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ATA DA 50ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DOMUNICÍPIO --------------------------1
Aos 20 dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e quinze minutos,2
realizada online, pela plataforma Microsoft Teams disponibilizada pela Prefeitura, foi3
realizada a 50ª Reunião Extraordinária do Conselho do Município de Bauru, CMB. Estiveram4
presentes e assinaram a lista de presença os seguintes membros por segmento da sociedade:5
A) REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO: Natasha Lamônica (Titular, PMB – SEPLAN);6
Bárbara Zaneti de Carvalho (Titular, PMB - SEPLAN); Michelle Romão de Camargo Tamarozzi7
(Suplente, PMB – EMDURB); B) REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR8
- Luiz Daré Neto (Titular – IES – FEB/UNESP). C) REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE9
CLASSE - Alfredo Neme Neto (Titular – ASSENAG); Ângelo Joaquini Neto (Titular –10
SINDUSCON); Marcio Antônio Tonim Colim (Titular – IAB); D) ONG’S - Klaudio Coffani Nunes11
(Titular FÓRUM PRÓ BATALHA); Maria Izabel Merino de Medeiros (1º Suplente FÓRUM PRÓ12
BATALHA). E) REPRESENTANTES DA COMUNIDADE - SETORES URBANOS: Alfredo Cirne13
Moreira (Titular, Setor 1); José de Souza Lopes Junior (2º Suplente, Setor 1); Peter Ping Ho14
(1º Suplente, Setor 2); José Fernando Redondo Mendes (Titular, Setor 6); Raeder Rodrigo15
Porcaro Puliesi (1º Suplente, Setor 6); Carlos Roberto de Sá Cardoso (2º Suplente, Setor 6);16
Rosangela Felix Silva (Titular, Setor 7); José Carlos de Souza (Titular, Setor 8); Rafael Idalgo17
Cardoso (Titular, Setor 9); Tania Kamimura Maceri (1º Suplente, Setor 12). SETORES RURAIS:18
Nilton Carlos Pollice Scudeller (Titular – Bacia Hid. do Córrego Água Parada). F)19
CONVIDADOS: Aline Couto (Canadá/Hapvida); Ana Camila (Canadá/Hapvida); Eliezer20
Rodrigues Albuquerque; Jessica Almeida (Canadá/Hapvida); Helen. C. Porto Izaac (Vitta);21
Miguel Costa Junior; Talita Fermino Cardoso de Oliveira; Ana Laura Dias de Oliveira; Helton22
Estevon Zulato; Nilson Ghirardello; Emerson Luiz (94FM); Lucas de Almeida; Luiz Carlos; Silvia23
Maria Vitoria dos Santos; Eric Dourado Jorge; Rafaela Luisa Alves; Juliana Cristina Fogaça;24
Bruno Gabas Felipe; Paulo André (Diretor DUOS); Gustavo Henrique da Silva. G)25
JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: Chahida Jacqueline Obeidi (Titular, PMB – SEBES), Emilio Alfredo26
Moreira Viegas (Titular, Setor 2); Iraci Herrera Leite do Pinho (1º Suplente – Bacia Hid. do Rio27
Batalha); 1) Processo 117842/2020 - EIV Vitta Água Comprida - Márcio informa que o28
empreendimento fica localizado ao lado do hospital HapVida, sendo um empreendimento29
residencial. A seguir, Helton, representante da Vitta inicia a apresentação do30
empreendimento, informa sua localização, número de unidades habitacionais, quadro de31
áreas, zoneamento. A seguir apresenta planta de implantação do empreendimento,32
caracterização da vizinhança, mitigações e contrapartidas, que contemplam iluminação,33
verba para pavimentação, verba para implantação de parte do parque Água Comprida,34
doação de nobreaks e kit GPS, tava de educação e saúde. Em relação ao DAE, Helton explica35
que o empreendimento possui decreto de interesse social, assim há desconto da taxa de36
água do DAE, e isenção da taxa de esgoto. Márcio pede para Seplan fazer uma explicação do37
que foi analisado pelo GAE. Natasha explica que os empreendimentos que tem sido38
aprovados nesta região, por se tratar de uma área loteada, mas que não possui um sistema39
de lazer adequado para todo o adensamento possível, destinam como mitigação, uma verba40
para a implantação do parque Água Comprida. Com relação a pavimentação, Natasha explica41
que a Secretaria de Obras está estudando a possibilidade de compor com os42
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empreendimentos, dividindo alguns serviços que ela pode executar, como terraplanagem,43
guias e sarjetas, para poder ampliar a área de intervenção. Assim definiram a verba, e44
destinou o local de aplicação que é o Jardim Marambá, para permitir um acesso secundário45
ao local do empreendimento. Márcio diz que a câmara técnica apontou a sobreposição de46
nobreak e kit GPS com outros empreendimentos, e deram a sugestão de aplicar no entorno47
direto, como exemplo a questão que foi levantada na reunião passada do hospital, de48
cruzamento do sistema viário dentro da mesma faixa, já que aumentará o fluxo na via.49
Michelle, representante da Emdurb, explica que a situação que existe hoje no local não50
atende os critérios mínimos exigidos para a implantação de semáforo, e que se for51
necessário no futuro, a Emdurb implantaria. Michelle explica que os dados apontados do EIV52
não justificam a implantação desta sinalização. Após manifestações dos conselheiros, o53
empreendimento é colocado em votação, sendo aprovado, visto que não houve54
manifestações contrárias. 2) Processo 110289/2020 – EIV Hap Vida - Márcio informa que55
houve a reunião ordinária do conselho, em que foi apresentado o empreendimento da56
HapVida, e que foi informado que não haveriam contrapartidas e mitigações, mas que houve57
o apontamento da secretaria de planejamento da necessidade de uma intervenção na58
rotatória próxima ao Confiança flex e a câmara técnica se manifestou por incluir o59
asfaltamento de ruas no Jardim Marambá. Márcio informa que durante a semana houve60
uma manifestação do ministério público à secretaria de planejamento a respeito, solicitando61
a inclusão da sugestão feita pela câmara técnica. O Secretário Nilson Ghirardello informa62
que ele motivou a solicitação de reanálise, fazendo um ofício ao GAE, apontando algumas63
questões que não haviam sido consideradas anteriormente. Natasha explica que o GAE, na64
revisão da manifestação técnica, focou nas rotas de acesso, que apontou que houve65
divergências entre o EIV e o RIT, mas que isso não impediu a análise do GAE, e que o GAE fez66
uma estimativa de adensamento, comparando com outros empreendimentos semelhantes67
já existentes na cidade. Desta forma, o GAE justificou a necessidade de qualificação das vias68
do entorno, compondo também com o empreendimento da Vitta, para viabilizar o acesso69
secundário, sendo que foi apontada como mitigação a infraestrutura de 2 quarteirões,70
avaliada em 200mil reais, sendo que a execução desta obra poderá se converter em doação71
de material. Em relação ao DAE, há uma solicitação de uma obra de modernização orçada72
pelo DAE em 330mil reais, que passou desapercebido na primeira reunião, e que o GAE73
apontou que pelo consumo de água do hospital, é justificada esta medida mitigadora. E por74
fim, Natasha aponta sobre o alargamento no dispositivo de retorno da Av. Nações Unidas,75
por tratar-se do acesso principal do empreendimento. A seguir, para reforçar o que foi76
explicado pela Natasha, Márcio faz a leitura da manifestação técnica revisada do GAE.77
Márcio questiona se o empreendedor teve ciência e se concordou com as alterações que78
foram feitas pelo GAE. Ana Camila, representante da HapVida, informa que tiveram ciência79
de um ofício assinado pelo Nilson e encaminhado pela Natasha, em que foram apontadas as80
contrapartidas, mas que não tiveram acesso a manifestação do GAE, e como receberam a81
documentação no dia 18, pediram a análise à empresa que elaborou o EIV e o RIT para82
poder fazer a avaliação e informa que enviou uma manifestação formal ao final da tarde do83
presente dia para a Natasha, com o posicionamento técnico da Hapvida a respeito das84
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contrapartidas que foram indicadas. Ana Camila não entra em detalhes, mas diz que Hapvida85
concorda com a contrapartida do DAE, mas que com relação aos pontos que foram86
apresentados como impactos negativos viários, a hapvida apresentou uma contraposição87
técnica para que seja reavaliado pela secretaria e câmara técnica. Natasha explica que o88
documento que foi enviado para a Ana é muito mais completo do que a manifestação do89
GAE, que contém as informações da manifestação e outras, como por exemplo a justificativa90
para análise do custo do empreendimento, e quanto ao e-mail, confirma que ainda não91
recebeu, pois deve ter sido encaminhado após o horário de sua saída da prefeitura. Márcio92
diz que se não é uma questão que já está acordada entre a prefeitura e o empreendedor,93
solicita que seja encaminhado novamente após a definição. Nilson questiona à Ana, se a94
questão do grupo do empreendedor, é em relação aos itens viários apontados, ou ao valor95
total das mitigações. Ana responde que o ponto não é a questão da monetarização, e sim96
que entendem sob o ponto de vista técnico que o pedido de contrapartida relacionado aos97
impactos viários, eles entendem que tem uma defesa técnica contrária a esta indicação.98
Tânia aponta a necessidade de uma reunião entre prefeitura e empreendedor para sanar as99
questões técnicas. Nilson complementa que há um outro componente que é o ministério100
público, e acha que seria interessante realizar também uma outra reunião com o MP, ou101
ainda uma única reunião com a mediação do MP. Nilton aponta os impactos positivos da102
construção do hospital em Bauru, elencando itens como o investimento na construção,103
geração de emprego e renda, melhoria do sistema da saúde da cidade, aumento do número104
de leitos disponíveis, entre outros. Márcio então diz que o empreendimento deverá voltar105
para nova discussão do CMB, após discussões técnicas. 3) Formação da Comissão Eleitoral -106
Eleições para Biênio 2021-2023 CMB - Márcio informa que não houve indicação por parte107
do município dos novos membros do CMB, mas sugere que seja feita a comissão108
independente disso, para não ficar em cima da hora. Márcio faz a leitura do regimento109
interno do CMB, na parte que trata da comissão eleitoral. Márcio informa que a eleição110
deverá ser em março, ou no máximo no começo de abril. Márcio diz que o maior desafio111
dessa eleição é que não sabemos como estarão as restrições em função da pandemia.112
Raeder informa que o regimento diz que a formação da comissão deve ser feito na reunião113
ordinária, e estamos em uma reunião extraordinária. Klaudio aponta que entende que por114
formação paritária, deverá a comissão ter 2 pessoas do poder público, 1 de entidades de115
classe e 3 pessoas dos setores de planejamento e questiona ao Raeder como era feito nas116
outras gestões. Raeder explica que eram 3 do poder público e 3 da sociedade civil. Kláudio117
explica outro assunto que é uma lei federal que tratou de um regime emergencial que diz118
que todas as entidades que tem necessidade de assembleia, e por conta da pandemia não119
pode realizar fisicamente, ela pode realizar por meio eletrônico, e questiona se haverá120
possibilidade de se realizar por meio eletrônico. Natasha explica que é por isso que é121
importante formar a comissão eleitoral, para que ela possa pensar nesses casos, e dá uma122
sugestão, por exemplo de fazer eleições separadas para cada setor em um horário. A pauta123
fica pendente para a próxima reunião ordinária.124
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Findos os trabalhos às 22h00 a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a125
presença de todos. Eu, Bárbara Zaneti de Carvalho, lavrei a presente ata que segue assinada126
por mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB.127
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