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ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DOMUNICÍPIO -----------------------------------1
Aos 14 dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às dezenove horas e quinze minutos,2
realizada online, pela plataforma ZOOM disponibilizada pela Prefeitura, foi realizada a 73ª3
Reunião Ordinária do Conselho do Município de Bauru, CMB. Estiveram presentes e4
assinaram a lista de presença os seguintes membros por segmento da sociedade: A)5
REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO: Natasha Lamônica (Titular, PMB – SEPLAN); Bárbara6
Zaneti de Carvalho (Titular, PMB - SEPLAN); Chahida Jacqueline Obeidi (Titular, PMB – SEBES),7
Flávio Jun Kitazume (Titular, PMB - Saúde). B) REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE8
ENSINO SUPERIOR - Luiz Daré Neto (Titular – IES – FEB/UNESP). C) REPRESENTANTES DAS9
ENTIDADES DE CLASSE - Alfredo Neme Neto (Titular – ASSENAG); Ângelo Joaquini Neto10
(Titular – SINDUSCON); Marcio Antônio Tonim Colim (Titular – IAB); D) ONG’S - Klaudio11
Coffani Nunes (Titular FÓRUM PRÓ BATALHA); E) REPRESENTANTES DA COMUNIDADE -12
SETORES URBANOS: José de Souza Lopes Junior (2º Suplente, Setor 1); Emilio Alfredo13
Moreira Viegas (Titular, Setor 2); Peter Ping Ho (1º Suplente, Setor 2); Maria Isabel Adão14
Barbosa (Titular, Setor 4); Raeder Rodrigo Porcaro Puliesi (1º Suplente, Setor 6); Carlos15
Roberto de Sá Cardoso (2º Suplente, Setor 6); Rafael Idalgo Cardoso (Titular, Setor 9);16
SETORES RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller (Titular – Bacia Hid. do Córrego Água17
Parada); Iraci Herrera Leite do Pinho (2º Suplente – Bacia Hid. do Rio Batalha). F)18
CONVIDADOS: Luis Palhares; Fábio Silva (Tilibra); João Marcos Linares (Tilibra); Cauê Negrão19
(Tilibra); Sidnei Bergamaschi. G) JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: William Conte (Titular, PMB –20
OBRAS); 1) PALAVRA DO PRESIDENTE - Márcio Colim solicita à plenária a inclusão de dois21
assuntos na pauta, conforme solicitações de conselheiros. Raeder informa que sua22
solicitação foi feita com antecedência, e que deveria já ter sido incluído na pauta original.23
Márcio esclarece que não foi inserido, por que não havia confirmação da participação do Eng.24
Luiz Franzolin, o qual vem esclarecendo publicamente as questões sobre o CODESE. Que no25
final de semana conseguiu contato e confirmação de que ele poderia participar nesta26
reunião de hoje. Assim, somente agora ele pode inserir esse tema na pauta. Após consulta27
aos conselheiros presentes, por unanimidade, foram incluídos os dois assuntos na pauta,28
após a apresentação e votação dos EIVs já previstos na pauta original, que são: PPP da29
Iluminação Pública: Participação do CMB no Comitê Gestor da PPP IP e questionamentos30
sobre o processo em andamento e a segunda, sobre o CODESE. 2) Processo 189554/2019 -31
EIV Rodobens - Água Comprida - Márcio inicia, informando a localização do32
empreendimento. Luis Palhares continua, apresentando as principais características do33
empreendimento, explica a entrada e saída de veículos, em que foi previsto um bolsão34
interno à área do empreendimento para amenizar o impacto no tráfego. Márcio apresenta a35
delimitação de área de influência direta e indireta. Márcio explica que o sistema viário do36
bairro já foi planejado para um adensamento maior da região. Márcio faz a leitura da37
manifestação técnica do GAE, com as mitigações e contrapartidas solicitadas. Após38
esclarecimentos de dúvidas, Márcio apresenta as ressalvas da câmara técnica, sendo a)39
aumentar o prazo de 6 para 12 meses para indicação do local de implantação do Parque40
Água Comprida, pela SEMMA, para aproveitar os dados do levantamento planialtimétrico41
que será realizado pela empresa BILD; b) a substituição dos kits GPS e Nobreak solicitados42
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pela Emdurb, por um conjunto semafórico no cruzamento das ruas Padre Francisco Van Der43
Mas com a Nicolas Moreno Munhoz; c) que o valor de contrapartida da saúde seja aplicado44
na região próxima ao empreendimento. Após votação, o empreendimento foi aprovado, sem45
manifestações contrárias. 3) Processo 134564/2019 - EIV Tilibra - Márcio apresenta a46
localização, explica que trata-se de uma regularização e uma ampliação, sendo um47
empreendimento logístico de depósito de material escolar. Explica que não houve nenhuma48
objeção da câmara técnica quanto ao processo. Márcio faz a leitura da manifestação técnica49
do GAE, e do relatório da câmara técnica, que não apontou ressalvas. Kláudio Cóffani50
comenta que este local do centro de distribuição da Tilibra (CD) é um exemplo de como51
questões da Lei do Cerrado, da Cetesb e administração municipal travam Bauru. Ele informa52
que há vários anos, a Tilibra já apresentou ao COMDEMA pedidos de autorização de53
promoção de reformas de ampliação deste CD, com baixíssimo impacto e reduzida54
supressão de vegetação nativa de cerrado. O COMDEMA aprovou ampliações há anos atrás,55
mas a CETESB barrou apontando a Lei do Cerrado. O Conselheiro destacou que nessa56
questão do Cerrado dentro do perímetro urbano a Prefeitura deveria ter tido posturas muito57
mais ativas em defesa do que é determinado em nosso Plano Diretor, uma vez que o plano58
diretor é uma Lei com status constitucional, sendo a “Constituição do zoneamento uso e59
ocupação do município”, mas infelizmente isso não ocorreu nos últimos 12 anos. Marcio60
comentou que agora a Tilibra deseja apenas promover a regularização. Kláudio concordou e61
enfatizou que esse local é um exemplo de como Bauru tem falhado em apoiar as atividades62
produtivas de quem age corretamente, ainda mais que o local está dentro de ZIC. E ele ainda63
destacou que a gleba vizinha, há anos, desmatou ilegalmente, foi embargado e parecem64
estar desenvolvendo atividades nesta área. Após votação, a proposta de regularização e65
ampliação do empreendimento foi aprovado, sem manifestações contrárias. 4) Participação66
do CMB no comitê gestor da PPP da iluminação - Kláudio Cóffani informa que o CMB67
participa do Comitê Gestor das PPPs e que - em relação a PPP da iluminação - vem68
ocorrendo muitos questionamentos, por parte de conselheiros, instituições e cidadãos sobre69
todo esse processo. Por exemplo: Foram feitas inúmeras perguntas online e - apesar de70
termos presenciado reunião para discutir tais questões e suas respostas - não consta71
publicidade destas respostas, bem como não consta nada na página desta PPP. A Assenag,72
com seus engenheiros e especialistas, levantou várias situações e aceita em firmar com o73
CMB um ofício sobre este assunto. Assim, gostaria de pedir autorização, para a plenária,74
para o CMB fazer os questionamentos junto com a ASSENAG, e outras entidades, para enviar75
para a prefeitura, para dar publicidade enviando para órgãos de imprensa e instituições e76
até ao MP. Os Conselheiros Ângelo e Alfredo Neme comentaram sobre isso, em apoio,77
realçando que a administração "deixa as pessoas falarem", porém ela não parece ouvir o que78
elas falam, nem demonstra alterar nada por causa do que escutou. Posto em votação pelo79
Presidente, Não houve manifestações contrárias à ação de fazer os questionamentos80
publicamente e foi aprovado por unanimidade. 5) CODESE – Márcio informa que a81
solicitação do Raeder era de explicar um pouco sobre o Codese, pois há dúvidas se ele82
compete ou não com outros conselhos, e em que sentindo que o Codese está sendo83
proposto. Raeder não acrescenta mais nenhuma manifestação. Alfredo Neme explica que o84
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Codese é multidisciplinar, e que visa ações para o futuro. Márcio questiona a diferença do85
Codese para o Instituto de planejamento. Alfredo explica que o Instituto visa especializar-se86
no planejamento urbano, já o Codese tem proposta multidisciplinar, vendo vários aspectos87
integrada e simultaneamente tais como: gestão pública, a mobilidade, educação, saúde, e88
vários outros temas, e se propõe a pensar em transformações, aprimoramentos e em um89
planejamento a longo prazo. Maria Isabel pergunta quem são os integrantes do Codese.90
Alfredo explica que é diverso, que possui profissionais liberais, empresários, professores,91
pessoas de todas as áreas de atuação e que foram convidados especialistas nos diversos92
tópicos que são estudados. Kláudio informa que o Codese ainda não está formalizado nem93
como Associação e nem como Conselho municipal; que ele ainda está sendo estruturado e94
todos são voluntários. Alfredo complementa que há um projeto de lei que está na câmara95
para sua formalização e reforça que os voluntários do codese não podem ser vinculados a96
partidos políticos.97

98
Findos os trabalhos às 20h15 a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a99
presença de todos. Eu, Bárbara Zaneti de Carvalho, lavrei a presente ata que segue assinada100
por mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB.101
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