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ATA DA 80 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO MUNICÍPIO ----------------------------------1
Aos 05 dias do mês de maio 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 80ª Reunião Ordinária 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: Samira de Almeida Soares da Silva(Titular, PMB -6
SEPLAN) Bárbara Zaneti de Carvalho(Suplente, PMB - SEPLAN); Claudia Gonçalves de Oliveira7
Volet(Suplente, PMB – SEPLAN); Michelle Romão de Camargo Tamarozzi(Suplente, PMB –8
EMDURB); Gabriel Guimarães Motta(Suplente, PMB - SAGRA); Gislaine Milena Casula9
Magrini(Suplente, PMB - SMDE) Elisangela Cardoso do Prado Pereira(Titular, PMB -10
GABINETE); José Vitor Fernandes Bertizoli(Titular, PMB - EDUCAÇÃO); Flávio Jun11
Kitazume(Titular, PMB - Saúde) B) REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO12
SUPERIOR – Não houve representantes. C) REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE CLASSE -13
Mariana de Campos Fattori(1ªSuplente - OAB); Alfredo Neme Neto(Titular – ASSENAG);14
Ângelo Joaquini Neto (Titular – SINDUSCON); Marcio Antônio Tonim Colim(Titular – IAB);15
Rodrigo Riad Said(1ºSuplente - SECOVI) D) ONG’S - Klaudio Coffani Nunes(Titular FÓRUM16
PRÓ BATALHA) E) REPRESENTANTES DA COMUNIDADE - SETORES URBANOS: José de Souza17
Lopes Junior(2º Suplente, Setor 1); Emilio Alfredo Moreira Viegas(Titular, Setor 2); Peter Ping18
Ho(1º Suplente, Setor 2); Maria Isabel Adão Barbosa(Titular, Setor 4); Paulo Roberto da Silva19
Ramos(Titular, Setor 5); José Fernando Redondo Mendes(Titular, Setor 6); Raeder Rodrigo20
Porcaro Puliesi(1º Suplente - Setor 6); Rosangela Felix Silva(Titular, Setor 7); Rafael Idalgo21
Cardoso(Titular, Setor 9); Juliana Corradini(2º Suplente, Setor 11); Tania Kamimura Maceri22
(1º Suplente, Setor 12); SETORES RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller(Titular – Bacia Hid.23
do Córrego Água Parada); Iraci Herrera Leite do Pinho(1º Suplente – Bacia Hid. do Rio24
Batalha); Francisco Octaviano Cardoso Neto(2º Suplente Bacia Hidrográfica do Ribeirão25
Campo Novo); F) CONVIDADOS: Não houve; G) JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: Alfredo Cirne26
Moreira(Titular - Setor 1) 1) PALAVRA DO PRESIDENTE - A) Márcio da início da reunião27
fazendo a leitura da pauta, coloca em votação alteração da data da próxima reunião28
agendada para o dia 02/06/21, em virtude do feriado no dia 03/06/21, foi sugerido para29
agendamento o dia 09/06/21 e aceito por todos. Trata da questão das lives e menciona a30
positividade junto aos delgados e população em geral, solicita a explanação da conselheira31
Tânia a respeito deste assunto. 2. Palavra passada, Tânia da início as informações relevantes32
e cita algumas que já foram realizadas, como por ex: regularização fundiária e hortas33
urbanas, incentivando entidades a desenvolver este projeto, refletindo nas questões34
urbanas, como limpezas dos quintais, utilização de áreas públicas, compostagem, entre35
outros. Nesse sentido solicita autorização para trazer a plenária o desdobramentos dessas36
lives, diz que acha importante a participação deste conselho nesta iniciativa. Márcio consulta37
os demais conselheiros se há alguma objeção no pedido, pedido foi aceito por todos. Márcio38
traz a baila o pedido da Secretaria da Saúde a respeito das melhoras nas aprovações dos39
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Laudos Técnicos de Avaliação - LTA, faz uma pequena explanação a respeito do assunto e dá40
início a leitura e faz alguns comentários das questões que foram aplicadas aos profissionais41
da área de engenharia e arquitetura que precisam aprovar plantas dentro da Secretaria de42
Saúde. Diz que na próxima reunião trará respostas mais definitivas, uma vez que nesta43
oportunidade é somente para conhecimento. Márcio informa que essas questões foram44
elaboradas por este conselho e enviada à Secretaria de Saúde por meio do Of.02/2021 de45
03/05/2021, que foi lido e compartilhado em tela nesta reunião. Palavra foi aberta aos46
conselheiros; Francisco Octaviano pontua a necessidade de transparência nas normas e47
legislações. Márcio pondera que há mais problemas nos projetos maiores do que nos48
pequenos, devido suas complexidades. Tânia esclarece que as aprovações dos projetos não49
estão ligadas as fiscalizações dos locais, ou seja, não é a equipe que aprova que estará na rua,50
eventualmente isso pode acontecer, ressalta a questão do tempo da aprovação, faz questão51
de registrar que as problemáticas não são com os funcionários, pois sempre é muito bem52
atendida, faz menção ao engenheiro Carlos. Acredita que a dificuldade esta na forma que os53
processos são direcionados internamente. Alfredo completa as falas anteriores, dizendo que54
não é questão do funcionário, mas, por outro lado enxerga que a lei de parcelamento de55
solo estipula os prazos para aprovação, porém, não são cumpridos. Pontua também a56
questão dos envios de comunique-se, sugere que seja padronizado com a possibilidade de57
ter um prazo no primeiro comunique-se e outro para aprovação e não enviar comunique-se58
com o mesmo assunto, ou seja, somente enviar um novo comunique-se caso o interessado59
não tenha atendido os itens constante. Referente as aprovações entender como aprovada60
quando não houver retorno do poder público. Kláudio diz que é interesse comum o61
destravamento nos andamentos dos processos e com a mudança da gestão pública há62
possibilidade de diálogo para transformação e ainda nessa linha é importante que este63
conselho traga a conversa oficiando a Secretaria de Saúde para apresentação do fluxograma,64
bem como a necessidade de haver critérios objetivos. Samira considera a importância do65
dialogo com a Secretaria de Saúde para tratar a questão dos prazos, também observa que66
há a necessidade de legislação mais específica para atendimento desses prazos,67
contemplando tanto a administração pública como o particular. Rodrigo prossegue com o68
assunto dizendo da experiência na administração pública no período de 2009 a 2012 e69
questiona; se SEPLAN está emprestando um engenheiro para Secretaria de Saúde e o70
assunto é aprovação de projetos porque não traz de volta esse assunto para SEPLAN mesmo71
que seja aprovação de saúde. Klaudio pergunta ao Rodrigo se é possível criar algo parecido72
com “GRAPROHAB”, Rodrigo responde dizendo que o GAE faz esse papel. Márcio faz um73
curta explanação do andamento do processo dentro da Secretaria de Saúde e cita alguns74
exemplos de outras cidades. Maria Isabel pondera a importância da celeridade nas respostas75
da Administração pública aos particulares. Flavio Kitazume entende como relevância o tema76
em questão, que foi levado por ele ao conhecimento do Sr. Secretário da Saúde, bem como77
o cumprimento da legislação vigente. Na sequência esclarece o motivo do Sr. Secretário78



Ata da 80ª Reunião Ordinária - Conselho do Município de Bauru - 05/05/2021 3/5

não ter participado desta reunião, informa ainda que o Sr. Secretário irá se reunir com sua79
equipe que trata do assunto em questão para alinhamento. Márcio diz que o tema será80
retomado nas próximas reuniões. 3. Márcio segue com o próximo tema da pauta,81
esclarecendo como surgiu a necessidade do agendamento da reunião com Ministério82
Público para tratar da questão Hapvida, alguns conselheiros foram convidados a participar,83
ressalta que por não ter o hábito de participar de reuniões as portas fechadas estendeu o84
convite a esses conselheiros. Durante a conversa com o Sr. Promotor foi dito que a85
Promotoria não oficiou o CMB e sim a SEPLAN e entende que este conselho é de86
característica popular e não técnica, desse modo não fará exigência desse nível, porém,87
podem fazer seus apontamentos e colaborar com as secretarias nas tomadas de decisões,88
uma vez que há técnicos na sua composição. Márcio mostra a promotoria as limitações89
quanto as legislações como do EIV, diante disso, a Promotoria propõe a este conselho a90
formação de uma comissão para estudos dessas leis e posterior apresentação ao Ministério91
Público que dará apoio técnico. Klaudio enfatiza que este conselho nunca foi e não está92
sendo investigado pelo Ministério Público, que fizeram reportagem na 94 fm passando93
essa impressão de maneira equivocada. Ele comentou que o Sr. Promotor enfatizou que94
respeita muito o CMB e não terá motivos para qualquer questionamento, salvo se o95
Conselho aprovar situações que afrontem a legislação ou se membros do conselho agirem96
de forma indevida, mas que isso nunca chegou ao seu conhecimento. Fernando diz que na97
reunião da câmara técnica, “a gente sabe que a Natasha Lamônica era a pessoa de confiança98
da Letícia Kirchiner” e em alguns momentos nas reuniões do conselho já estranhava as99
atitudes da Natasha em relação a alguns empreedimentos existia uma atenção a mais,100
situação que incomoda bastante só que isso chegou no limite naquela reunião da câmara101
técnica e não vamos isentar o GAE. Viu na atitude da Natasha uma situação que extrapolou102
tudo que já foi vivido dentro do conselho e veja como própria obrigação a formalização de103
denuncia ao M.P, pois acredita que foi praticado pela Natasha Advocacia Administrativa,104
esse fato se deu na primeira reunião da câmara técnica. Quando veio para plenária a atitude105
dela foi repetida e foi reforçado que a mesma estava praticando Advocacia Administrativa.106
No caso Hapvida acredita que houve algo de estranho neste processo por parte da Secretária107
de Planejamento a época e o Sr.Prefeito a época, algum acordo que se deu e acha108
importante apuração do M.P. Ressalta que a denuncia está sendo preparada para o envio ao109
MP. 4. Márcio entra no próximo tema que é a inclusão de pauta solicitada pelo Klaudio, foi110
colocada em votação, não houve recusa. Kláudio dá início a apresentação do primeiro111
tema que é a regularização fundiária nos moldes da Lei Federal n. 13.465/17, destacando112
que esse instrumento está disponível desde 2017, mas que a gestão municipal anterior não113
quis implantar esse instrumento, não elaborou o decreto municipal e não aprofundou essa114
discussão. Ele destacou que esta regularização fundiária, possibilita corrigir décadas de115
problemas urbanos decorrentes de ocupações irregulares e contribuir com a melhoria116
urbana, porém, sem produzir uma “liberação para irregularidades” para incorporar.117
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Considerando a demonstração de boa vontade da atual administração na audiência118
pública promovida pelo Vereador Manoel Losila e posteriores tratativas, bem como a119
importância do tema ele propõe a formação de um grupo de estudos para discutir o120
assunto. Tânia comenta que esse assunto já foi tema de uma das lives. Após Klaudio segue121
com o segundo tema proposto que é a nova lei de uso e ocupação de solo, posto que o122
Ministério Público, na reunião já citada, ressaltou que respeita a discussão e reuniões on123
line, em tempos de pandemia, mas espera que algumas reuniões ocorram de forma124
presencial para garantir ampla participação popular. Assim, considerando a importância125
do tema e necessidade de sua agilização ele propõe a formação de um grupo de estudos126
para discutir o assunto.Márcio sugere a criação de um macro grupo ou subdividir em quatro127
grupos diferentes para dar início aos estudos, foi posto em votação e aprovado por128
unanimidade.5.Outros assuntos. Bárbara anuncia que haverá a substituição da Secretária129
Executiva, Márcio agradece e elogia os trabalhos por ela prestado, bem como todo conselho.130
Gabriel pede a palavra e solicita ao Márcio o retorno do questionamento a respeito da131
legalidade da participação do Sr. Kláudio como membro do fórum uma vez que ele não faz132
mais parte desta instituição, visto que seu mandato se encerrou em vinte e oito de133
setembro passado, e hoje ele tenta impugnar Assembléia convocada pelo Administrador134
provisório com ampla divulgação e total transparência. O prazo de resposta do135
questionamento era de dez dias e não houve retorno. Márcio responde que o dia que136
chegar uma decisão judicial dizendo que o “membro tal” deverá ser substituído este137
conselho irá cumprir, enquanto não houver uma ordem judicial não há possibilidade de138
decisão, não cabe ao CMB auditar documentação de cada participante, desse modo139
requeira no Juiz a saída do conselheiro em questão. Gabriel expos que isso não vem ao140
caso, não se trata de auditar, e sim analisar a documentação pré-requisito para141
participação da sociedade civil neste conselho, pois para uma entidade participar de142
qualquer conselho é necessário apresentar ATA da última assembleia registrada em143
cartório e estatuto vigente, e por conta do processo judicial para este registro em cartório144
a entidade está sem mandato vigente de diretoria eleita, conforme consta no site com o145
número do processo. Gabriel finaliza dizendo que o presidente deste conselho está146
ignorando um fato importe, já acatado no COMDEMA, por exemplo, e Sr. Kláudio não147
podia ser vice-presidente deste conselho, por não estar por nenhuma entidade, e que deve148
ser feito nova eleição do conselho para preenchimento deste cargo vago. Kláudio Cóffani149
aguardou a manifestação do Sr. Gabriel e destacou que a entidade realizou assembleia em150
2020 e elegeu a nova diretoria e que os problemas com o registro das Atas decorrem dos151
procedimentos judiciais provocados pelo Sr Gabriel, que é servidor municipal e está152
utilizando indevidamente da estrutura da SAGRA para atacar a diretoria da entidade;153
expos que neste processo judicial criado pelo Sr. Gabriel o Ministério Público já se154
manifestou no processo reconhecendo que os argumentos que o Gabriel apontou no155
processo não se sustentam com os fatos comprovados nos autos. O Sr. Gabriel156
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interrompeu a fala do Sr. Kláudio retrucando, Kláudio continuou tentando falar, foi157
interrompido novamente pelo Sr. Gabriel e então o Kláudio se calou aguardou o Sr Gabriel158
continuar falando até que as manifestações dos outros conselheiros, incomodados com159
essa discussão já decidida anteriormente pelo Conselho, restaurasse o respeito a direito de160
resposta do Kláudio. O Sr. Marcio lembrou o Sr. Gabriel que já foi decido que o CMB161
aguardará a definição judicial desta questão. O Sr. Gabriel retrucou discordando.162
Retomando a sua fala o Kláudio informou que o COMDEMA já decidiu que nada pode ser163
feito enquanto não houver decisão judicial e o Kláudio expôs para a plenária que todo esse164
conflito judicial está ocorrendo por causa de um processo judicial que o próprio Sr. Gabriel165
deu origem na justiça; que o Fórum Pro Batalha já entrou neste processo e já suspendeu166
esse processo, que a entidade já vem se defendendo e enfrentando o Sr. Gabriel há167
meses; que esse processo criado pelo Sr Gabriel está impedindo o registro das Atas,168
também está impedindo o Fórum Pro Batalha de movimentar as contas bancárias,169
impedindo-o de pagar os fornecedores e isso tudo está prejudicando os projetos da170
entidade há muitos meses e disse que somente quando a Justiça decidir essa questão a171
diretoria da entidade se manifestará formalmente, pois está tudo sub judice e enquanto172
estiver assim, a representação da entidade não se altera. Kláudio comentou que esses173
atos do Sr. Gabriel estão provocando graves danos ao Fórum Pro Batalha, a ele, aos174
projetos da entidade e ao meio ambiente. O Sr. Márcio lembrou que já foi decido que o175
CMB aguardará a definição judicial desta questão. Findos os trabalhos às 21horas e 50176
minutos a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a presença de todos. Eu,177
Samira de Almeida Soares da Silva, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos178
demais representantes da Diretoria Executiva do CMB. OBS. Todo texto negritado foi179
acrescentado pelos Conselheiros: Gabriel Guimarães Motta e Klaudio Coffani Nunes.180
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