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ATA DA 51ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DOMUNICÍPIO --------------------------1
Aos 19 dias do mês de março 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 51ª 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); Aníbal dos Santos Ramalho (Titular,7
PMB – EMDURB); Flávio Jun Kitazume (Titular, PMB - Saúde). B) REPRESENTANTES DAS8
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - C) REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE CLASSE -9
Alfredo Neme Neto (Titular – ASSENAG); Marcio Antônio Tonim Colim (Titular – IAB); Bruno10
Pegorin Neto (2º Suplente - SECOVI). D) ONG’S - Klaudio Coffani Nunes (Titular FÓRUM PRÓ11
BATALHA); Maria Izabel Merino de Medeiros (1º Suplente FÓRUM PRÓ BATALHA). E)12
REPRESENTANTES DA COMUNIDADE - SETORES URBANOS: José de Souza Lopes Junior (2º13
Suplente, Setor 1); Peter Ping Ho (1º Suplente, Setor 2); Paulo Roberto da Silva Ramos14
(Titular, Setor 5); Rosangela Felix Silva (Titular, Setor 7); José Carlos de Souza (Titular, Setor15
8); Rafael Idalgo Cardoso (Titular, Setor 9); Thiago de Andrade (Titular, Setor 11); Tania16
Kamimura Maceri (1º Suplente, Setor 12). SETORES RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller17
(Titular – Bacia Hid. do Córrego Água Parada); Francisco Octaviano Cardoso Neto (2º18
Suplente – Bacia Hid. do Ribeirão Campo Novo). F) CONVIDADOS: Hapvida; Nilson19
Ghirardello G) JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: Chahida Jacqueline Obeidi (Titular, PMB – SEBES),20
Alfredo Cirne Moreira (Titular, Setor 1); Emilio Alfredo Moreira Viegas (Titular, Setor 2);21
Maria Isabel Adão Barbosa (Titular, Setor 4); José Fernando Redondo Mendes (Titular, Setor22
6); 1) PALAVRA DO PRESIDENTE - Recurso da empresa Hapvida - referente ao processo23
110289/2020 - Márcio informa que o processo já passou pelo CMB anteriormente, e que foi24
analisado e sugerido pela câmara técnica a inclusão de uma intervenção na rotatória na25
Nações Unidas e de pavimentação de algumas quadras no Jardim Marambá. Na votação da26
reunião anterior, ficou apenas a intervenção na rotatória e depois foi verificado que também27
tinha uma contrapartida do DAE, que é um ajuste numa subestação de energia. Houve uma28
interferência do Ministério Público, pedindo para ser acatada a proposta da câmara técnica.29
A prefeitura fez uma reanálise do processo e encontrou algumas questões técnicas que não30
tinham sido apontadas anteriormente e fez suas justificativas, sendo que o empreendedor31
contestou. Em uma outra reunião do conselho, não houve acordo entre o que foi proposto32
pela prefeitura e a empresa Hapvida. O conselho solicitou que fossem feitas as discussões33
entre as partes, sendo que se fosse necessário, solicitar mediação ao MP. Márcio informa34
que esta semana houve uma reunião da câmara técnica que analisou a troca de35
correspondências entre as partes, e informa que ficou da Seplan e Emdurb rebaterem36
algumas questões técnicas sobre o sistema viário. Natasha explica que foi feita uma37
contagem em frente ao setor de consultas do Hapvida, na Rua Rio Branco 12-40, que foi38
utilizada apenas para mostrar que os dados não conferem com o que foi apresentado no RIT.39
Natasha também explica sobre a questão do cálculo de nível de serviço, que corrigindo os40
cálculos apresentados no RIT, vê-se diminuição do nível de serviço da Vitor Curvello e da41
Jorge Zaiden, passando uma de boa para regular e outra de ótima para boa, e que42
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diminuição de serviço de rua é um impacto muito negativo que precisa ser mitigado, e43
portanto reafirma a necessidade de ampliação da rota de acesso pelo Jardim Marambá.44
André Melo, representante da Hapvida, explica que vêm tentando chegar a um meio termo45
com a prefeitura, entre o que está sendo solicitado como mitigação ao empreendimento e o46
que entendem que possui respaldo técnico para justificar aos seus investidores. André Melo47
explica que este empreendimento visa ampliar e melhorar a segurança e qualidade do48
atendimento em Bauru, e relocar os atendimentos que hoje são feitos na área central de49
Bauru, e que escolheram a dedo o local para o novo empreendimento, retirando o impacto50
que hoje está na região central, e deslocando para esta região com grande vias de acesso,51
como é o caso da Av. Nações Unidas. André informa que a hapvida acatou com a melhoria52
na subestação solicitada pelo DAE e com a contribuição em forma de doação de materiais53
para a intervenção na rotatória da Av. Nações Unidas, mas que não têm artifícios técnicos54
que dêem conforto à Hapvida em prestar conta do investimento na pavimentação das ruas55
dos Jardim Marambá para seus acionistas e investidores. A seguir, Márcio faz a leitura do56
último ofício enviado pela Seplan à Hapvida, que a empresa manifesta não ter recebido, mas57
que a Seplan explica que de toda forma, não há novidades, e apenas contém reafirmação de58
pontos já tratados entra as partes. Alfredo Neme questiona o valor da obra do hospital,59
Natasha informa que a empresa não passou este valor para a prefeitura e que a prefeitura60
fez apenas uma estimativa com base num valor de uma UBS, mas que é um valor bem61
inferior do que será o hospital. André Melo responde que o empreendimento terá um62
investimento de 19 milhões de reais. Márcio Colim aponta a dificuldade do conselho em63
votar esta situação, visto que não houve acordo entre a prefeitura e o empreendedor.64
Kláudio se manifesta que acha que a votação deve ser feita hoje, pois postergar esta votação65
irá atrasar o cronograma da empresa. Klaudio diz também que para todo impacto negativo o66
poder executivo deverá exigir medidas mitigadoras e contrapartidas e que para o valor do67
empreendimento, as medidas mitigadoras solicitadas pela prefeitura está compatível com68
outros empreendimentos implantados na cidade, não achando ser oneroso para a empresa.69
Tânia fala que houve falha na primeira análise do EIV por parte da Seplan, e que deveria ter70
sido resolvido antes da apresentação do EIV para o conselho, e que deveria ser solicitado já71
na diretriz dos empreendimentos os pontos que a prefeitura deseja que seja feita a72
contagem de veículos. Nilson diz que, conforme o ofício lido, a Seplan reafirma os dados73
técnicos apontados; diz que sabe que o processo está sendo longo, e que inclusive74
atravessou uma mudança de gestão da cidade; aponta como positivo, conforme elucidado75
pela hapvida, a melhora da fluidez na rua Rio Branco; e diz que acha muito difícil haver um76
consenso visto que as metodologias adotadas são divergentes, embora tenham conversado77
bastante com a hapvida, e entende que o conselho deverá votar, cabendo ao conselho o78
papel de mediador. Tânia faz a proposta de votar a continuidade do processo com a79
condicionante de que se chegue a uma questão técnica bem resolvida, de que tendo o80
impacto deverá ser resolvido e não tendo o impacto não há o que se mitigar e sugere um81
prazo de 60 dias para esta solução. Nilson informa que não entende como ficará, sendo que82
não haverá votação deste conselho referente às mitigações. Outros conselheiros também se83
manifestam de que deve haver a votação sem a condicionante, visto que a Seplan e a84
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empresa já se manifestaram, e que não houve acordo. Tânia mantém sua proposta de85
aprovação com a condicionante de que a questão técnica seja resolvida entre a prefeitura e86
a empresa. André, representante da Hapvida, também afirma que há divergência do87
entendimento técnico e que acredita que o ponto de votação seria se incluiria ou não o88
Ministério Público para esta discussão, e que não é viável para a empresa iniciar a obra sem89
a definição sobre a questão da pavimentação nos quarteirões. Após mais algumas discussões,90
Tânia retira sua proposta de votação. Assim, Márcio abre para votação sendo duas opções,91
opção 1 que contempla a contrapartida do DAE e a intervenção na rotatória e a opção 2, que92
além das mitigações da opção 1, inclui também a pavimentação dos quarteirões no Jardim93
Marambá. Após contagem dos votos, a opção 1 foi a mais votada, com 7 votos, e a opção 294
ficou com 4 votos.95

96
Findos os trabalhos às 21h40 a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a97
presença de todos. Eu, Bárbara Zaneti de Carvalho, lavrei a presente ata que segue assinada98
por mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB.99
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