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ATA DA 82 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO MUNICÍPIO ----------------------------------  1 

Aos 14 dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e quinze minutos, 2 

realizada online, pela plataforma Microsoft Teams disponibilizada pela Prefeitura, foi 3 

realizada a 82ª Reunião Ordinária do Conselho do Município de Bauru, CMB. Estiveram 4 

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); Nilson Ghirardello(Titular, PMB 7 

- SEPLAN) Claudia Gonçalves de Oliveira Volet(Suplente, PMB – SEPLAN); Elisangela Cardoso 8 

do Prado Pereira(Titular, PMB - GABINETE);  Flávio Jun Kitazume(Titular, PMB - Saúde) B) 9 

REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: Luiz Daré Neto (Titular – IES – 10 

FEB/UNESP) C) REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE CLASSE - Mariana de Campos 11 

Fattori(1ªSuplente - OAB); Alfredo Neme Neto(Titular – ASSENAG); Ângelo Joaquini Neto 12 

(Titular – SINDUSCON); Marcio Antônio Tonim Colim(Titular – IAB); Fernando César 13 

Pegorin(Titular - SECOVI) D) ONG’S - Maria Izabel Merino de Medeiros(Fórum Pró Batalha) E) 14 

REPRESENTANTES DA COMUNIDADE - SETORES URBANOS: Alfredo Cirne Moreira(Titular, 15 

Setor 1); José de Souza Lopes Junior(2º Suplente, Setor 1); Emilio Alfredo Moreira 16 

Viegas(Titular, Setor 2);Peter Ping Ho(1º Suplente, Setor 2);Carlos Alberto de Sá 17 

Cardoso(2ªSuplente, Setor 6) José Carlos de Souza(Titular, setor 8) Rafael Idalgo 18 

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

Carlos Pollice Scudeller(Titular – Bacia Hid. do Córrego Água Parada); F) CONVIDADOS: 20 

Valderez Alves Cardoso (SEPLAN) G) JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: Não houve 1) PALAVRA DO 21 

PRESIDENTE – Márcio, aproveita a presença do Nilson para perguntar se está acontecendo 22 

alguma reestruturação ou se realmente não estão tendo novos empreendimentos na cidade. 23 

Bárbara, diz que tem alguns EIVs em análise na secretaria, porém, ainda não estão na fase de 24 

envio para o CMB, também aproveita para dizer que os processos já estão sendo pelo aprova 25 

digital. Márcio, faz devolutiva informal ao conselho   sobre os processos que vão para a 26 

secretaria da saúde porque foi realizado uma proposta para tentar melhorar o serviço, em 27 

conversa com o Flávio Kitazume, ficou acordado e envio de ofício para secretaria de saúde 28 

agendando reunião com o pessoal da secretaria e fazer esse debate com mais pessoas para 29 

discussões dos processos e cada um colaborando com seu conhecimento visando a melhoria 30 

nos andamentos. Nilson, da ciência ao conselho sobre a questão do Hapvida, depois do 31 

apontamento pelo M.P houve tentativa de contato com o Hapvida apontando a questão. 32 

Aconteceu uma reunião com o M.P, Hapvida, durante a reunião foi dito que o CAEX não teria 33 

resposta para este ano, o procurador orientou que fosse elaborado Termo de Compromisso 34 
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no sentido de dar início às obras, mesmo sem a definição das contrapartidas. Na ocasião 35 

também houve autorização o projeto de arquitetura pelo M.P, ou seja, somente aprovado o 36 

projeto, o alvará não foi autorizado.  O Promotor orientou que o Hapvida poderia fazer um 37 

TAC com a Prefeitura com aval do M.P para início das obras até eventualmente o habite-se 38 

caso não haja resposta do CAEX a tempo.  A SEPLAN elaborou o termo de compromisso com 39 

clausulas determinando que o Hapvida se comprometa a fazer o que o CAEX determinar, isso 40 

no caso da obra fique pronta antes da resposta do CAEX. O termo foi encaminhado para o MP 41 

que fez algumas alterações e posterior envio a Hapvida e até o momento não houve retorno 42 

da empresa. Márcio, diz que mesmo não sendo pauta oficial passará para manifestação do 43 

conselho, houve algumas manifestações a respeito do assunto quanto aprovação do projeto 44 

pelo M.P. Nilson, diz que a aprovação do projeto não tem nada a ver com a Promotoria, o MP 45 

se manifesta com óbice nas contrapartidas. Daré fala da responsabilidade deste conselho na 46 

questão, pois, a contrapartida foi muito singela esse foi o motivo que foi levado ao Promotor, 47 

ele tá questionando o valor da contrapartida então a nossa responsabilidade foi e não exigir 48 

alguma coisa a mais. Samira, faz alguns esclarecimento sobre este assunto, diz que  o 49 

ministério público não pode interferir e impedir o andamento de um processo administrativo 50 

normal na verdade é exatamente isso que está acontecendo ele não está impedindo que o 51 

empreendimento seja aprovado e emitir o alvará de execução, na verdade ele conversou 52 

conosco, fez uma reunião com a empresa tudo foi muito bem esclarecido na ocasião, o 53 

promotor falou que vocês tem a opção sim de aprovar esse empreendimento e começar a 54 

construir amanhã a gente só precisa fechar o termo de compromisso do EIV falando quais  55 

mitigações a prefeitura determinou e que se tiver algo a mais o CAEX que vai avaliar, mas está 56 

vinculado ao habite-se. O MP tem essa flexibilidade nesse sentido ele não tá sendo impeditivo 57 

e proibindo, o Promotor repetiu várias vezes na reunião “eu quero que esse hospital saia é 58 

importante para o município”. A SEPLAN só não emitiu o alvará de execução desse hospital, 59 

pois está aguardando assinatura do termo de compromisso pela empresa, diz ainda que só 60 

houve a intervenção do MP porque a empresa não estava querendo cumprir com suas 61 

obrigações quanto ao EIV.  Alfredo, pergunta qual termo foi enviado para empresa, Nilson, 62 

responde que foi o sugerido pela SEPLAN e sugere para o Márcio que convide o promotor para 63 

maiores esclarecimentos, Márcio diz que está de acordo com a sugestão. 2. Márcio, segue a 64 

pauta falando do processo de certidão de uso do solo requerido pela Octane  para fazer um 65 

posto de combustível, a SEPLAN identificou na lei 4551/2000 - Art. 1º - Fica proibida a 66 

construção, instalação, recolocação e funcionamento de postos revendedores de 67 

combustíveis para fins automotivos em frente às rotatórias e viadutos existentes em todas 68 
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as zonas do Município e a menos de 50 (cinquenta) metros dos acessos a esses dispositivos. 69 

E citou a manifestação que consta do poder público no processo ”fica proibida a construção, 70 

instalação, recolocação e funcionamento dos postos, conforme previsto em lei”, a dúvida é  71 

onde começa e onde termina  legalmente o acesso a uma rotatória uma alça de acesso, e 72 

quem é que determina isso. Faz a leitura da manifestação do Nilson, na página 48 do referido 73 

processo, entre outros, solicita que seja levado ao CMB para avaliação, após análise da Câmara 74 

Técnica decidiu-se pela não manifestação, uma vez que se trata de manifestação técnica e não 75 

popular. Márcio, em opinião particular, diz, “acho que o seu parecer do Nilson está 76 

corretíssimo não vai tolher a liberdade de executar e abrir um posto, mas, tem uma lei a ser 77 

seguida cumprida o resto é uma questão de uso do solo a partir da área”. Nilson, diz que não 78 

concorda com a manifestação da Câmara Técnica, já que ela é técnica. Carlos, pergunta sobre 79 

o posto de gasolina que existe na referida rotatória. Márcio, diz que, “salvo engano quando 80 

foi feito o posto não existia a alça invadindo posto era um outro tipo de passagem não tinha 81 

rotatória”. Daré, faz algumas explanações técnicas sobre o assunto e diz que na sua opinião a 82 

prefeitura agiu corretamente no sentido técnico da questão. Nilson, faz seu esclarecimento 83 

no entendimento da lei em vigor e diz que se sente mais resguardado com a definição da 84 

Secretaria de Obras em termos de análise. Márcio, sugere ao Nilson que faça um parecer 85 

esclarecedor costurado isso aí entre Secretaria de Obras, EMDURB E SEPLAN, uma vez que 86 

para o CMB já está claro. No caso seria um resguardo para o futuro, bem definido e anexado 87 

ao processo. Nilson, solicita que seja uma manifestação do conselho. Márcio, coloca em 88 

votação da seguinte forma; sobre a sua sugestão da aplicação da legislação e como que ela 89 

será aplicada sobre a questão do 50m e que isso seja acompanhado de um parecer técnico 90 

da Secretaria de Obras e EMBURB, o Conselho aprova a sugestão. 3. A sugestão para 91 

viabilização da estação da rodoviária esse assunto foi promovido em função da notícia que 92 

veio de interdição, nós já fizemos uma reunião no conselho até para tratar de assuntos de 93 

uma revisão na própria lei de tombamento, mas isso levará um tempo de maturação, a 94 

discussão foi mais para sugestões. Márcio, questiona que como foi comprada pela Secretaria 95 

da Educação ela tem que necessariamente ser aplicado para questões da educação ou a 96 

educação pode passar para a utilização de outras secretarias? Nilson, entende que sim, ser 97 

somente aplicado para educação, uma vez que o recurso não pode ser repassado para outros 98 

fins, faz alguns esclarecimentos sobre a interdição, restauração e projetos para o prédio, 99 

Márcio, diz que CMB está à disposição para colaborar com o poder público no sentido de 100 

melhorias para a Estação Ferroviária. 4. Márcio, segue falando da lei do EIV, de 2015, o 101 

conselho do município teve uma participação importante nessa questão praticamente todos 102 
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os EIVs passaram pelo Conselho Municipal então deu para acumular uma experiência muito 103 

grande no sentido de ver a ponta do empreendedor e a ponta do poder público. A intenção 104 

do CMB é que a cidade se desenvolva e cresça, porém a lei vigente é longa e está ficando 105 

defasada, foi feito um estudo de levantamento de dados em outras cidades pelo Alfredo e o 106 

Peter a respeito do assunto e percebeu que cada uma dessas cidades tem criado um conceito 107 

moderno, mais claro para aplicação dos EIVs. Alfredo fala da necessidade do município deixar 108 

de forma clara o que realmente deseja para que a lei seja bem entendida para todos e enfatiza 109 

que não é contra a lei do EIV. Márcio, também fala da necessidade desses ajustes, e que o 110 

desejo do CMB é que um debate de ideias para modernização da lei, de uma forma unida sem 111 

embate, junto com a Câmara, SEPLAN e CMB. Nilson, fala dá importância da lei do EIV para o 112 

município, diz que boa parte das melhorias que são feitas no município vem das 113 

contrapartidas dos empreendimentos que são ou estão sendo realizados na cidade, porém 114 

também enxerga a importância de uma reestruturação na lei. Ângelo, diz que as melhorias 115 

que o particular executa tem suas limitações, a questão é que cidade queremos para os 116 

próximos dez anos. 5. Bárbara, inicia a narração dos fatos da audiência pública da MIIGO 117 

Empreendimentos, assim que a SEPLAN foi comunicada da data da audiência pública do 118 

referido empreendimento foi encaminhado por e-mail ao responsável técnico com todas as 119 

orientações para realização da audiência, a SEPLAN fez as publicações no D.O do município e 120 

ao CMB conforme orientações, o interessado fez a divulgação no jornal local. No dia 121 

28/06/2021 houve a transmissão da audiência, dias depois o responsável técnico foi até a 122 

SEPLAN para entregar o material, porém não tinha a divulgação para as associações de 123 

moradores, no lugar foi entregue uma justificativa, assinada pelo responsável técnico do 124 

porque não foi divulgado. Diante do exposto, o assunto foi trazido para este conselho para 125 

conhecimento e outras orientações, uma vez que consta da lei do EIV obrigatoriamente a 126 

publicidade. Márcio, solicita manifestações dos conselheiros, o conselho se posiciona que o 127 

empreendedor deverá cumprir a lei, ou seja, agendar uma nova audiência pública. Outros 128 

assuntos. Findos os trabalhos às 21horas e 40 minutos a reunião foi encerrada pelo Presidente 129 

que agradeceu a presença de todos. Eu, Samira de Almeida Soares da Silva, lavrei a presente 130 

ata que segue assinada por mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do 131 

CMB.  132 

 Marcio Antônio Tonim Colim 133 

Presidente 134 

Klaudio Coffani Nunes 135 
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Vice-Presidente 136 

Alfredo Cirne Moreira 137 

1º Secretário 138 

Giovanna Gândara Gai 139 

2ª Secretária 140 

Samira de Almeida Soares da Silva 141 

Secretaria Executiva   142 


