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ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO MUNICÍPIO -----------------------------------  1 

Aos 07 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às dezenove horas e quinze minutos, 2 

realizada online, pela plataforma ZOOM disponibilizada pela Prefeitura, foi realizada a 75ª 3 

Reunião Ordinária do Conselho do Município de Bauru, CMB. Estiveram presentes e 4 

assinaram a lista de presença os seguintes membros por segmento da sociedade: A) 5 

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO: Bárbara Zaneti de Carvalho (Titular, PMB - SEPLAN); 6 

Tamiris Mendes Genebra (Suplente, PMB – SEPLAN); Rafael Nunes Rosalin (Titular, PMB – 7 

SMDE); Flávio Jun Kitazume (Titular, PMB - Saúde). B) REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES 8 

DE ENSINO SUPERIOR - Luiz Daré Neto (Titular – IES – FEB/UNESP). C) REPRESENTANTES 9 

DAS ENTIDADES DE CLASSE - Mariana de Campos Fattori (Suplente - OAB); Alfredo Neme 10 

Neto (Titular – ASSENAG); Ângelo Joaquini Neto (Titular – SINDUSCON); Marcio Antônio 11 

Tonim Colim (Titular – IAB); D) ONG’S - Klaudio Coffani Nunes (Titular FÓRUM PRÓ 12 

BATALHA); Maria Izabel Merino de Medeiros (1º Suplente  FÓRUM PRÓ BATALHA). E) 13 

REPRESENTANTES DA COMUNIDADE - SETORES URBANOS: Alfredo Cirne Moreira (Titular, 14 

Setor 1); José de Souza Lopes Junior (2º Suplente, Setor 1); Emilio Alfredo Moreira Viegas 15 

(Titular, Setor 2); Peter Ping Ho (1º Suplente, Setor 2); Maria Isabel Adão Barbosa (Titular, 16 

Setor 4); José Fernando Redondo Mendes (Titular, Setor 6); Raeder Rodrigo Porcaro Puliesi 17 

(1º Suplente, Setor 6); José Carlos de Souza (Titular, Setor 8); Rafael Idalgo Cardoso (Titular, 18 

Setor 9); Thiago de Andrade (Titular, Setor 11). SETORES RURAIS: Nilton Carlos Pollice 19 

Scudeller (Titular – Bacia Hid. do Córrego Água Parada); Francisco Octaviano Cardoso Neto 20 

(2º Suplente – Bacia Hid. do Ribeirão Campo Novo). F) CONVIDADOS: G) JUSTIFICARAM 21 

AUSÊNCIA: Natasha Lamônica (Titular, PMB – SEPLAN); Fernando César Pegorin (Titular – 22 

SECOVI); Bruno Pegorin Neto (2º Suplente - SECOVI); Edson Valentin Freitas Filho (Titular, 23 

Setor 12); Tania Kamimura Maceri (1º Suplente, Setor 12); Iraci Herrera Leite do Pinho (1º 24 

Suplente – Bacia Hid. do Rio Batalha); 1) PALAVRA DO PRESIDENTE - 2) 23486/2020 – EIV 25 

Regularização Sendi Engenharia – Márcio explica que a Sendi Engenharia apresentou um EIV 26 

sobre a regularização da sua área construída. Explica que a Sendi é uma empresa de pré-27 

moldados que se localiza na marginal da rodovia que sai para Arealva. Carol, arquiteta da 28 

Sendi e Vanessa, do jurídico da empresa, fazem uma apresentação breve do resumo do EIV 29 

elaborado, explicando que a Sendi já funciona no local há mais de 15 anos, e que as obras 30 

foram construídas no período de 2004 a 2019. Informa o número de colaboradores, as 31 

características construtivas das edificações, explica também que são atendidos por poço 32 

artesiano, contando com 3 reservatórios. Carol explica que pelo estudo elaborado, visto que 33 

o empreendimento já está em funcionamento há 15 anos no local, não foram constatados 34 

impactos de natureza negativa e que após tratativas com a prefeitura, o empreendedor fará 35 

a doação das áreas desapropriadas em duas matrículas, em que foram executadas as 36 

marginais da rodovia, sendo que os custos dos registros de doação e impostos serão arcados 37 

pela prefeitura. Márcio explica que a câmara técnica analisou o processo e não teve 38 

nenhuma objeção em encaminhar o processo para a aprovação da plenária, por se tratar de 39 

uma regularização. Sobre a questão de tráfego gerado, explica que pelo RIT, o volume é 40 

baixo, devido à capacidade de produção diária da empresa. Márcio faz a leitura da 41 

manifestação técnica do GAE, e abre para perguntas. Raeder questiona sobre o valor da 42 
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desapropriação. Vanessa diz que a Sendi não tem a informação do valor, pois o processo de 43 

desapropriação não chegou a esta discussão. Nilton questiona se há contenção e reuso de 44 

águas pluviais, visto que há 17mil metros quadrados de área coberta. Carol explica que há 45 

sistema de drenagem interna, e que deságua no córrego Barreirinho. Márcio diz que há uma 46 

dúvida no chat referente a poluição de agregados e poeira, e explica que conhece a 47 

empresa, que possui um programa muito extenso de resíduos sólidos pela Canedo, e que é 48 

uma empresa relativamente limpa, em que não se vê emissão de poeira. Carol explica que 49 

parte dos resíduos sólidos são reaproveitados internamente. Francisco retoma o assunto do 50 

valor de desapropriação. Márcio encontra a avaliação no processo, e informa que o valor 51 

avaliado é de R$82,35/m², totalizando um valor de desapropriação de R$156.296,38. Carol 52 

explica que este valor é referente a uma das matrículas, porém a outra tem uma área 53 

aproximadamente igual. Colocado em votação o empreendimento, não houve 54 

manifestações contrárias, sem aprovado por unanimidade. Alfredo aponta a necessidade de 55 

maior fiscalização do município, visto que após 5 anos, para regularização de edificações, é 56 

caducado o ISSQN, sendo assim, o município acaba perdendo receita. 3) 105998/2020 – EIV 57 

One Care Atendimento Hospitalar – Márcio explica que o processo chegou como aprovação 58 

de um pronto socorro, com uso E2, mas que na análise da câmara técnica, verificou-se que 59 

trata-se de um hospital, pois dentro do próprio processo há documentos citando como uma 60 

unidade hospitalar, e a planta do empreendimento contém centro cirúrgico, área de 61 

internação, UTI, classificando-o como hospital. Então, Márcio diz que foi questionado à 62 

Seplan sobre isso, e que o retorno dado é de que o uso E4 que seria referente a hospitais, 63 

não tem previsão de ser aprovado em nenhum local da cidade, e que cabe à Seplan de 64 

acordo com o seu pessoal técnico determinar aonde podem ser colocados. A câmara técnica 65 

apontou que há muita insegurança jurídica, inclusive para o proprietário, em aprovar um 66 

estabelecimento como pronto socorro, mas funcionar como hospital. E os técnicos da 67 

prefeitura também tinham insegurança em aprovar um hospital, visto que não há previsão 68 

de instalação do uso E4 em nenhum lugar da cidade. Assim, Márcio faz a leitura do ofício 69 

elaborado pela câmara técnica com recomendação à secretaria de planejamento de analisar 70 

e justificar o uso E4 no local pretendido e alterar o pedido de aprovação de E2 para E4, 71 

alterando a documentação para análise. A seguir, faz a leitura do ofício da secretária Letícia 72 

em resposta ao CMB, informando que acatou a recomendação do CMB e decidiu pela 73 

normatização do procedimento para autorização do uso E4, através de um Decreto 74 

Municipal de regulamentação. A seguir faz a leitura do Decreto Municipal nº 15.144 de 04 de 75 

dezembro de 2020, que regulamenta a instalação de atividades de Uso Específico E4. Ângelo 76 

questiona se o decreto deveria ser passado por consulta pública ou pelo CMB antes de ser 77 

publicado. Samira explica que a prerrogativa de emissão de decreto é do Prefeito, e que se 78 

fosse lei, aí sim precisaria de consulta pública, mas no caso de decreto, ele regulamenta uma 79 

lei pré-existente, o que é feito pelo poder executivo. Ângelo questiona sobre a alteração do 80 

zoneamento, sendo que há a discussão em andamento sobre a revisão do plano diretor e da 81 

lei de zoneamento. Samira esclarece que não foi alterado o zoneamento, o zoneamento na 82 

área continua sendo ZS, o mapa também não foi alterado. O que foi feito foi regulamentar o 83 

uso E4 na cidade, porque se você olhar em todas as tabelas de zoneamento do município, 84 
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em nenhum é contemplado o uso E4. Samira explica que isso pode ser alterado na revisão 85 

do plano diretor e lei de parcelamento, mas enquanto a lei atual está vigente, está sendo 86 

feita a regulamentação dela. Márcio apresenta a seguir o parecer do diretor do 87 

Departamento de Uso e Ocupação do Solo, que informa que é possível o uso E4 no local 88 

pretendido para a instalação do hospital. Márcio diz que todo documento que chegou ao 89 

CMB está descrito como aprovação de um pronto socorro, porém o conteúdo contempla 90 

todas as características para um hospital. Marlon Barbosa, diretor executivo da rede One 91 

Care, explica quando a lei municipal foi feita existiam algumas terminologias como pronto 92 

socorro e hospital que foram adotadas para os usos, e que a portaria do Ministério da Saúde 93 

nº2022 de 2017, veio para dirimir as dúvidas e tenta ao máximo facilitar a análise da 94 

secretaria de planejamento, de acordo com o que o ministério da saúde e a vigilância 95 

sanitária vai exigir. Ele explica que esta portaria altera as terminologias das ações de saúde e 96 

classifica os estabelecimentos de saúde. Explica então que o espaço físico onde ocorrem as 97 

ações de saúde são chamados de estabelecimentos de saúde, e por esta portaria, além de 98 

hospital e pronto atendimento, há outras 25 terminologias que não existiam em 1982. 99 

Continua explicando que todos os hospitais do município de Bauru, são estabelecimentos 100 

mistos, pois praticam mais de uma ação de saúde ditada pelo Ministério da Saúde. Marlon 101 

continua sua fala, informando dados atuais sobre a situação da saúde em Bauru e 102 

reforçando a importância de um novo hospital para cidade. Márcio explica que mesmo com 103 

a solicitação de alteração do uso de E2 para E4, o estudo desenvolvido para o EIV não muda, 104 

pois já foi feito contemplando todos os usos para o funcionamento do hospital. Assim, 105 

questiona à plenária se alguém tem alguma objeção em prosseguir com a apresentação do 106 

EIV do empreendimento, mesmo ainda sem ter alterado a nomenclatura nos documentos, 107 

colocando uma condicionante do CMB de que a decisão da plenária será válida desde que 108 

seja alterada a documentação para a nomenclatura correta. Fernando Redondo solicita que 109 

registre sua fala de que foi levantada na câmara técnica a questão do posto de gasolina 110 

próximo ao hospital, em que vai ser necessária a alteração posição do tanque do posto, para 111 

cumprir a legislação do distanciamento dos tanques com o hospital. Patah informa que 112 

houve uma reunião na Seplan no dia 24/11/2020, às 9h, com a presença da Natasha 113 

Lamônica, dele mesmo, da Sanae como diretora do DAP, da engenheira Mariana Meireles, 114 

que está cuidando da aprovação do processo, Ana Beatriz, que é diretora do posto Anna 115 

Premier, e do Dr. Paulo Eduardo , e apresenta o projeto que foi feito para as alterações do 116 

posto. Explica que nesta reunião, firmaram o compromisso de, como o momento da situação 117 

do país é de falta de materiais e produtos, eles solicitaram uma certidão ao Departamento 118 

de Uso do Solo, à SEMMA e à CETESB, pois para fazer estas modificações, eles vão demorar 119 

um processo de 120 a 150 dias, pois a partir das certidões que já foram emitidas pela 120 

Prefeitura Municipal, faltando receber a autorização da CETESB, eles vão fazer uma 121 

modificação, mudando e atendendo os 50m conforme pede a legislação do decreto. Explica 122 

que isso está assinado em uma reunião e eles se comprometeram que o Alvará de 123 

Funcionamento e a liberação do habite-se do empreendimento seja vinculado à modificação 124 

dos tanques, porque eles não têm tempo hábil para executar no referido momento. Informa 125 

que solicitaram ao Deplan, que juntasse ao termo de compromisso das contrapartidas, a 126 
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vinculação deste documento, analisando que só será liberado o habite-se e o alvará de 127 

funcionamento do hospital com a verificação pelo DAP e pela Seplan do cumprimento dos 128 

50m de distância entre os tanques do posto e o hospital, conforme projeto apresentado pelo 129 

compartilhamento de tela. A seguir, Márcio inicia a apresentação do EIV do 130 

empreendimento, indicando sua localização, informa sobre um termo de compromisso em 131 

que o empreendedor irá doar 150 exames e 200 consultas por mês ao município nos 132 

próximos 10 anos, apresenta fotos das vias do entorno do empreendimento. Márcio 133 

questiona sobre o número de vagas, sobre não ter computado o térreo na área útil para o 134 

cálculo de vagas. Patah explica que o estabelecimento conta com 104 vagas, sendo 50 vagas 135 

para leitos, 40 vagas para apartamentos, 5 vagas para pediatria, 5 vagas para o corpo clínico, 136 

4 vagas para profissionais que trabalham no hospital e 16 vagas para bicicletas e 12 para 137 

motos, há também 1 vaga para caminhão baú para abastecimento e recolhimento de 138 

resíduos, e 2 vagas para ambulâncias no subsolo, e 6 vagas para ambulâncias no térreo. 139 

Peter questiona sobre o trânsito da região, que poderá atrapalhar o acesso ao hospital no 140 

caso de uma emergência. Marlon explica que a minutagem de quem está infartado na 141 

ambulância é uma grande preocupação técnica do hospital, e que a localização do 142 

empreendimento proporcionará um acesso mais rápido do que a outros hospitais já 143 

existentes na cidade. Samira também informa que foi pedido como mitigação a 144 

infraestrutura completa de três quarteirões para viabilizar um acesso secundário ao hospital. 145 

Flávio Kitazume complementa que há duas rodovias próximas que criam um eixo favorável, e 146 

que nos casos graves, o SAMU e o Resgate tentam estabilizar o paciente antes de fazer o 147 

socorro. A seguir Márcio apresenta as mitigações solicitadas, de infraestrutura completa em 148 

3 quarteirões, arborização, e extensão de interligação da rede de esgoto. Patah explica que 149 

foi dividido em duas partes as contrapartidas, sendo que na primeira etapa da obra, de 150 

aproximadamente 20 milhões, ficam as contrapartidas solicitadas pelo GAE. E na segunda 151 

etapa da obra, de aproximadamente 70 milhões, ficam relacionadas as doações dos exames 152 

e consultas ao município. Mário abre a votação, levando em consideração como 153 

condicionante da aprovação pelo conselho de que todo o processo deverá ser alterado para 154 

o uso E4, aberta a votação, não houve manifestações contrárias, sendo aprovado por 155 

unanimidade. 4) 43675/2020 – EIV Residencial Parque Mirandela – Dinâmica – Marco, 156 

arquiteto representante da Dinâmica inicia a apresentação do EIV do empreendimento 157 

Parque Mirandela, indicando sua localização, próximo ao Bauru Shopping, área construída, 158 

número de apartamentos, vagas, acessos, e medidas mitigadoras, que incluem recape de 3 159 

quarteirões, equipamentos semafóricos, sinalização, iluminação com 20 projetores no 160 

Parque Vitória Régia e obras de interligação da rede de água. Apresenta os custos estimados 161 

pela empresa para estas mitigações, além das taxas de saúde, educação e DAE. Márcio 162 

informa que a câmara técnica entendeu que trata-se de um antigo vazio urbano na cidade e 163 

que precisa ser ocupado. Informa que a câmara técnica fez uma ressalva referente a 164 

contrapartida da SEMMA, dos 20 projetores, sendo que consideraram que o Vitória Régia já 165 

tem uma boa infraestrutura de lazer, no que se compete a iluminação, assim fizeram a 166 

sugestão de que, uma vez que as áreas na proximidade já possuem uma boa infraestrutura, 167 

de fazer essa aplicação de infraestrutura em alguma outra área de lazer mais carente do 168 
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município, inclusive a sugestão é da praça em que foi aplicada a mitigação do 169 

empreendimento da MRV, Parque Branzi, que apesar de ser uma área fora do raio de 170 

atuação deste empreendimento, o entendimento é que dentro do raio os espaços já 171 

possuem boas infraestruturas e que se a prefeitura concordasse, pudesse ser aplicada esta 172 

mitigação de iluminação pública nesta praça em específico. Raeder discorda que o Vitória 173 

Régia estaria em boas condições e gostaria de ver maiores investimentos lá, mas por outro 174 

lado ele acha interessante a sugestão da câmara técnica, visto que a prefeitura não está em 175 

condições de fazer as melhorias no local sugerido, só não sabe se seria necessário os 20mil 176 

reais de iluminação pública no local. Márcio informa que é uma sugestão da câmara técnica, 177 

que precisa ser melhor estudada e avaliar os valores para substituir os projetores que seriam 178 

colocados no Vitória Régia por postes de iluminação pública no local sugerido. Marco explica 179 

que a Dinâmica possui outro empreendimento próximo ao aeroclube, que já consta como 180 

mitigação outros 20 projetores no Vitória Régia. Raeder então propõe em deixar os 181 

projetores deste empreendimento do aeroclube no Vitória Régia e aplicar a mitigação do 182 

empreendimento Parque Mirandela na praça próxima ao empreendimento Parque Branzi. 183 

Peter questiona se a PPP de Iluminação não contempla praças e parques. Márcio explica que 184 

houve reunião da PPP de iluminação e que foi feita a recomendação de que praças e parques 185 

tivessem um número de pontos que fossem contemplados pela PPP de iluminação, porém 186 

não há detalhamento dos projetos da PPP, então não sabe dizer o que foi ou não 187 

contemplado, mas que para praças consolidadas e a Av Nações Unidas foi solicitada a 188 

contemplação na PPP, e foi solicitado à SEMMA que fizesse o levantamento de todas as 189 

praças da cidade para poder fazer uma lista. Márcio questiona à plenária se todos 190 

concordam com a sugestão do Raeder de dividir os pontos de iluminação entre a praça 191 

sugerida e o Vitória Régia, sendo que não houve manifestações contrárias à sugestão. Então 192 

o empreendimento é colocado em votação, incluindo a sugestão que já foi votada, e, não 193 

havendo manifestações contrárias, o empreendimento é aprovado. 5) Calendário das 194 

Reuniões de 2021 – Bárbara apresenta sugestão de calendário das reuniões ordinárias do 195 

CMB para 2021, mantendo as primeiras segundas-feiras úteis, exceto de setembro e 196 

novembro, pois caem em emendas de feriado. Há votação para a primeira reunião, de 197 

janeiro, ficando acordado o dia 11 de janeiro. Assim, ficam as reuniões agendadas para os 198 

dias 11 de janeiro, 1 de fevereiro, 1 de março, 5 de abril, 3 de maio, 7 de junho, 5 de julho, 2 199 

de agosto, 13 de setembro, 4 de outubro, 8 de novembro e 6 de dezembro.  200 

 201 

Findos os trabalhos às 22h00 a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a 202 

presença de todos. Eu, Bárbara Zaneti de Carvalho, lavrei a presente ata que segue assinada 203 

por mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB. 204 

  205 

 206 

 207 

 208 

Marcio Antônio Tonim Colim 209 

Presidente 210 
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