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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO MUNICÍPIO 1 

 2 

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e quinze, às dezenove horas e quinze 3 

minutos, na Casa dos Conselhos, foi realizada a 13ª Reunião Ordinária do Conselho 4 

do Município de Bauru, CMB. Trataram-se dos seguintes assuntos: 1. Homologação 5 

da Ata da 12ª Ordinária; 2. Projeto de Lei 20/15 (Corredores Comerciais) – Informes; 6 

3. Minuta de decreto a ser assinado pelo prefeito determinando o mandato do CMB; 7 

4. Discussão do artigo 22 do regimento interno, que trata da fala do presidente, 8 

convidados e dos conselheiros mais especificamente em relação à apresentação de 9 

parecer e projetos – Raeder; 5. Pauta livre. Estiveram presentes e assinaram a lista 10 

de presença os seguintes membros por segmento da sociedade: a) 11 

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO: Natasha Lamônica (titular, PMB - 12 

SEPLAN); Elaine Cristina Breve da Silva (titular, PMB - SEPLAN); Perola Motta 13 

Zanotto (titular, PMB - OBRAS); Marcela Mattos de Almeida Bessa (titular, PMB - 14 

OBRAS); Luiz Fernando Nogueira Silva (suplente, PMB - SEMMA); Gabriel 15 

Guimarães Motta (titular, PMB - SAGRA); Franciele Edilaine Eloy da Silva (titular, 16 

EMDURB - Bauru). b) REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE CLASSE E 17 

UNVERSIDADES: Ângelo Joaquini Neto (titular, SINDUSCON); José Pili Cardoso 18 

Filho (titular, VIDÁGUA). c) REPRESENTANTES DA COMUNIDADE: Paulo Roberto 19 

dos Santos Amaral (titular, Setor 1); Lucia Helena Felício da Silva (titular, Setor 2); 20 

Raeder Rodrigo Porcaro Puliesi (titular, Setor 6); Isabel Aiko Takamatsu Silva (titular, 21 

Setor 7); Israel Fernando Capperuto (suplente, Setor 10); Reinaldo José Reche 22 

(titular, Setor 11); Nilton Carlos Pollice Scudeller (titular, Bacia Hid. Água Parada). 23 

CONVIDADOS: Danielle Poglitsch Roza Amaro (PMB - Seplan). JUSTIFICOU: Dr. 24 

Waldomiro Calonego Junior (titular, OAB - Bauru), Ana Cristina Camargo Pereira 25 

(titular, SEBES).  26 

A reunião foi aberta pela Primeira Secretária, Marcela Mattos de Almeida Bessa, no 27 

exercício da Presidência do Conselho, em conformidade com o artigo 23 do 28 

Regimento Interno, tendo em vista o afastamento do Presidente Prof. José Xaides 29 

de Sampaio Alves, por motivos de saúde, devidamente justificado, bem como da 30 

ausência momentânea do Vice-Presidente, Raeder Rodrigo Porcaro Puliesi, por 31 

motivo de compromissos profissionais. Assim, passa para as pautas. 1. 32 

Homologação da Ata da 12ª Ordinária – Marcela explica que pelo fato da Ata da 9ª 33 

reunião extraordinária somente ter sido enviada nesta data, ficam os conselheiros a 34 

vontade de corrigi-las para que seja homologada em reunião posterior. Já a ata da 35 

12ª Ordinária, encaminhada com extenso período de antecedência, deveria ser 36 

homologada. O conselheiro Angelo solicita correções em sua fala e se desculpa por 37 

ser em cima da hora. Assim, ele dita a fala que deve ser substituída. Também é 38 

solicitada a retirada do parênteses e o abstrato da palavra alguém da linha 164. Com 39 

isso, a ata da 12ª ordinária de seis de maio foi aprovada por unanimidade, ficando a 40 

ata da 9ª extraordinária do dia vinte e sete de abril para posterior homologação. 2. 41 

Projeto de Lei 20/15 (Corredores Comerciais) – Informes, passando para a 42 

próxima pauta, Marcela explica que o presidente do CMB reuniu toda a 43 

documentação entregue ao Conselho, mais a apresentação exposta, mais a Ata 44 

prévia da reunião extraordinária e devolveu junto com o processo e protocolou 45 
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também junto ao Ministério Público e Câmara Municipal. 3. Minuta de decreto a ser 46 

assinado pelo prefeito determinando o mandato do CMB, às 19 horas e 30 47 

minutos, o Vice-Presidente do Conselho, Raeder Rodrigo Porcaro Puliesi, assume 48 

os trabalhos, apresentando À plenária minuta de decreto a ser encaminhada ao 49 

Prefeito Municipal que estipula duração do mandato dos conselheiros, propondo que 50 

o mandato atual será prorrogado até o dia 03/03/2016, haja vista que a posse dos 51 

conselheiros atual ocorreu em 04/02/2014. Por treze (13) votos a favor e uma (01) 52 

abstenção do Conselheiro Paulo Amaral, justificada pelo fato de se entender que 53 

essa discussão deva ser mais aprofundada por se tratar de alteração de mandato, 54 

foi aprovada o envio da minuta ao Chefe do Poder Executivo, através da Secretaria 55 

de Planejamento. 4. Discussão do artigo 22 do regimento interno, que trata 56 

da fala do presidente, convidados e dos conselheiros mais 57 

especificamente em relação à apresentação de parecer e projetos, dando 58 

continuidade à pauta, Raeder apresenta proposta de resolução interna, porém foi 59 

proposto que houvesse alteração no regimento interno, que contenha o tempo de 60 

explanação dos projetos, exemplo discussão do EIV e Corredores, enquanto 61 

conselheiro o expositor terá 30 minutos, na Câmara os vereadores possuem 10 62 

minutos por regra de tempo estipulado. Qualquer prorrogação deverá passar pela 63 

plenária. Paulo Amaral questiona sobre os dias que tiver assuntos polêmicos. Texto 64 

de visitante foi deliberado com doze (12) votos favoráveis e dois (02) contrários. 65 

Convidado terá trinta (30) minutos prorrogável segundo a plenária. Como houve 66 

bastante discordância sobre isso, é aberta a votação sobre os possíveis tempos de 67 

falas dos convidados, onde fica a seguinte conclusão cinco (05) votos para cinco 68 

minutos de tempo de fala, prorrogáveis por tempo igual, quatro (04) votos por dez 69 

(10) minutos de fala sem prorrogação e sete (07) votos para dez (10) minutos de fala 70 

prorrogáveis por mais dez (10) minutos. Passa-se para a deliberação sobre o tempo 71 

de explanação de fala por pauta, onde fica sete (07) votos a favor e cinco (05) 72 

contra. 5. Pauta livre, como a solicitação de inclusão de processos pela SEPLAN 73 

(1361/2013 - Carandá Loteadora e Incorporadora LTDA, 34868/2011 - Camolesi 74 

Administração e Incorporação LTDA) foi realizada após o envio da convocação 75 

entraram como pauta livre. Ambos os processos são referentes a pedido de aumento 76 

de perímetro urbano, sendo uma (01) área atrás do Alameda Quality Center e outra 77 

na frente do lado da UNIP. A plenária concorda por unanimidade que os processos 78 

sejam encaminhados para a Câmara Técnica Jurídica para análise e parecer. Ainda 79 

como pauta livre volta se a discutir sobre dispensa de Áreas Institucionais do 80 

programa Minha Casa Minha Vida – MCMV ou qualquer outro empreendimento de 81 

interesse social, pois a Lei fala que para parcelamento para fins de interesse social 82 

sugere que se cumpra a destinação de áreas institucionais caso possa. Por isso, 83 

elas estão sendo dispensadas na aprovação do programa MCMV. Natasha informa 84 

que a prefeitura está revendo ao Lei de Zoneamento. Após, a lei será encaminhada 85 

para a aprovação do CMB. O assunto zoneamento é muito complexo e polêmico. 86 

Paulo Amaral menciona que ainda não chegou nenhum ofício ao Conselho de 87 

Habitação Municipal – CHM questionando sobre a dispensa de áreas. Sendo uma lei 88 
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municipal que permite a dispensa de áreas, ele entende que o responsável é o poder 89 

público. Fica combinado de se rediscutir esse papel do conselho. 90 

Às 21h09min foi encerrada a reunião, da qual lavrei a presente ata que segue 91 

assinada por mim, Marcela Mattos de Almeida Bessa primeira secretária e demais 92 

membros da diretoria executiva. 93 

 94 

 95 

Raeder Rodrigo Porcaro Puliesi 96 

Vice-Presidente no Exercício da Presidência 97 

 98 

 99 

Marcela Mattos de Almeida Bessa 100 
1ª Secretária  101 

 102 
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Reinaldo José Reche 104 
2º Secretário 105 
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Natasha Lamônica  108 
Secretária Executiva  109 


