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ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DOMUNICÍPIO -----------------------------------1
Aos 11 dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e quinze minutos,2
realizada online, pela plataforma ZOOM disponibilizada pela Prefeitura, foi realizada a 76ª3
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
Aníbal dos Santos Ramalho (Titular, PMB – EMDURB). B) REPRESENTANTES DAS8
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - Luiz Daré Neto (Titular – IES – FEB/UNESP). C)9
REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE CLASSE -Mariana de Campos Fattori (Suplente - OAB);10
Alfredo Neme Neto (Titular – ASSENAG); Lincoln Carlos M. de Oliveira (1º Suplente -11
ASSENAG); Ângelo Joaquini Neto (Titular – SINDUSCON); Marcio Antônio Tonim Colim12
(Titular – IAB); Bruno Pegorin Neto (2º Suplente - SECOVI); D) ONG’S - Klaudio Coffani Nunes13
(Titular FÓRUM PRÓ BATALHA); Maria Izabel Merino de Medeiros (1º Suplente FÓRUM PRÓ14
BATALHA). E) REPRESENTANTES DA COMUNIDADE - SETORES URBANOS: Alfredo Cirne15
Moreira (Titular, Setor 1); José de Souza Lopes Junior (2º Suplente, Setor 1); Peter Ping Ho16
(1º Suplente, Setor 2); José Fernando Redondo Mendes (Titular, Setor 6); Raeder Rodrigo17
Porcaro Puliesi (1º Suplente, Setor 6); Carlos Roberto de Sá Cardoso (2º Suplente, Setor 6);18
Rosangela Felix Silva (Titular, Setor 7); Rafael Idalgo Cardoso (Titular, Setor 9); Thiago de19
Andrade (Titular, Setor 11); Tania Kamimura Maceri (1º Suplente, Setor 12). SETORES20
RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller (Titular – Bacia Hid. do Córrego Água Parada); Iraci21
Herrera Leite do Pinho (1º Suplente – Bacia Hid. do Rio Batalha). F) CONVIDADOS: Gislaine22
Milena Casula Magrini; Bruno Gabas Felipe; André Constantino - MRV; Ariane Carrero - MRV;23
Talita; Aline CB - Hap Vida; Luiz Carlos Mendes Junior; Ana Camila Lima dos Anjos - Hap Vida;24
Paulo André; Silvia Vitoria - Vitta; Jessica Almeida; Eric; Nilson Ghirardello. G) JUSTIFICARAM25
AUSÊNCIA: Emilio Alfredo Moreira Viegas (Titular, Setor 2); Francisco Octaviano Cardoso26
Neto (2º Suplente – Bacia Hid. do Ribeirão Campo Novo). 1) PALAVRA DO PRESIDENTE -27
Márcio informa que este ano teremos eleição de membros do Conselho para nova gestão,28
assim solicitou que as secretarias da prefeitura indiquem os novos membros, visto que29
houve alteração de governo, sendo que estas novas indicações são necessárias para30
formação da comissão eleitoral. 2) Processo 59776/2019 - MRV Bolívar e Borússia (Área31
Congregação) - Ariane, representante da MRV inicia a apresentação dos dois32
empreendimentos, indicando sua localização, número de unidades e de habitantes, quadro33
de áreas, e informa que o empreendimento possui decreto de interesse social. A seguir,34
apresenta as mitigações solicitadas pela prefeitura e planilha de orçamento das mesmas,35
que inclui infraestrutura de duas ruas, iluminação pública, sinalização, urbanização de uma36
praça e valores do DAE, saúde e educação. Natasha explica que a infraestrutura solicitada foi37
para possibilitar um novo acesso ao empreendimento e não afetar a rua existente, Antônio38
Dezembro, que é o principal acesso ao Tangarás. Natasha explica que como toda a área39
verde e sistema de lazer do empreendimento está em APP, foi solicitada a melhoria da praça40
indicada, com equipamentos de lazer, para uso da comunidade. Márcio questiona sobre a41
rua solicitada ter ficado sem saída. Natasha explica que o trecho necessário para fazer42
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conexão está em uma chácara, e que foi feito contato com o proprietário e ele não quis fazer43
a doação da área para implantação da rua, assim a conexão só será possível quando as44
chácaras forem loteadas. Márcio explica que a área do empreendimento trata-se de um45
vazio urbano, e a câmara técnica vê a importância de ocupar estes vazios. Márcio abre para46
perguntas antes de iniciar a votação. Não havendo perguntas, o empreendimento é47
colocado para votação da plenária, e não houve manifestações contrárias, sendo aprovado48
por unanimidade. 3) Processo 72644/2020 - Vitta São Sebastião - Silvia representante da49
Vitta, inicia a apresentação do empreendimento, informando que possui decreto de50
interesse social, indica a sua localização, número de unidades, apresenta sua implantação. A51
seguir apresenta as mitigações e contrapartidas solicitadas pela prefeitura, incluindo52
iluminação pública, melhorias no pavimento das ruas do entorno, sinalização, urbanização53
de uma praça próxima, além de DAE, saúde e educação. A seguir apresenta resumo dos54
valores das mitigações. Natasha explica que o orçamento do empreendimento foi corrigido,55
conforme orientação da câmara técnica, e que também ajustaram os valores do DAE, por se56
tratar de interesse social, assim foi possível acrescentar melhorias na pavimentação do57
entorno. Natasha explica que a Rua São Sebastião, que é a rua de acesso no58
empreendimento é de grande fluxo, e que para isso foi solicitado que o empreendimento59
fizesse um alargamento viário em frente ao empreendimento para acomodar os veículos na60
sua entrada, além de que a Rua Sebastião será readequada para se tornar mão única,61
tornando um binário com a rua pararela. Márcio abre para questionamentos, explicando que62
é um caso similar ao da MRV, por se tratar de um vazio urbano na cidade. Raeder questiona63
sobre a diminuição da contrapartida do DAE e qual a destinação deste recurso. Natasha64
explica que com a redução do DAE e revisão do orçamento do empreendimento, foi possível65
acrescentar uma mitigação de 1 milhão em melhorias no sistema viário do entorno, em66
recapes e sinalização para alterar as ruas para mão única. Márcio abre uma consideração67
que as contrapartidas do DAE, a partir das resoluções da autarquia são elevadas, e que as68
outras secretarias acabam as vezes deixando de pedir alguma mitigação ou contrapartida69
que seria importante para o município, visto que só a parcela do DAE já é muito alta. Em70
relação a porcentagem de contrapartidas, Márcio diz que o CMB não se pauta em porcentual,71
e que o que é analisado é se o empreendimento está cumprindo sua função social na cidade72
e se está mitigando o que é necessário para reduzir os impactos que ele possa causar na73
cidade. Márcio diz que alguns empreendedores apresentam o custo menor para o74
empreendimento, para chegar mais próximo do valor de 5% das mitigações, assim a câmara75
técnica sugeriu que se calculasse o valor pelo CUB para obter uma padronização do custo.76
Natasha complementa que a Seplan não tem condições de validar todos os orçamentos das77
empresas, a não ser que seja pelo CUB, que é um valor avaliado pelo Sinduscon, de uma78
análise de mercado e que tem sua atualização pública. Tânia explica que o objetivo não é ter79
um valor exato de custo da obra, mas para que possa perceber ao longo do tempo do que80
tem sido cobrado de contrapartidas. Tânia aponta a importância de revisar a lei do EIV, pois81
há uma mistura de impacto de vizinhança com contrapartidas. Nilton também aponta as82
diferenças entre mitigação de impacto e contrapartidas, discorre sobre as contrapartidas do83
DAE e sugere que seja feita uma reunião do conselho para discutir sobre as resoluções do84



Ata da 76ª Reunião Ordinária - Conselho do Município de Bauru - 11/01/2021 3/5

DAE. Natasha concorda que deve ser feita uma reunião específica, estudar a questão e fazer85
um parecer do conselho para levar o assunto ao governo, visto que a discussão deste86
assunto em específico no meio da análise empreendimento não vai gerar alterações neste87
momento. Tânia pede para registrar sua fala de que em uma matéria de jornal publicada no88
final do governo anterior, colocou o conselho como responsável por criar problemas para89
aprovação de empreendimentos em Bauru, e achou um desrespeito ao conselho, e disse que90
o conselho é de extrema importância para o processo participativo. Márcio coloca o91
empreendimento para votação da plenária, sendo que não houve manifestações contrárias,92
estando o empreendimento aprovado pela plenária. 4) Processo 110289/2020 - Hap Vida -93
Aline, gerente de projetos, representando a Hap Vida inicia a apresentação, indicando sua94
localização, programa de necessidades, quadro de áreas, implantação do empreendimento e95
acessos e estacionamentos. Aline informa que o EIV não apontou nenhuma ação mitigatória96
necessária. Natasha informa que a secretaria analisou que o empreendimento está num97
local onde é cercado por infraestrutura nova e compatível com o empreendimento, que vai98
ser implantado em um loteamento que foi feito com lotes grandes, para incorporação. Sobre99
o TRT informa que não se aplicam as taxas de saúde e educação, nem intervenções em100
sistema de lazer, visto que não é empreendimento residencial e sobre a parte viária, não foi101
apontada nenhuma deficiência pela Emdurb, e assim não teve nenhuma mitigação para102
fazer. Márcio agradece a presença do novo Secretário de Planejamento, Nilson Ghirardello.103
Nilson agradece o convite e agradece a todos que participam deste conselho, visto que sabe104
da dedicação de todos. Márcio abre a palavra para dúvidas. Raeder aponta que a lei do EIV105
diz que para todo o empreendimento sujeito à lei do EIV, deverá ser exigido mitigação ou106
contrapartida do empreendedor, visto que não haveria impacto zero, e diz que na câmara107
técnica foi proposto que o empreendimento fizesse como contrapartida no entorno do108
empreendimento, a infraestrutura de três quarteirões, que seriam indicadas pela prefeitura109
e uma melhoria no sistema viário próximo ao Confiança Flex. Klaudio diz que o artigo 2º da110
lei do eiv usa o verbo no imperativo, “a partir da análise o poder executivo deverá exigir111
medidas mitigadoras e medidas compensatórias para todos os impactos negativos gerados”112
e diz que também não concorda que o impacto seja zero. Ângelo questiona sobre o acesso113
do empreendimento, visto que está na confluência de duas avenidas e aponta a questão do114
cruzamento da avenida Jorge Zaiden com a Nações Unidas, em que ele indica que há grande115
fluxo em horários de pico. Aline reapresenta a planta de implantação do empreendimento,116
explicando toda a questão de acessos do hospital, explica que todo embarque e117
desembarque ocorrerá dentro da área do hospital, não havendo acúmulo de trânsito na118
avenida principal. Sobre o acesso, Aníbal esclarece que há um retorno na rotatória da119
avenida da Água Comprida. Nilson Ghirardello não concorda em dizer que é uma região com120
problemas de trânsito, e que aliás é uma das regiões que possui avenidas mais largas e121
modernas da cidade, e se for pensar assim, não poderíamos fazer empreendimentos em122
local nenhum. Continua dizendo que podem ser necessárias melhorias em algumas vias, mas123
que já está previsto para um empreendimento da MRV na região. Nilson explica que muitos124
empreendimentos vão recorrer a esta região, visto que está próxima a Nações Unidas, que125
cruza a cidade inteira e assim diz que a posição do empreendimento está favorável na126
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questão de acessibilidade. Raeder questiona se não é possível fazer a abertura de uma via127
atrás do empreendimento. Natasha explica que só seria possível através de desapropriação128
e o município não teria o dinheiro, visto que seria um valor muito alto. Nilson explica que129
não se trata de um loteamento, que já é um lote estabelecido, e não se justifica a abertura130
de uma via no local questionado, visto que não teria nenhuma continuidade, seria apenas131
para um retorno, que pode ser feito mais adiante pelo carro em via já existente. Natasha132
questiona como ficará a questão da solicitação da câmara técnica, de implantação de133
infraestrutura no entorno. Junior e Raeder confirmam que foi uma solicitação da câmara134
técnica. Ana Camila explica que a Hap Vida tem total interesse de cumprir o que a legislação135
determina para aprovação do empreendimento, mas que queriam entender melhor a136
solicitação do conselho para avaliação interna da empresa. Natasha explica melhor como137
seria a intervenção na Nações Unidas (próxima ao Confiança Flex). Após discussões sobre a138
forma de votação, em incluir ou não as solicitações de contrapartidas da câmara técnica,139
optou-se por uma votação com três opções, sendo: opção 1 - incluir apenas a intervenção na140
Nações Unidas; opção 2 - incluir a intervenção na Nações Unidas e a infraestrutura de três141
quadras no entorno; opção 3 - manter sem mitigações. Após a contagem de votos, a opção 1142
foi a vencedora, com dez votos, seguida da opção 2 com sete votos, e apenas um voto para a143
opção 3. Desta forma, considerando a condicionante da opção 1, de incluir a intervenção na144
avenida Nações Unidas como contrapartida do empreendimento, o empreendimento é145
colocado para votação da plenária, não havendo manifestações contrárias. Assim, o146
empreendimento é aprovado com a condicionante da opção 1, sendo que caso o147
empreendedor não aceite a condicionante da opção 1, o processo perde a aprovação do148
conselho e deverá voltar para nova reunião para discussão. 5) Formação da Comissão149
Eleitoral do Conselho - Natasha explica que a próxima eleição do CMB deverá ocorrer em150
abril, sendo que a posse e primeira reunião da próxima gestão deve ser em maio, e assim151
não temos muito tempo, pois é um processo muito trabalhoso. Raeder pede a retirada deste152
item de pauta desta reunião, visto que ainda não foi publicado novo decreto definindo os153
novos membros do poder público, após a mudança de governo. Natasha diz que concorda,154
mas pede o agendamento de uma reunião extraordinária, sendo que ficou acordada a data155
do dia 20 de janeiro de 2021.156

157
158

Findos os trabalhos às 22h15 a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a159
presença de todos. Eu, Bárbara Zaneti de Carvalho, lavrei a presente ata que segue assinada160
por mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB.161
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Marcio Antônio Tonim Colim165
Presidente166
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Klaudio Coffani Nunes171
Vice-Presidente172

173
174

Alfredo Cirne Moreira175
1º Secretário176
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2ª Secretária180
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Bárbara Zaneti de Carvalho183
Secretaria Executiva184


