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ATA DA 91 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO MUNICÍPIO -----------1

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e2

quinze minutos, de forma online, pela plataforma Microsoft Teams, foi realizada3

a 91ª Reunião Ordinária do Conselho do Município de Bauru, CMB. Estiveram4

presentes e assinaram a lista de presença os seguintes membros por segmento5

da sociedade: A) REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO: Claudia6

Gonçalves de Oliveira Volet(Suplente - SEPLAN); Gislaine Milena Casula7

Magrini( Suplente - SEDECON); Anibal dos Santos Ramalho(Titular - EMDURB);8

José Vitor Fernandes Bertizoli(Titular - Educação);REPRESENTANTES DAS9

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: Não houve. C) REPRESENTANTES10

DAS ENTIDADES DE CLASSE - Alfredo Neme Neto(Titular – ASSENAG);11

Márcio Antônio Tonim Colim(Titular - IAB); Fernando César Pegorin(Titular -12

SECOVI); Bruno Pegorin Neto(2º Suplente - SECOVI) D) ONG’S - Não houve;E)13

REPRESENTANTES DA COMUNIDADE - SETORES URBANOS: Peter Ping14

Ho(1º Suplente - Setor 2); Andrea Almeida Ortolani(2º Suplente - Setor 4); José15

Fernando Redondo Mendes(Titular - Setor 6); Carlos Alberto de Sá16

Cardoso(2ºSuplente - Setor 6); Rosangela Felix Silva (Titular - Setor 7); Rafael17

Idalgo Cardoso(Titular - Setor 9); Tânia Kamimura Maceri(1º Suplente - Setor18

12); SETORES RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller(Titular – Bacia Hid. do19

Córrego Água Parada); Francisco Octaviano Cardoso Neto( 2º Suplente - Bacia20

Hidrográfica do Ribeirão Campo Novo) F) CONVIDADOS: Valderez Alves21

Cardoso(SEPLAN); Gilberto Portugal(SEDECON); Rodrigo(Jd. Imperial;)G)22

JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: Nilson Ghirardello(Titular, PMB - SEPLAN);23

Angelo Joaquini Neto(Titular, SIDUSCON); Alfredo Cirne Moreira(Titular - Setor24

1); Iraci Herreira Leite do Pinho(1º Suplente, Bacia Hid. Do Rio Batalha). Maria25

Izabel Merino de Medeiros(1º Suplente - Fórum Pró Batalha); Klaudio Coffani26

Nunes(Titular - Fórum Pró-Batalha); Thiago de Andrade(Titular - Setor 11);27

Juliana Corradini(2º Suplente - Setor 11); 1) PALAVRA DO PRESIDENTE –28
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Márcio agradece a presença de todos e da início a reunião. 2 - Residencial29

Terre Di Toscana x Jardim Imperial: Márcio da ciência ao conselho do30

abaixo assinado por ele recebido no dia 18/03/2022, feito pelos moradores do31

Jd. Imperial. Segue colagem do texto recebido com as solicitações.32

33

Segue trecho da ata 69ª Ordinária que tratou da aprovação do loteamento Terri Di34

Toscana, em 04/05/2020, a saber: 2.2) Processo 38038/2012 - Estudo de Impacto35

de Vizinhança Loteamento Terre di Toscana - Márcio informa que o processo já36

passou pelo conselho e a Câmara Técnica fez um relatório enviado à Seplan.37

Demonstra a localização do empreendimento utilizando o Google Earth.38

Informa que a câmara técnica levantou que há um sistema viário projetado39

previsto no Plano Diretor Participativo conforme Lei 5631 de 22 de agosto de40

2008 com base em sua cartografia a qual faria a ligação da Av. José Aiello até41

sistema viário projetado de ligação com proximidade do Residencial Tamboré42

até Comendador José da Silva Martha, cruzando com a Av. José Vicente Aeillo43

na altura do empreendimento em questão, que passaria na área do44
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empreendimento e, como este trecho não está contemplado no45

empreendimento, apesar de estar previsto nas Diretrizes do empreendimento46

uma via lateral para promover a interligação do bacia do Batalha com a Bacia47

do Córrego Água da Ressaca, questiona o que a prefeitura pretende fazer para48

suprir essa supressão no projeto final do empreendimento e cumprir com a49

determinação do Plano Diretor. Raeder informa que relatou o parecer da50

câmara técnica mas esclarece que a Natasha apresentou uma alternativa para51

o sistema viário em questão, passando por áreas vizinhas, por questões52

ambientais, visto que há área de cerrado ao fundo do empreendimento e seria53

impossível desmatar para sistema viário. Informa que, apesar do parecer já54

elaborado, ficou convencido que a prefeitura apresentará outras opções para55

este sistema viário previsto no plano diretor, sendo que assim seu parecer56

passa de questionamento para favorável à aprovação do empreendimento,57

desde que a prefeitura garanta que este sistema viário seja implantado com58

alguma outra solução no futuro. Natasha complementa que apresentou59

algumas alternativas, mas que para a definição dos detalhes da execução60

serão necessários estudos e projetos específicos, visto as condições de relevo,61

ambientais, etc, e que este projeto será feito na oportunidade quando for ser62

implantado. Márcio informa que a preocupação do CMB é que seja cumprido o63

plano diretor, e solicita que a prefeitura garanta a interligação prevista no64

plano diretor. Natasha concorda e informa que irá encaminha este mapa para65

que conste já na revisão do plano diretor. Klaudio faz a ponderação sobre se é66

viável juridicamente esta alteração do traçado em relação ao plano diretor.67

Márcio informa que o mapa do plano diretor não tem precisão, trata-se de uma68

diretriz. Natasha complementa que o mapa do plano diretor não apresenta69

nenhum estudo de viabilidade das áreas que ele propõe, então o entendimento70

é de que a diretriz deve ser cumprida, a cidade deve ser interligada, garantindo71

a mobilidade. Nesse sentido, a proposta que a Natasha encaminhou não72



Ata da 91ª Reunião Ordinária - Conselho do Município de Bauru - 04/04/2022 4/6

inviabiliza a diretriz do plano diretor, ela só é deslocada para uma área que73

seja possível fazer a execução. Também informa que se pelo mapa há esta74

interligação projetada, mas que o próprio plano diretor impede o75

desmatamento da área em que passaria esta interligação, pois trata-se de uma76

ARIE. Klaudio sugere incluir a observação no processo que o Conselho do77

Município não se opõe ao projeto, mas reconhece a importância da via78

projetada no plano diretor a qual pode ser relocada em alguma alternativa79

técnica. Também foi colocado na reunião se o sistema viário da Av. José80

Vicente Aeillo comporta o impacto de transito causado pelo empreendimento81

principalmente no diz respeito a sua confluência com a Av. José da Silva82

Martha e a prefeitura se manifestou que não há impactos nesse sentido. O83

conselho também questionou a legalidade de aplicação de recursos de84

contrapartidas em áreas não regularizadas conforme exposto pela própria85

prefeitura como o caso da Rua Luiz Ferrari na transposição da APP e Linha86

Férrea sob concessão da Rumo Logística e foi passado pelo município que87

estão fazendo a travessia da Luis Ferrari independente de qualquer liberação88

formal. Colocado em votação, houve manifestação contrária do conselheiro89

Fernando Redondo. Klaudio vota a favor com a ressalva já exposta. Não90

havendo mais manifestações, o processo é aprovado pela maioria da plenária.91

Diante do exposto, Tânia sugere que seja realizado um estudo técnico pela92

EMDURB e SEPLAN para sanar a questão da segurança viária que os moradores93

enfrentam no momento, bem como apontar as soluções. Alfredo pontua que não há94

necessidade de alterar as contrapartidas que já foram acordada anteriormente, diz95

também que se o bairro, Jd. Imperial, existe antes de 1979 a infraestrutura deverá96

ser por conta da prefeitura. Alfredo solicita que conste na ata, que a ASSENAG97

enviou para Prefeita proposta de lei de contribuição de melhorias mais efetiva, ainda98

está no aguardo de resposta. Andréa solicita que haja um cuidado maior nas99

análises para elaboração do EIVs. Márcio põe em votação a seguinte questão: Que100
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a SEPLAN seja oficializada para apresentação do estudo técnico e soluções para o101

bairro Jd. Imperial e assim que o estudo for recebido os moradores serão102

comunicados, foi aprovado por unanimidade. 3 - Outros conceitos para Plano103

Diretor e Zoneamento: Márcio faz algumas considerações sobre o assunto como:104

outorga onerosa - que cidade nós queremos, diz que tudo recai sobre o indivíduo,105

não existe uma forma de pensar mais coletiva e uma cidade mais empreendedora,106

com maior geração de receita. A partir dai coloca o tema em discussão. Tânia inicia107

dizendo, quais são as oportunidades que a cidade oferece ou pode oferecer? Como108

podemos buscar mecanismo para melhoria dos salários? De que forma podemos109

buscar recursos, fazer um alinhamento nas questões sociais, drenagens,110

resíduos(lixo). Aponta também a necessidade de levantamento dos111

empreendimentos aprovados e fazer o cálculo da outorga, para verificar o quanto112

essa arrecadação resolveria na cidade de Bauru. Alfredo acrescenta que há113

necessidade de leis que incentivo, como o código de obras, que tenham mais114

infraestrutura nas regiões mais carente, trabalhar com a porcentagem do IPTU, ou115

seja, quem tem mais paga mais. Márcio indaga, qual é a vocação de Bauru? Seria:116

serviço, logística, comércio. Andrea destaca que não há avanço urbanístico, não há117

números, um plano diretor de 14 anos, de modo que não tem como definir uma118

cidade que queremos. Márcio conclui que, diante da falta de dados do município119

não tem como tomar alguma decisão nesse sentido. Diz ainda que existe a120

necessidade de buscar novas soluções para o desenvolvimento da cidade, fazer um121

estudo da ZIC’s para alavancar o desenvolvimento econômico no município.122

Ressalta que essas discussões mais criticas faltaram no plano diretor. Tânia solicita123

ao Márcio uma reunião com o conselho gestor do plano diretor com os membros124

deste conselho, para fazer uma avaliação da situação e realmente ver o que se125

pensa coletivamente sobre o assunto. Outros assuntos. Findos os trabalhos às126

22:00 horas a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a presença de127
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todos. Eu, Claudia Gonçalves de Oliveira Volet , lavrei a presente ata que segue128

assinada por mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB.129

130

Marcio Antônio Tonim Colim131

Presidente132

Klaudio Coffani Nunes133

Vice-Presidente134

Alfredo Cirne Moreira135

1º Secretário136

Giovanna Gândara Gai137

2ª Secretária138

Samira de Almeida Soares da Silva139

Secretaria Executiva140
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