383 

do habite-se da primeira torre em 2023 e a Zopone achou por bem adiantar, a pedido da Sr. ª 384 

Prefeita porque a ideia era mexer o mais rápido possível, pois sabemos do problema viário 385 

que essa praça traz. Foi um trabalho feito em equipe que se chegou num resultado muito bom 386 

dentro do que se tem em termos de valores, então dessa forma a mitigação seria para atender 387 

o viário em resumo a interligação entre a Av. Getúlio e a Av. Comendador José da Silva Martha, 388 

mantendo-se a rotatória que ali existe com algumas mudanças. O monumento histórico da 389 

cidade que no primeiro projeto da Seplan era retirado, permanece, enfim, essa é uma 390 

pequena introdução do assunto, solicito ao Engenheiro Guilherme e a Arquiteta Bárbara que 391 

iniciem a apresentação. Bárbara, reforça que vários estudos foram realizados no começo havia 392 
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se pensado em algumas intervenções apenas no cruzamento da Av. Getúlio Vargas com a Rua 393 

Rubens Pagani e essas ideias foram evoluindo juntamente com ideias do conselho na primeira 394 

ocasião era só a intervenção da própria praça a requalificação ambiental lembrando que a 395 

ideia de estudar mais o viário partiu do conselho. Guilherme, inicia a apresentação do projeto, 396 

informa que o projeto já é de conhecimento do conselho e de acordo com o que acabou 397 

chegando aos valores não se perdeu o foco que seria a interligação entre as Av. Getúlio e a 398 

Av. Comendador José da Silva Martha que é a ideia principal do projeto, diante disso foi 399 

elaborado este projeto que compõe a rotatória que permite a travessia através  da praça as 400 

pessoas que trafegam da Getúlio para a Comendador teriam praticamente uma via única tanto 401 

no sentido bairro-centro como no sentido centro-bairro. Esses estudos foram realizados 402 

juntamente com a EMDURB para pode chegar num consenso quanto aos sentidos das ruas, 403 

onde não serão apenas alterações geométricas na parte viária, mas também haverá alterações 404 

no sentido viários das ruas para poder funcionar como um conjunto. Haverá supressão de 405 

algumas árvores e algumas alterações das áreas que são permeáveis ficarão impermeáveis e 406 

de áreas que são impermeáveis que ficarão permeáveis. Nilson lembra que uma quadra da 407 

rua Vivaldo Guimarães será extinta e no local haverá a criação de vegetação e um futuro 408 

monumento. Márcio pergunta se não haverá mais a possibilidade da pessoa que está subindo 409 

a Av. Comendador e entrar na rua Gustavo Maciel? Guilherme responde que esse trajeto foi 410 

extinto e outras opções foram dadas como o trajeto pela rua José Fernandes utilizando a rua 411 

Rubens Pagani como retorno, onde o veículo atravessaria a Av. Comendador na perpendicular 412 

é claro que a EMDURB fará os estudos para aplicação do semáforo e isso é após os estudos de 413 

volume de tráfego. Nilson diz que quando tratamos de mitigação do empreendimento 414 

passamos a dar vida como no caso da Rua: José Fernandes que passa a ser uma alternativa 415 

aos moradores dessa região. Aníbal, pontua que a Rua: Gustavo Maciel você pode seguir pela 416 

Av. Comendador ir até a Rua: Jorge Nasralla e voltar para a Rua: Gustavo é um trecho pouco 417 

mais longo, porém mais seguro. Márcio, pergunta se o fluxo for jogado para Rua: José 418 

Fernandes ela se tornará preferencial? Aníbal, responde que essa é uma questão que deverá 419 

ser analisada após implantação. Alfredo pergunta se na confluência da rua Rubens Pagani com 420 
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a Av. Getúlio terá semáforo? Aníbal, responde o semáforo em si será para orientar o tráfego 421 

da Rua: Gustavo com a nova Avenida e será bem simples de duas fases e um semáforo na 422 

rotatória um em cada sentido. Nilson, diz que nessa quadra da rua Rubens Pagani ela ficará 423 

mais tranquila, haverá uma inversão de mão e podemos pensar em projetos futuros para essa 424 

quadra.  Alfredo diz que se funcionasse como rotatória poderia até dispensar o semáforo que 425 

o fluxo seria maior. Guilherme apresenta o bico que foi criado na praça para redirecionar o 426 

trânsito da rotatória direto para rua Rio Branco. Nilson, lembra que a SEMMA fará a 427 

compensação ambiental das árvores nativas. Guilherme, continua dizendo que houve a 428 

proposta da redução do impacto de intervenção no monumento e em conjunto com a Zopone 429 

chegou-se a este estudo que possibilitou enquadrar dentro do orçamento e a prefeitura 430 

assumindo algumas questões como a parte da SEMMA a compensação das árvores, A OBRAS 431 

a iluminação  , EMBURB a sinalização viária  conseguiu chegar no valor da mitigação do item 432 

do termo, e essa parceria entre as secretarias, CMB é muito importante para o sucesso do da 433 

execução do projeto. Nilson, destaca que tem acelerado diálogos com os empreendedores, 434 

secretarias parceiras e EMDURB para tratar assuntos de mitigações/contrapartidas. 435 

Guilherme termina a apresentação com o calendário. Peter, pergunta qual é o caminho de 436 

quem está subindo a Av. Comendador para pegar a rua Gustavo Maciel sentido centro e o 437 

outro ponto como haverá inversão de fluxo da rua Rubens Pagani, como ficará o tráfego nesse 438 

local e ainda como ficará a funcionalidade da implantação desse sistema viário como ficaria 439 

para as pessoas estacionarem os carros durante o período de algum evento e também a 440 

questão da drenagem do local. Nilson, responde sobre a questão urbanística diz que a rua 441 

onde estão localizados os bancos ficará muito mais tranquila e menos perigosa, pois o 442 

movimento de maior de veículos será concentrado nas avenidas e aproveita para agradecer o 443 

conselho pela parceria e aceitação do projeto apresentado. Guilherme apresenta o 444 

cronograma de obras onde a Zopone cuidará dos projetos técnicos, a secretaria de Obras 445 

cuidará da remoção e recolocação de postes, a Emdurb cuidará da implantação dos semáforos 446 

e pinturas viárias, a SEMMA cuidará do processo de compensação da remoção das árvores e 447 

a Seplan cuidará da gestão e gerenciamento dos envolvidos.  Peter pergunta faz 448 
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questionamentos de fluxos de algumas ruas para que vai subindo a comendador e pergunta 449 

sobre a funcionalidade da praça depois da implantação do fluxo viário, principalmente em 450 

eventos e pergunta se vai ter melhoria no sistema de drenagem e esgoto. Nilson responde 451 

que onde estão os bancos ficará menos movimentada e dará com isso mais acesso a pedestres 452 

e no futuro poderá até alargar a calçada na Rubens Pagani favorecendo o pedestre. Aníbal diz 453 

que caso seja necessário colocar, depois de estudos, de botoeira para pedestres. Marcio 454 

comenta que o que está vendo é uma apresentação e tem alguns pontos que precisam ser 455 

fechados pontualmente e que tem ainda algumas coisas para serem evoluídas no projeto para 456 

ficar mais refinado. Pergunta se seria isso?  Guilherme responde que o projeto já está 457 

aprovado na questão geométrica e que o que será ainda possível de ser ajustado é alguma 458 

conversão de rua ou questões de natureza mais simples com dados coletados depois da 459 

implantação. Alfredo pergunta se na Rubens Pagani inverte a mão na primeira quadra também 460 

e Aníbal responde que não inverte a rua todo, mas só uma parte.  Alfredo parabeniza o 461 

projeto. Junior, pergunta sobre a ciclovia, Guilherme aponta que ela se estenderá da 462 

Comendador. Marcio reforça que tem muito a empreender na praça, mas vão depender de 463 

outros empreendimentos que irão acontecendo no entorno para canalizar os recursos. Outros 464 

assuntos. Não havendo mais questionamentos, Márcio, elogia o trabalho realizado pela 465 

equipe até chegar nesse resultado reforça que houve uma grande participação de todos 466 

envolvidos. Fim dos trabalhos às 23h15 a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu 467 

a presença de todos. Eu, Samira de Almeida Soares da Silva, lavrei a presente ata que segue 468 

assinada por mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB.  469 
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