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ATA DA 84 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO MUNICÍPIO --------------------------- 1 

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e 2 

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

Prefeitura, foi realizada a 84ª Reunião Ordinária do Conselho do Município de Bauru, 4 

CMB. Estiveram presentes e assinaram a lista de presença os seguintes membros por 5 

segmento da sociedade: A) REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO: Bárbara Zaneti de 6 

Carvalho(Suplente, PMB - SEPLAN); Nilson Ghirardello(Titular, PMB - SEPLAN) Claudia 7 

Gonçalves de Oliveira Volet(Suplente, PMB – SEPLAN); Flávio Jun Kitazume(Titular, PMB 8 

- Saúde) B) REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: Luiz Daré Neto 9 

(Titular – IES – FEB/UNESP) C) REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE CLASSE - Mariana 10 

de Campos Fattori(1º Suplente - OAB) Alfredo Neme Neto(Titular – ASSENAG); Marcio 11 

Antônio Tonim Colim(Titular – IAB); D) ONG’S - Maria Izabel Merino de Medeiros ( 1º 12 

Suplente - Fórum Pró Batalha) E) REPRESENTANTES DA COMUNIDADE - SETORES 13 

URBANOS: Alfredo Cirne Moreira( Titular - 1º Setor) José de Souza Lopes Junior(2º 14 

Suplente - Setor 1); Peter Ping Ho(1º Suplente - Setor 2); Emílio Alfredo Moreira 15 

Viegas(Titular - Setor 2); Edmilson Queiroz Dias(2º Suplente - Setor 3); Andreia Almeida 16 

Ortolani(2ºSuplente - Setor 4); Carlos Alberto de Sá Cardoso(2ºSuplente - Setor 6); 17 

Raeder Rodrigo Porcaro Puliesi(1ºSuplente - Setor 6); Rosangela Félix Silva(Titular - 18 

Setor 7); Rafael Idalgo Cardoso(Titular - Setor 9); Thiago de Andrade(Titular - Setor 11); 19 

Juliana Corradini(2º Suplente - Setor 11); Tânia Kamimura Maceri(1ªSuplente, Setor 12); 20 

SETORES RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller(Titular – Bacia Hid. do Córrego Água 21 

Parada); Iraci Herrera Leite do Pinho( 1ª Suplente Bacia Hid. Do Rio Batalha) F) 22 

CONVIDADOS: Valderez Alves Cardoso(SEPLAN); Ellen Beatriz Santos Fonseca de 23 

Castro(SEPLAN); Ana Elisa Talon(SEPLAN); Tamiris Genebra(SEPLAN); Luciana 24 

Moron(Particular); Natália Canedo( Particular) G) JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: Não 25 

houve. 1) PALAVRA DO PRESIDENTE –  Márcio inicia a reunião com o tema da Lei de 26 
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uso e ocupação de solo - LPUOS que será apresentada pela SEPLAN e devido sua 27 

extensão sugere que os debates sejam  iguais aos que foram realizados com o código de 28 

obras, pois acredita que há um melhor entendimento quando se estuda item por item. 29 

Nilson acentua que esse é um momento muito importante para a Secretaria, pois é o 30 

início das discussões da LUOS bem como o Plano Diretor, processo que se iniciou na 31 

gestão passada e que foi dado continuidade à medida que o período de pandemia foi 32 

permitindo. Cabe lembrar que os trabalhos foram divididos e para cuidar desse projeto 33 

atuaram equipes técnicas de excelência. Márcio solicita que a apresentação comece 34 

pelo calendário, Ana Elisa, expõe do calendário: 31/08/21 - LPUOS - Publicação do 35 

material no site - 14/09/21 - Audiências públicas: 14/09/21 - zona norte - Emef Anibal 36 

Difrância - 16/09/21 zona leste - Paróquia São Benedito - 21/09/21 - zona sul - ASSENAG 37 

- 23/09/21 - zona oeste - Emef NER - 24/09/21 - centro - SENAI - 14 a 30/09/21 - 38 

período de envio de  propostas de  -  09/11/21 - encaminhamento do projeto LPUOS à 39 

Câmara Municipal - 27/10/21 - 3º Fórum(votação do texto) - Novembro - 40 

encaminhamento do PL LPUOS à Câmara Municipal. A primeira audiência será aberta 41 

para propostas da população além dos delegados eleitos, e tudo que chegar será 42 

filtrado e compartilhado com o conselho. A ideia é ter o fechamento das audiências no 43 

dia 30/09/21 e para o Fórum foi pensado levar somente para votação o que não teve 44 

alinhamento entre a população, delegados e conselho. Tânia, pergunta qual será o 45 

formato das plenárias com os delegados no sentido da apresentação das propostas, 46 

Ana Elisa responde que as reuniões serão realizadas com o conselho e as definições 47 

serão conjuntas com o conselho gestor. Ellen, segue compartilhando a proposta da 48 

LPUOS e explica o porquê de haver necessidade da separação das duas leis. Primeiro 49 

motivo foi a questão do tempo de existência da lei municipal de zoneamento que 50 

trouxe várias alterações que foram descaracterizando como por exemplo os corredores 51 

de comércio, que não contempla as áreas de expansão urbanas, instalação de empresas 52 
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e emissões de alvarás e licenciamento, além de não haver a compatibilização com o 53 

CNAE. Ellen continua fazendo apresentação das disposições preliminares, do 54 

zoneamento urbano, do uso do solo, da ocupação do solo, das condições de instalações 55 

dos usos e atividades, do licenciamento, da fiscalização e dos procedimentos 56 

administrativos, do parcelamento do solo urbano, das disposições finais e transitórias. 57 

Segue com a leitura de alguns artigos que são relevantes1,2,3, 4,5,6,7,8 ao 52. Fala da 58 

descrição, particularidades e objetivos de cada zona e diz que foram separadas 59 

considerando o predomínio de uso, por exemplo na parte central do município onde 60 

predomina-se as áreas comerciais e de serviços. Acrescentou que há que se pensar na 61 

questão do patrimônio cultural e revitalizar essa parte da cidade que caiu no 62 

esquecimento. Já na zona centro expandido que vai da parte central para região sul 63 

requalificou a paisagem urbana aproveitando toda a infraestrutura que a região 64 

oferece. Há as regiões de corredores urbanos um e dois, no caso do um é mais 65 

consolidado com grandes infraestruturas e no caso dos corredores dois os mesmos são 66 

secundários, pois já existem ou estão em formação com grande potencial de 67 

atendimento para a população. Uma grande diferença entre os dois corredores é o 68 

adensamento que será mais suportado pelo corredor um ficando o corredor dois com a 69 

parte de atendimento local. Ellen destacou as zonas centro de bairro onde existe uma 70 

grande concentração de comércios como bancos, correios, supermercados, casas 71 

lotéricas, entre outros. Comentou sobre as zonas com predomínio de função residencial 72 

como a ZR1,2,3 e a zona urbana do distrito de Tibiriçá, que apesar de serem bem 73 

densas não vão funcionar como as ZRS de hoje.  Além destas na ZR1 há o uso 74 

residencial/familiar, ZR2 diversidade de uso permitindo a verticalização, ZR3 apesar de 75 

ser uma zona residencial há a necessidade de estímulo para diversificação do uso com o 76 

objetivo de diminuir a locomoção da população  até a zona central, considerando que 77 

está localizada um pouco mais afastada da região central. No mapa a seguir há uma 78 
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junção das zonas caracterizadas pela ocupação de solo e a questão da infraestrutura 79 

urbana. São regiões que requerem maior cuidado no controle de ocupação futura. A 80 

zona de ocupação dirigida, localizada na parte sul próximo aos condomínios com 81 

controle de acesso, o foco é promover a estruturação do tecido urbano.  Falando da 82 

zona de contenção urbana que são áreas mais residenciais que estão fora da bacia do 83 

rio Bauru, já sobrepondo as APAS, o objetivo é evitar o espraiamento dessa ocupação já 84 

existente e orientar na questão do desdobro. Na zona núcleo urbano isolada que são o 85 

Vale do Igapó com vegetação muito presente e déficit de infraestrutura e também e as 86 

Águas Virtuosas que são chácaras de convívio com atividades rurais e urbanas o 87 

objetivo é manter o padrão de ocupação existente evitando o espraiamento e a sobre 88 

carga da cidade. As zonas com predomínio da função econômica industrial que são as 89 

ZICS A e B. As ZICS A são áreas exclusivas para as atividades comerciais, industriais e de 90 

serviços, são incompatíveis para uso residencial já as ZICS B tem a mesma característica 91 

da A, porém não é totalmente incompatível pois prevê outorga de mudança de 92 

utilização de solo para se ter uma residência, ou seja, é uma zona de transição para o 93 

tecido urbano. Zonas com predomínio da função ambiental, chamada zona de 94 

urbanização controlada, como as Chácaras Bauruenses, tem como objetivo dessas 95 

zonas é orientar o parcelamento e a ocupação mantendo as baixas densidades. As 96 

zonas de desenvolvimento e ocupação sustentável já permeiam todo o município nos 97 

fundos de vale, áreas de preservação permanente(APPS) e as áreas lindeiras dessas 98 

APPS. O objetivo é tentar proteger essas áreas controlando a densidade construtiva, 99 

zonas de unidades de conservação do Cerrado Paulista trazendo o que já existe para 100 

nossa legislação. Na parte do mosaico, demarcação do refúgio de vidas silvestres 101 

Aimorés e nas áreas de relevante interesse ecológico como Leopoldo Coutinho junto 102 

com as áreas do ZooBotânico, o objetivo é proteger a conservação do cerrado e 103 

permitir atividades de exploração para educação ambiental. Por fim, Ellen repassa as 104 
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zonas com característica singulares, como a zona de interesse Histórico-Cultural 105 

localizada na região do centro da cidade onde há edifícios ferroviários. Destacou que no  106 

art. 35 diz do seu tombamento pelo CONDEPAC onde é considerado área de 107 

preservação estadual e o objetivo é recuperar este patrimônio, reintegrar, reurbanizar 108 

os edifícios que são  tombados bem como o uso no cotidiano da cidade. Na zona de 109 

qualificação da paisagem, próxima ao Aeroclube, o objeto é preservar a visão 110 

panorâmica da cidade com o interesse de transformar em uma área de turismo, 111 

esporte, lazer, alimentação e compras. Nas zonas de uso especial que são para usos de 112 

grande porte ou relevância, temos os cemitérios, área de exposição, aterro sanitário, 113 

etc. Nesta zona objetiva-se destacar os usos incluindo sua gestão sustentável e 114 

recuperação sustentável quando for o caso. Márcio, questiona sobre as zonas de uso 115 

especial que por se tratar de equipamentos públicos podem vir para cidade a qualquer 116 

momento, no como isso será tratado? Ellen, diz que se houver necessidade haverá a 117 

possibilidade de mudança, segue o andamento com a leitura de alguns artigos a 118 

respeito do uso do solo; 53(categoria, natureza e nível de incomodidade); 54(categorias 119 

e subcategorias); 55(uso residencial); 56 a 62(uso não residencial e incomodidade). Os 120 

grupos de atividades listados pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas 121 

(CNAE) serão detalhados por ato do Executivo, cita os artigos 63 ( atividades CS.1 122 

complementares e correlatas ao uso IND admitidas nas ZICS.A); 64 a 68( casas noturnas, 123 

uso misto, ); 69( uso não conforme); 70 a 72( funcionamento de empresa em 124 

residências e baixo risco); 73 a 76 ( criação da Comissão Técnica de 125 

Zoneamento);Alfredo indaga se há a possibilidade de a comissão ser paritária uma vez 126 

que a sociedade civil poderia participar, considerando que há técnicos no CMB, 127 

SIDUSCOM e ASSENAG. Ellen diz que essa questão ainda não está fechada e diz que a 128 

sugestão do Alfredo é muito interessante e será estudada. Outros conselheiros também 129 

concordam com a proposta. Ellen segue com a leitura, art. 77 (parâmetros básicos de 130 
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ocupação de solo); 78 a 81 (áreas não compatíveis, vagas de estacionamento, dispensa 131 

de recuo em casos particulares, nas zonas centrais, centro expandido e interesse 132 

Histórico-Cultural - 50% da face da quadra no alinhamento). Alfredo pede informações 133 

a respeito da tabela de parâmetros de parcelamento e ocupação do solo por zonas e 134 

pergunta se teve alguma cidade que serviu como base para elaboração do documento. 135 

Ellen, diz que só foi tirado o gabarito e a proposta é da DEMACAMP, Alfredo, Márcio e 136 

Tânia acreditam que não haverá incentivo na região central mantendo o coeficiente 3,5, 137 

e indagam qual será o incentivo? Daré, pontua que há que se pensar também na 138 

questão do bem estar dos moradores, o que eles querem para o seu bairro, uma vez 139 

que a lei vigente proíbe a verticalização e que muitos desses moradores são contra essa 140 

verticalização, de modo que o gabarito torna-se muito importante para tratar a 141 

questão. Ellen e Nilson, propõe que haja mais debates a respeito do assunto, Ellen, 142 

prossegue com a leitura dos artigos 82 a 83 (parâmetros de incomodidade); 84 a 95 143 

(definições de dimensões , manobras, número de vagas -dispensa na zona central para 144 

empreendimentos residenciais e uso misto); 96 a 102 (acessos aos imóveis, 145 

rebaixamento de guias, áreas de acumulação e dimensionamento de veículos de grande 146 

porte); 103 a 107 (definições: edificação conforme, não conforme, regular, uso 147 

permitido e não permitido); 108 (edificações existentes e usos instalados: possibilidade 148 

de de adequação ao parâmetros desta lei); 109 e 110 (licenciamento de atividades 149 

econômicas); 111 a 113 (eventos temporários); 114 e 115 (regramentos para atividades 150 

com produção de ruídos); 116 a 127 (funcionamento da fiscalização); 128 151 

(procedimentos de notificação, multa e embargos de parcelamento irregulares) 129 a 152 

132 (procedimentos finais da fiscalização); 133 a 142 (parâmetros básicos de 153 

parcelamento do solo); 143 a 172 (Modalidades urbanísticas de parcelamento do solo); 154 

173 a 180 (Procedimento e documentação mínima); 181 a 185 (Disposições gerais do 155 

parcelamento do solo, prazos); 186 (enquadramento de atividades nos grupos de 156 
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atividades com base no CNAE que será realizada pelo poder Executivo no prazo de 180 157 

dias após a aprovação desta lei); 187 (os projetos de obras e edificações protocolados 158 

até a data da publicação desta lei serão apreciados de acordo com a legislação vigor a 159 

época do protocolo). Tânia, questiona a respeito da questão dos reais objetivos dos 160 

corredores, quais atividades podem ser efetivamente realizadas ou não. Acrescentou 161 

que quanto a questão do centro expandido e área central a única e pequena diferença 162 

entre elas é o coeficiente base e de aproveitamento, diante disso, se há o interesse de 163 

expandir uma área como área central e está tendo incentivo, por outro lado está se 164 

criando uma área para fins comerciais e não está se pensando na questão da habitação, 165 

periga-se de criar para o futuro uma região com problemas como os de hoje. Outra 166 

questão são as zonas urbanas e estruturações e nas contenções urbanas foram 167 

permitidos desdobro nos lotes de 125m2  o que em prática não se permite. Deseja 168 

também saber quanto a diferença que há entre as zonas corredor um que é mais 169 

permissível em relação a corredor dois como foi pensado esta questão e o que se 170 

pretende? E por fim a questão CNAE qual será a atuação deste órgão uma vez que já 171 

foram realizados por vocês as determinações do que se pode ou não. Ellen, começa 172 

respondendo  sobre as ZRS3 , corredores são lugares que já estão consolidados ou se 173 

consolidando com o comércio e na questão de transporte que vai orientar o 174 

planejamento de outras formas da cidade, por ex: a mobilidade urbana o zoneamento 175 

será usado nesses corredores onde tem  um pouco mais de adensamento, mas não 176 

tanto como corredor um, foi feito análise viárias das  calhas que suportariam grandes, 177 

médios e menores adensamentos, ou seja, os centros de bairros, números de bairros  178 

serão vistos pelas incomodidades e também foi pensado em tentar o  bloqueio dos que 179 

são considerados de grandes portes no corredores dois e na parte residencial. No 180 

corredor um há áreas que podem ser mais adensadas. Quanto a questão do desdobro a 181 

permissão só será realizada nos locais com infraestrutura, não se pode proibir o 182 
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desdobro, porém se houver o interessado deverá realizar a infraestrutura do local. 183 

Márcio, refaz o questionamento da Tânia, “ quando você joga para periferia poder fazer 184 

o desdobro e sendo que ela pode ter condições de fazer numa área mais central você 185 

está praticamente expulsando as pessoas que tem menos favorecimento, condições 186 

financeiras para periferia, não se permite a possibilidade de aquisição de terrenos, 187 

imóveis numa área mais centralizadas”. Ana Elisa, acrescenta algumas informações 188 

sobre essa questão, diz que no início das discussões foram pautadas as demandas, nas 189 

franjas da cidade onde já existem esses loteamentos aprovados antes de 1979, porém 190 

não há infraestrutura. Esses desdobros já acontecem com essas medidas mínimas e o 191 

que empata é o acesso ao valor comercializado e se houver a permissão do desdobro 192 

nessas áreas que ainda tem controle estaria fomentando e não estaria com a equidade 193 

nas infraestruturas, de modo que ficou certo que se houvesse o desdobro nessas áreas 194 

a infraestrutura ficaria por parte do interessado.  Tânia, ressalta que é muito 195 

importante que se faça uma melhor política e repensar a outorga onerosa, pois desse 196 

modo não está havendo uma política pública de interesse social. Alfredo, acompanha as 197 

sugestões dadas pela Tânia e lembra que as infraestruturas dos loteamentos 198 

construídos antes de 1979 são de responsabilidades da prefeitura. Sugere que se 199 

elabore um quadro com prazos de aprovações e dos serviços prestados pelo município 200 

para consulta do munícipe. Andreia, pede esclarecimentos a respeito das realizações 201 

das oficinas. Ellen, responde que as oficinas já foram realizadas. Márcio, aproveita para 202 

expor seu entendimento a respeito da lei, diz que a preocupação é com o presente e 203 

que a projeção futura ficou um pouco esquecida, por ex: questão viária, vagas de 204 

estacionamentos, ruídos, além do coeficiente de impermeabilização. Nilson, pontua 205 

que não se obriga que as construções sejam construídas com uma vaga por 206 

apartamento ou que sejam retiradas vagas na área central. Acrescenta que a questão 207 

da circulação, uma cidade mais mesclada, evita que se faça grande deslocamento do 208 



 

 

 

Ata da 84ª Reunião Ordinária - Conselho do Município de Bauru - 04/09/2021                                         9/11 

 

munícipe, algumas diretrizes básicas tem que existir, não se pode tudo e de qualquer 209 

jeito. Alfredo, destaca  a questão da permeabilidade de usar o mecanismo de retenção 210 

da água e usar para outros fins, quanto as vagas de carros que será destinado 4% para 211 

as motocicletas, considerando que as motocicletas podem parar nas vagas de carros 212 

pensa ser oneroso para alguns tipos de moradia como as da “Minha casa minha vida”. 213 

Também pergunta se as ZEIS ficaram definitivamente só para as ZEIS ou elas foram 214 

flexibilizadas. Ana Elisa, responde que será tratada no  Plano Diretor juntamente com os 215 

delegados , Alfredo lembra da proposta que já foi feita de ser mais flexível por ex.: 216 

como uma construção que possa  gerar renda, empregos. Ana Elisa reforça que essa 217 

questão será tratada no Plano Diretor. Márcio, aponta a questão do viaduto na Av. 218 

Cruzeiro do Sul por cima da rodovia Marechal Rondon e os corredores que permeiam 219 

essa região, como ficou esse local? Ana Elisa, diz que quando foram realizadas  as 220 

discussões houve um impasse tanto que no mapa inicial  só previa os corredores para 221 

adensamento já que estava trabalhando com a possibilidade, o que foi pensado para o 222 

município foi tomar como base a lei de liberdade econômica que diz que a  as 223 

atividades de baixo risco poderão ser exercidas em qualquer residência. Porém, diante 224 

do mapa de uso real do solo percebeu-se que tem alguns bairros que já estão 225 

consolidados e que tem a sua característica predominante como residencial, a partir 226 

disso ficou a questão; provocar o esvaziamento desses bairros ou  trazer uma nova 227 

modalidade de corredor. Diante disso junto com a DEMACAMP essa região foi mapeada 228 

para verificação de todas as vias propostas tanto para corredor de uso como para 229 

adensamento dentre essas quais seriam as mais adequadas baseando-se na 230 

infraestrutura, capacidade viária, rota de transporte público. Tânia ressalta que se faz 231 

necessário deixar claro o objetivo desses corredores, pois no mapa não está claro, outro 232 

ponto  que não se visualiza no mapa é a questão do incentivo a sustentabilidade. 233 

Márcio aproveita para questionar a questão das vias projetas quais serão suas 234 
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características. Ana Elisa esclarece que a possibilidade é de tratar o uso pela 235 

categorização da via trabalhando o urbanístico desse projeto de loteamento 236 

independente da área ter sido pensada em primeiro momento como ZR2,3, porém, 237 

quando da aprovação do projeto nesse vazio urbano, atribui-se para essas vias que 238 

estão nascendo de acordo com  sua categorização alguma outra tipologia de uso.  239 

Nilson propõe que sejam realizadas outras reuniões abertas para estudos fracionados 240 

deste assunto, como por exemplo: artigo por artigo, Tânia, sugere que siga como 241 

exemplo o formato que foi o do código de obras. Márcio, acha interessante seguir o 242 

modelo do código de obras e se coloca à disposição para dar início as reuniões, deixa  a 243 

critério dos interessados decidirem se será presencial, híbrido ou on-line, local e horário 244 

e assim que ficar definido informará ao C.M.B. Outros assuntos. Findos os trabalhos às 245 

22:40 horas  a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a presença de 246 

todos. Eu, Samira de Almeida Soares da Silva, lavrei a presente ata que segue assinada 247 

por mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB.  248 

 249 

Marcio Antônio Tonim Colim 250 

Presidente 251 

Klaudio Coffani Nunes 252 

Vice-Presidente 253 

Alfredo Cirne Moreira 254 

1º Secretário 255 

Giovanna Gândara Gai 256 

2ª Secretária 257 
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Samira de Almeida Soares da Silva 258 

Secretaria Executiva   259 

1.  260 
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