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ATA DA 85 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO MUNICÍPIO --------------------------- 1 

Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e quinze 2 

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

Prefeitura, foi realizada a 85ª 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); José Vitor Fernandes 8 

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

REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: Luiz Daré Neto (Titular – 10 

IES – FEB/UNESP) C) REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE CLASSE - Mariana de 11 

Campos Fattori(1º Suplente - OAB); Alfredo Neme Neto(Titular – ASSENAG); Angelo 12 

Joaquim Neto(Titular - SINDUSCON); Marcio Antônio Tonim Colim(Titular – IAB); D) 13 

ONG’S - Klaudio Coffani Nunes ( Titular - Fórum Pró Batalha) E) REPRESENTANTES DA 14 

COMUNIDADE - SETORES URBANOS: Alfredo Cirne Moreira( Titular - Setor 1) José de 15 

Souza Lopes Junior(2º Suplente - Setor 1); Peter Ping Ho(1º Suplente - Setor 2); Emílio 16 

Alfredo Moreira Viegas(Titular - Setor 2); Andreia Almeida Ortolani(2ºSuplente - Setor 17 

4); Carlos Alberto de Sá Cardoso(2ºSuplente - Setor 6); Raeder Rodrigo Porcaro 18 

Puliesi(1ºSuplente - Setor 6); Rosangela Félix Silva(Titular - Setor 7); Rafael Idalgo 19 

Cardoso(Titular - Setor 9); Lucileia Aparecida Orestes(1ºSuplente - Setor 10); Thiago de 20 

Andrade(Titular - Setor 11); Tânia Kamimura Maceri(1ªSuplente, Setor 12); SETORES 21 

RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller(Titular – Bacia Hid. do Córrego Água Parada); 22 

Francisco Octaviano Cardoso Neto(2ª Suplente Bacia Hid. Do Ribeirão Campo Novo) F) 23 

CONVIDADOS: Valderez Alves Cardoso(SEPLAN); Luis Renato Fusel(SEPLAN); Ariane 24 

Cassola Carreiro(MRV); Talita Firmino(MRV); Gabriel Palma Cavalcante(MRV); Ariane 25 

Queiroz de Sá( UNISAGRADO); Wilson Maceri(Particular)G) JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: 26 
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José Fernandes Mendes(Titular - Setor 6). 1) PALAVRA DO PRESIDENTE –  Márcio inicia 27 

a reunião apresentando a pauta do dia, sendo eles; a apresentação do 28 

empreendimento Residencial Berati MRV e a LUOS, solicita que o representante da 29 

MRV inicie a apresentação do empreendimento, desse modo, a equipe da MRV da início 30 

a apresentação do residencial e das mitigações/contrapartidas solicitadas pelo poder 31 

público. Após à exposição do empreendimento os conselheiros dão início aos 32 

questionamentos. Alfredo questiona a respeito das áreas  verdes e comerciais se foi um 33 

pedido da SEPLAN e quanto  a área comercial pensa que  ficaria melhor localizada ao 34 

longo da Av. Nações. Raeder pergunta da área verde que pertence a gleba da MRV, e 35 

diz que no ano de 2011 houve a construção da Av. Nações Norte e junto veio  um 36 

decreto de desapropriação, no qual diz que a prefeitura deveria pagar por essas áreas, 37 

porém, ainda não foram pagas. No caso a MRV fará a doação dessas áreas em troca da 38 

desapropriação? A equipe da MRV responde dizendo que não haverá desapropriação e 39 

sim uma doação por desmembramento, uma vez que ainda não foi finalizada essa 40 

questão de desapropriação. Raeder solicita ao Nilson que seja melhor esclarecido essa 41 

questão,  uma vez que, a referida área  foi objeto de desapropriação para construção 42 

dessa avenida. Nilson responde que pelo que é sabido a área nunca foi paga e a 43 

respeito do questionamento do Alfredo diz que não será possível, pois, a área em 44 

questão incorpora-se ao parque, essa é a ideia. Cláudia ressalta que  como não ficou 45 

nada concluído sobre a desapropriação e que de certa forma “houve um apossamento” 46 

com a passagem da avenida, bem como a união da área verde ao parque, diante desses 47 

fatos, definiu-se pela doação. Raeder diz que ainda está confuso, pois se a MRV quiser 48 

pegar um canteiro da avenida e cercar ela poderia? Cláudia diz que não há essa 49 

possibilidade. Raeder pontua que a partir do decreto de desapropriação por parte do 50 

município essa possibilidade de passagem só ocorreria se houvesse a desapropriação. 51 

Raeder também ressalta que a partir do não pagamento por parte da prefeitura, estava 52 
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sendo trabalhado a doação das áreas para o município conforme  os empreendimentos 53 

fossem saindo nessa região. Raeder indaga se não haverá problemas com  essas 54 

doações por serem consideradas como áreas verdes, pois, na verdade não se trata de 55 

verde, exceto a parte mais perto do parque. Cláudia diz que trata-se de área verde por 56 

ser uma área permeável. Raeder questiona a MRV se hoje  a área está na matrícula do 57 

empreendedor e se cumprirá a exigência legal dos 5% da área verde do 58 

empreendimento. A MRV diz que é uma doação a partir da abertura de uma matrícula e 59 

do desmembramento para a prefeitura. Klaudio pondera que pela percepção ambiental 60 

uma área verde pode receber outra destinação que não seja ser área verde, pois, sua 61 

função não se limita apenas a questão da permeabilidade, mas também a 62 

biodiversidade. Ou seja, se sua destinação for alterada poderá ser lançada como área 63 

verde, porém, se não houver essa possibilidade, “estão usando de estratégia para se 64 

livrar disso, pois perderam uma área para o município, se haverá doação ou indenização 65 

é uma discussão de interesse público”. Outro ponto são os remanescentes das áreas, 66 

como se aplica a lei de parcelamento do solo quando vai se implantar um projeto. 67 

Nilton pergunta se não haveria a possibilidade de antecipação de contrapartida, por se 68 

tratar de uma área da empresa que foi desapropriada pela prefeitura e se enquadra na 69 

lei de antecipação de contrapartida. Cláudia diz que supostamente houve 70 

desapropriação da área, porém, não ocorreu de fato, e se tivesse ocorrido o restante da 71 

matrícula continuaria como gleba, ou seja, eles teriam que  fazer a doação, neste 72 

sentido, aproveita essa parte para suprir o que  determina na legislação. Ângelo acha 73 

interessante a SEPLAN fazer um levantamento da região da Av. Nações Norte para 74 

verificar qual a real situação. Nilson aponta que nessa região há diversas situações, cita 75 

como  exemplo,  a doação de uma gleba feita por cidadão e só uma parte dessa área foi 76 

utilizada pela avenida. Ocorre que agora a família está pedindo o que não foi usado. No 77 

caso da gleba em questão, não foi doada, pois, se tivesse sido teria uma matrícula. 78 
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Aponta também que o empreendimento em discussão regulariza pelo menos nessa 79 

parte da avenida, e que, por outro lado o parque ganha uma área verde muito 80 

relevante. Klaudio ressalta que quando se tratar de doação de bem privado para 81 

entidade pública, deverá haver expressamente a manifestação de interesse tanto da 82 

parte de quem está doando, como da  parte que está recebendo, bem como uma lei 83 

municipal regularizando a doação. Thiago pergunta sobre a questão área verde, há 84 

possibilidade do empreendimento deixar a respectiva área e a mesma continuar 85 

pertencendo a matrícula do empreendimento, igual se pratica nos condomínios? 86 

Bárbara responde que não há essa possibilidade, uma vez que a área verde é 87 

desmembrada da matrícula e se cria uma nova matrícula que é destinada ao município. 88 

Cláudia esclarece que a respeito dos canteiros e diz que realmente  ficaram com área 89 

verde em virtude da regularização dessa situação e que faz parte de toda matrícula. No 90 

que diz respeito ao decreto já citado, que cuida de desapropriação, o mesmo somente  91 

autoriza o procedimento. Nilton fala da lei de antecipação de contrapartida que 92 

possibilita o proprietário ter um credito para uso futuro e posterior desconto nas 93 

contrapartidas. Alfredo Cirne pergunta se a construção em si já foi aprovada pelos 94 

conselheiros ou se a discussão será somente da área verde. Márcio responde que a 95 

análise será de todo empreendimento.  Maninho fala que aparentemente não há nada 96 

que impossibilita a aprovação do empreendimento, desde que atenda a legislação e 97 

não abra precedente para outros empreendimentos. Klaudio acredita que quando 98 

dizem que tal área  não pode ser compensada como área verde e jogá-la dentro do que 99 

é remanescente pertencente ao proprietário é penalizá-lo o duas vezes. No caso em 100 

questão, cabe ressaltar que o fato da avenida já existir em cima dessa área,  entende-se 101 

que o sistema de micro e macrodenagem já exista e também cumpre a função de evitar 102 

as enchentes e inundações. Nilson concorda com as ponderações do Klaudio e diante 103 

do exposto, vê a possibilidade de se corrigir algumas situações com  o proprietário, 104 
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como o por exemplo: o fato de não ter recebido pela área por qual passou a avenida 105 

que é considerada sistema viário. Numa visão geral da gleba até a área do parque, qual 106 

seria o local mais razoável e lógico para doação de área verde? É justamente a área em 107 

questão. Márcio questiona a respeito da finalidade social,  como é realizado o controle   108 

desses benefícios que são repassados aos adquirentes. Nilson responde que as 109 

aprovações são realizadas pelo Conselho da Habitação que tem autonomia para definir 110 

qual empreendimento pode utilizar o benefício de interesse social. Raeder esclarece 111 

que quando há o decreto de interesse social o empreendedor não paga taxa de esgoto 112 

e 50% da água, essa taxa é cobrada do empreendedor que não possui interesse social.  113 

A equipe da MRV responde que o controle é realizado por meio de documento emitido 114 

pela superintendência da  Caixa Econômica Federal confirmando que de fato todas as 115 

vendas serão para pessoas com renda de até cinco salários mínimos. Destaca também 116 

que para os que tem uma renda maior do que esta a compra pode ser realizada, porém, 117 

não será contemplado com os benefícios. Tânia concorda que essa questão de interesse 118 

social é pertinente ao Conselho da Habitação, bem como  acompanha o que foi dito 119 

pelo Raeder quando da possibilidade da união dos dois conselhos(CMB e CMH).  Márcio 120 

expõe a questão que foi levantada pela câmara técnica a respeito da macrodrenagem 121 

do empreendimento. Diante da análise notou-se um acumulo de areia que denota 122 

acumulo de água, existe um relatório elaborado pela Secretaria de Obras apontando 123 

algumas deficiências a respeito do assunto. No EIV apresentado fala que o impacto que 124 

o empreendimento vai causar na drenagem é zero, mesmo constando os apontamentos 125 

da Secretaria de Obras para que haja estudos mais elaborados. De forma que não foi 126 

encontrado nenhum estudo a respeito dessas considerações. Diante disso, a Câmara 127 

Técnica solicitou a Secretaria de Obras fizesse um documento garantindo que o impacto 128 

é realmente neutro. Luis Renato, engenheiro da SEPLAN, faz alguns esclarecimentos 129 

técnicos a respeito do assunto, diz que a justificativa para o impacto ser neutro é que a 130 



 

 

 

Ata da 85ª Reunião Ordinária - Conselho do Município de Bauru - 06/10/2021                                         6/14 

 

mitigação da contribuição do condomínio é feita dentro da própria área. A diretriz de 131 

drenagem já estipula normas de mitigações dentro da própria área por meio de um 132 

reservatório de detenção, com relação a rua que será aberta,  já está previsto a 133 

infraestrutura completa contemplando a rede de drenagem que aumenta a captação 134 

das águas pluviais desse viário, desse modo terá uma diminuição do dano causado hoje 135 

em dia, uma vez que também evita o escoamento superficial e já aumenta  a captação 136 

através das bocas de lobo. Márcio pergunta se alguém da câmara técnica quer fazer 137 

alguma observação. Raeder pede a palavra, lembra que a reunião é gravada, que esse 138 

processo já teve uma análise da câmara técnica, aonde foi apontado que com o 139 

empreendimento teria agravamento na drenagem nessa região. Também foi feito um 140 

pedido a Secretaria de Obras para elaboração de documento/relatório para compor o 141 

processo. Diante disso deseja saber se o Luis Renato garante no próprio processo que 142 

esse problema de drenagem deixará de existir futuramente? Luís Renato diz que a 143 

garantia é que o empreendimento não vai contribuir para agravar o problema da 144 

drenagem, o problema do bairro a montante será minimizado com a infraestrutura que 145 

será instalada no viário que será aberto e a contribuição do empreendimento será 146 

mitigada justamente pelo dispositivo que seria o reservatório de detenção. Entende-se 147 

que mesmo se tratando de uma área permeável, o risco de causar erosão ou algum 148 

dano existe, uma vez que a contribuição dos bairros a montante escorre 149 

superficialmente sobre essa área e esses danos podem ser causados mesmo que a 150 

região seja permeável. Na instalação do próprio condomínio se resolve uma parte do 151 

problema dessa área danificando menos o solo devido às águas pluviais serem captadas 152 

e fazendo a mitigação do seu próprio dano dentro da área do empreendimento com a 153 

construção desse dispositivo que é o reservatório, acompanhando o decreto do EIV.  Já 154 

com relação a contribuição do bairro é questão anterior ao projeto do condomínio e 155 

realmente o problema de escoamento das águas pluviais existe, porém, com a 156 
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instalação dessa rua, com a abertura desse viário que terá a infraestrutura completa 157 

prevendo a capacitação do bairro montante, haverá uma diminuição desse problema. 158 

Cabe dizer que o problema do bairro é um e a contribuição do condomínio é outra. 159 

Junior pergunta se será ciclovia ou ciclo faixa . Bárbara responde que foi solicitado  uma 160 

ciclovia. Márcio coloca em votação, dentre os votantes teve um voto contrário pela 161 

conselheira Andreia, os demais foram votaram favorável ao empreendimento. Márcio 162 

passa para a pauta seguinte - LUOS, faz um breve relato do andamento do assunto até o 163 

momento, diz que o Conselho Gestor tem conversado bastante com a SEPLAN para 164 

minimizar às dúvidas que foram aparecendo. Já aconteceram três encontros com os 165 

técnicos da SEPLAN, porém , ainda há dúvidas que não tiveram um retorno técnico 166 

suficiente até o momento. Ressalta que a LUOS é lastreada pelo Plano Diretor, no caso 167 

a primeira questão é de se fazer a LUOS antes da revisão do Plano Diretor, entende que 168 

a cidade tem vários problemas no uso do solo. Porém, entende ser preocupante a 169 

questão da legalidade da forma que está acontecendo, pois está se tomando por base 170 

em um suposto Plano Diretor que ainda não foi concluído e nem votado. São duas 171 

situações, um Plano Diretor vigente  e uma lei de zoneamento lastreada por um Plano 172 

Diretor que ainda tem que ser elaborado e votado, tecnicamente qual é a garantia de 173 

uma  votação feita por delegados aonde possa surgir outras dúvidas no Plano Diretor 174 

para que sai exatamente igual a LUOS que está sendo apresentado. Fica a dúvida se no 175 

futuro, alguém  possa entrar com ação de inconstitucionalidade dessa legislação por se 176 

sentir prejudicado de alguma forma. Nilson pontua que estão trabalhando para que as 177 

respectivas leis caminhem juntas, lembra que a lei de zoneamento atual existe há  pelo 178 

menos quarenta anos,  e já passou,  por pelo menos dois Planos Diretores, sem 179 

qualquer modificação, enfim, agora pela primeira vez as duas leis estão sendo estudas 180 

juntas. O fato da LUOS ser precedente ao Plano Diretor, não tira dela a qualidade de ser 181 

fruto deste plano. Andreia diz que passou  por dois Planos Diretores, o de 1996 que foi 182 
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construído por técnicos sem a participação da população, e o de 2008 já teve uma visão 183 

mais participativa. Na período de 2009 a 2016 não houve revisão da LUOS, mesmo 184 

sendo exigido pelo Plano Diretor(P.D), aonde diz que a cada dez anos tem que ser 185 

revisto. Diz ainda que, uma vez que defende o caráter participativo, não poderia 186 

participar de uma LUOS tecnicista. Nilson informa que conforme orientado pelo 187 

Ministério Público foram realizadas cinco audiências públicas, abertas à população em 188 

regiões diferentes na cidade. Klaudio pondera poderá sofrer qualquer questionamento 189 

jurídico as discordâncias  existente dentro do projeto em andamento com o PD. E o que 190 

está sendo feito para o  futuro PD sofrerá questionamento jurídico, uma vez que 191 

legalmente ainda não existe, porém há possibilidade de se fazer uma estratégia 192 

legislativa, qual seja;  estabelecer uma “vacatios legis” especificando o que se pretende 193 

ou dividir em duas leis, uma passa ter validade imediata e a outra com “vacatios legis” 194 

para frente que é o período entre a publicação da lei e a vigência da lei. Ou seja, fazer o 195 

LOUS não é ilegal e fazê-lo baseado no que está no PD hoje não pode ser discordado em 196 

termos de conteúdo e se for identificado no atual projeto de lei os itens que não estão 197 

embasado no atual  PD esses sim poderão e deverão ser possívelmente  objetos de 198 

questionamentos judicial. Márcio coloca em foco as questões dos ruídos e dos 199 

estabelecimentos que vendem bebida alcoólica com portas e janelas abertas. Acredita 200 

que esses itens poderiam ser separados do restante da lei e fazer uma lei de postura 201 

para facilitação futura com mais flexibilidade. Outro ponto a ser destacado são as ZEIS, 202 

no caso a não definição de parâmetros específicos possíveis vai resultar em uma 203 

divergência, entre o PD que definirá as possíveis ZEIS e o que está estabelecido como 204 

zona de uso a ser definida pela LUOS. Por exemplo: Se pensar na ZEIS já definidas no PD 205 

quando suas regularizações  terão dimensões de lotes específicos por vezes menores 206 

que o previsto no zoneamento é uma coisa. Porém, hoje para aprovação de projetos a 207 

SEPLAN tem exigido áreas de lotes mínimos conforme zoneamento. O ideal seria criar 208 
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um artigo que garanta que as ZEIS tenham padrões e índices urbanísticos especificados 209 

em leis próprias, uma outra sugestão é que os proprietários possam fazer usos diversos 210 

dessas áreas. Outra questão bastante debatida, foi em relação as vagas de automóveis 211 

nos edifícios comerciais e residenciais, o que foi observado é que não há na LUOS a 212 

definição de questões de alargamento de vias para comportar esse aumento de 213 

veículos. Também foi discutido a questão do centro expandido proposto da Vila Cardia, 214 

pois carece de mais análise e especificações, uma vez que se trata de um loteamento 215 

antigo, nesse caso como ficaria a questão de mobilidade e acessibilidade. Quanto ao 216 

sistema viário percebeu-se que faltou um estudo de interligação nas questões das vias 217 

arteriais para dar mais mobilidade, notou-se que o mapa não faz nenhuma projeção 218 

futura de interligações dessas vias. Também foram analisados os coeficientes de 219 

aproveitamento mínimo igual a um, e não se observou nenhum estudo técnico que 220 

sustentasse esse coeficiente, uma vez que não foram informados os parâmetros de 221 

infraestrutura urbana que justificassem o uso desse coeficiente em toda a cidade. 222 

Quanto aos coeficientes máximos, foram em média rebaixados em 30% do que vinha 223 

sido praticado até o momento, e também não teve apresentação de justificativa técnica 224 

para isso, de modo que há necessidade de um estudo mais cuidadoso e criterioso. A 225 

questão da sustentabilidade de drenagem urbana não foi notada na lei de zoneamento, 226 

uma forma de incentivo para se adotar padrões diferenciados como por exemplo a 227 

própria pavimentação urbana. Quanto ao desdobro existe de um lado a prefeitura  com 228 

um passivo muito considerável de infraestrutura urbana para ser resolvido em vários 229 

loteamentos na cidade, e do  outro lado, temos a questão de função social do lote, as 230 

pessoas fazem o desdobro em lotes  de 5m não porque querem morar nesse lugar, mas 231 

porque é o que elas podem pagar naquele momento. A sugestão é que se ative o fundo, 232 

como por exemplo o fundo de desenvolvimento urbano e a cada desdobro há uma 233 

outorga nesse sentido que vai para esse fundo justamente para ser investido nessa 234 
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infraestrutura urbana. Márcio também expõe o pedido do Conselho Gestor que solicita 235 

prorrogação de prazo dos envios das propostas, em seguida abre a palavra para as 236 

considerações dos conselheiros. Angelo acredita que a participação da população nas 237 

audiências públicas tenha sido prejudicada por não ter havido a infraestrutura que foi 238 

montada pelo PD. De modo que há uma centena de pessoas que foram eleitas 239 

delegados que poderiam estar participando mais ativamente e que não estão, foram 240 

deixadas de lado. Não se lembra de ter havido nenhuma reunião de chamamento para 241 

explicar as alterações entre PD e LUOS, pondera também da necessidade de se discutir 242 

a respeito do quesito “ que cidade queremos para Bauru para os próximos dez anos”. 243 

Diz que  tem dois vieses na lei de zoneamento, um trata da população e o outro é com 244 

relação a atividade produtiva, seja no comércio ou serviço, percebe-se que a parte que 245 

diz respeito a renda está mais presente nas discussões,  do que a que trata da qualidade 246 

de vida da população. Existem algumas questões que estão na lei de zoneamento  , 247 

porém não funcionam, um exemplo é a lei do silêncio ela já existe, mas não funciona, 248 

talvez por falta de fiscalização por parte da prefeitura e também por falta de respeito 249 

das população. Tânia fala do cuidado que se deve ter com essa legislação , uma vez que 250 

não se sabe por quanto tempo vai perdurar, nesse momento a proposta da lei de 251 

zoneamento será um divisor de águas no sentido de que será permeável a todo 252 

território urbano todas as atividades, com exceção do que foi chamado de ZR1. De um 253 

modo geral está se permitindo tudo em todos os lugares, o que não está sendo 254 

permitido e que tem poucas área de permissão são as CS3.  Pensa ser necessário que 255 

exista zonas de transições, de amortecimentos, hoje tudo pode, porém, ao longo do 256 

tempo o que vai dificultar a própria moradia. Acredita que mesmo tendo residência 257 

poderia ser permitido, mas com condicionantes, por exemplo: Para instalação de uma 258 

boate deverá cumprir os seguintes quesitos; distância, recursos, etc. O principal 259 

controle de parâmetro de incomodidade ficou definida na questão do ruído, no entanto 260 
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fica difícil  o simples acompanhamento da tabela da ABNT para esses índices, não se 261 

tem parâmetros técnicos claros e consistentes para o funcionamento. Foi feita uma 262 

proposta para SEPLAN de um estudo mais profundo da lei, ou seja artigo por artigo, 263 

mas, ainda não houve essa possibilidade apesar de já ter havido dois encontros. Isso é 264 

importante dizer,  porque quando o Márcio fala artigo que diz “quem vender bebida 265 

alcoólica que tenha portas e varandas abertas, terraços vai poder funcionar até as cinco 266 

da manhã” A pergunta nesse sentido é como ficarão as lojas de conveniências  de 267 

postos de combustíveis, supermercados que trabalham 24h serão fechados, poderão 268 

vender bebidas alcoólicas? Diante dessas questões, penso que seria o caso do CMB 269 

pensar num fórum para fazer esses debates, pois são essas as questões que vão se 270 

refletir la na frente. É indiscutível a necessidade de modificação, que Bauru encontre 271 

seus caminhos por meio de um PD de desenvolvimento de fato social e econômico. O 272 

parcelamento do solo é o grande produção da cidade, como já foi dito pelo Márcio, 273 

quando surge um bairro novo ele poderá ser bom ou ruim, cabe sim a preocupação de 274 

estabelecer critérios de alinhamento de desenvolvimento sustentável, temos que levar 275 

em consideração o problema que temos com a drenagem. O coeficiente de 276 

aproveitamento representa o adensamento ou não de um determinado local, quando 277 

se aplica a contrapartida para uma pessoa que está fazendo uma residência unifamiliar 278 

“na minha opinião sou contra”. Porque vai ultrapassar o coeficiente de aproveitamento 279 

é quem comprar um lote pequeno, pois quem comprar um lote maior não terá a 280 

contrapartida. Diante disso é necessário às análises visando as consequências futuras. 281 

Daré acompanha a fala do Ângelo referente aos ruídos, no caso da ABNT é descontado 282 

o ruído de fundo, não vê nenhum mal em deixar esses artigos restringindo o nível de 283 

ruído. Quando se trata das ZR1 está havendo uma segregação ecônomico, pois só mora 284 

em condomínio fechado quem tem condições financeiras, pontua que o PD tem que 285 

tratar primeiramente da qualidade de vida da população, que se dará pelo 286 
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desenvolvimento econômico da cidade por meio de industrias que geram empregos. 287 

Maninho lembra que a lei ainda não foi aprova e a geração de emprego na cidade é 288 

preocupante, pois Bauru é uma cidade que não tem indústria, o coeficiente tem que 289 

aumentar porque senão não haverá comercialização comercial. Há necessidade de 290 

incentivo ao gerador de emprego, qualificar a mão-de-obra. Alfredo Concorda com as 291 

falas dos demais conselheiros, porém, ainda restam dúvidas, desde a primeira reunião 292 

com a DEMACAMP está sendo questionado a respeito do coeficiente um,  também foi 293 

solicitado exemplos de aplicação desse coeficiente, no entanto até o momento não teve 294 

retorno. Houve reunião com a equipe técnica da SEPLAN e também não se teve 295 

retorno, diante do exposto, estamos no aguardo da resposta, frente essa demora há a 296 

necessidade de mais tempo para análise, ou somos convencidos ou temos que 297 

convencê-los. Márcio lembra que faltou a grande discussão “ que cidade queremos, de 298 

que forma queremos o que desejamos que tenha essa cidade”. Nilson pensa ocorre 299 

neste momento uma pequena confusão no entendimento das pessoas entre o PD e 300 

LUOS. Algumas pontuações que fizeram é o pressuposto da LUOS é uma liberalização 301 

maior do espaço da cidade uma menor divisão e separação dos setores, e nisso é real a 302 

fiscalização precisa trabalhar com meios mais contemporâneos, como 303 

georreferenciamento.  Esses apontamentos como a cidade que queremos,  a cidade 304 

para o futuro, o desenho da cidade, isso vai ser tratado mais no PD. Quanto as 305 

participações da população nas audiências, todos os encontros foram participativos uns 306 

com mais pessoas outros com menos. As discussões sobre as propostas serão realizadas 307 

mais adiante, os grupos com os delegados, o poder legislativo também estão 308 

participando. Caso haja necessidade de dilação de prazo que seja nas discussões e não 309 

nas propostas, na discussão precisa estar claro e aberto. Márcio esclarece que muita 310 

coisa que foi colocada realmente trata do PD, ocorre que a equipe técnica vinha 311 

acompanhando todo o processo em cima da discussão PD e de repente a ruptura e vira 312 
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a chave para LUOS é quase que impossível não conotar uma lei com a outra. O CMB é 313 

muito consciente com tudo isso e tem uma preocupação  muito grande pelo próprio 314 

peso da responsabilidade que traz junto com PD.  Nilson diz que a ideia nesse momento 315 

de discussão é que saia o mais redondo possível, para quando chegar na Câmara esteja 316 

bem compreensível para que não seja muito transformado quando la chegar.  317 

 318 

Outros assuntos. Findos os trabalhos às 23:00 horas  a reunião foi encerrada pelo 319 

Presidente que agradeceu a presença de todos. Eu, Claudia Gonçalves de Oliveira Volet 320 

 , lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos demais representantes da 321 

Diretoria Executiva do CMB.  322 

 323 

Marcio Antônio Tonim Colim 324 

Presidente 325 

 326 

Klaudio Coffani Nunes 327 

Vice-Presidente 328 

 329 

Alfredo Cirne Moreira 330 

1º Secretário 331 

 332 

Giovanna Gândara Gai 333 
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2ª Secretária 334 

 335 

Claudia Gonçalves de Oliveira Volet 336 

Secretaria Executiva   337 

1.  338 


		2021-11-22T10:40:07-0300
	MARCIO ANTONIO TONIM COLIM:14594474845




