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ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO MUNICÍPIO ----------------------------  1 

Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às dezenove horas e quinze minutos, 2 

no Auditório do Gabinete, foi realizada a 49ª Reunião Ordinária do Conselho do Município de 3 

Bauru, CMB. Estiveram presentes e assinaram a lista de presença os seguintes membros 4 

por segmento da sociedade: A) REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO: Letícia Rocco 5 

Kirchner (Titular PMB, Seplan), Natasha Lamônica (Suplente, PMB – SEPLAN); Danielle 6 

Poglitsch Roza Amaro (Titular, PMB - SEPLAN); Alexandre Antônio F. de Arruda (Titular, 7 

PMB – OBRAS); Sidnei Rodrigues (Titular, PMB - SEMMA), Chahida Jaqueline Obeid 8 

(Titular, PMB – SEBES), Osvaldo José Pedro (Titular, PMB – DAE); José Pili Cardoso Filho 9 

(Suplente, PMB – EMDURB); Maria José Majô Jandreice (Titular, PMB – GABINETE). B) 10 

REPRESENTANTES DAS UNVERSIDADES, ENTIDADES DE CLASSE E ONG’s: Luiz 11 

Daré Neto (Titular – IES – FEB/UNESP); Maria Izabel Merino de Medeiros (2º Suplente – 12 

IES – APTA); Giovanna Gândara Gai (Titular - AOB); Ângelo Joaquini Neto (Titular – 13 

SINDUSCON); Marcio Antônio Tonim Colim (Titular – IAB);  Rodrigo Riad Said (1º Suplente - 14 

SECOVI). C) REPRESENTANTES DA COMUNIDADE - SETORES URBANOS: Alfredo 15 

Cirne Moreira (Titular, Setor 1); Emilio Alfredo Moreira Viegas (1º Suplente, Setor 1); Celso 16 

Adriano Chermont (Titular, Setor 3); Osvaldy Martins (Titular, Setor 4); Raeder Rodrigo 17 

Porcaro Puliesi (Titular, Setor 6); Isabel Aiko Takamatsu (Titular, Setor 7); Waldir Caso 18 

(Titular, Setor 8), Reinaldo José Reche (Titular, Setor 11). SETORES RURAIS: Nilton Carlos 19 

Pollice Scudeller (1º Titular – Bacia Hid. do Córrego Água Parada). D) CONVIDADOS: Júlio 20 

Cesar S. Carpanezi (MRV – Bauru); Marcela Mattos de Almeida Bessa.  E) JUSTIFICARAM 21 

AUSÊNCIA: Alfredo Neme Neto (Titular, Assenag), Perola Motta Zanotto (Titular, PMB – 22 

OBRAS);Raquel Biem Mori (Suplente, PMB - SEMMA), Rafael Nunes Rosalin (Suplente, 23 

PMB – SMDE); Edmilson Queiroz Dias (Titular – IES – UNESP – FAAC); Fernando César 24 

Pegorin (Titular – SECOVI);Gustavo Gandara Gai (Titular, Setor 12).1) PALAVRA DO 25 

PRESIDENTE -  1 – Palavra do Presidente, informes: a) Raeder comunicou sobre a 26 

participação na audiência pública, realizada na Câmara Municipal, que tratou da expansão 27 

do perímetro urbano na APA da Água Parada e chamou a atenção dos conselheiros quanto 28 

à ausência de membros em Audiências diversas; b) Comunicou a decisão da Presidência, 29 

com aval da Diretoria Executiva, da devolução do Proc. 50.664/2015, que trata de Estudo de 30 

Impacto de Vizinhança da ampliação/regularização do Supermercado Confiança Max devido 31 

à não realização de Audiência Pública do EIV; c) O Presidente prestou informações sobre o 32 

andamento da revisão do Plano Diretor Participativo o qual deve se iniciar no próximo mês e 33 

já possui Comissão Constituída; Majô acrescentou ainda que mais lento do que se esperava 34 

devido a outras Leis que estão sendo revistas e disse ainda que o processo de licitação de 35 

Consultoria está sendo feito para auxiliar na revisão. d) Prestou informações sobre ações 36 

envolvendo autorização de funcionamento de postos de combustível no município de Bauru 37 

– Raeder lembrou os presentes que foi questionado pela imprensa quanto ao Posto 38 

Localizado em frente ao Tauste e as leis que determinam que estes não devem ser 39 

instalados próximo de determinados locais. Raeder esclareceu que essa atribuição é da 40 

Secretaria de Planejamento que deve analisar legislações específicas, e) Prestou 41 

esclarecimentos acerca do tempo necessário para que o Conselho analise processos que 42 

lhe são encaminhados, tendo em vista o que estabelece o regimento bem como processos 43 

que estão chegando em cima da hora; f) Presta esclarecimentos acerca do arquivamento 44 

inquérito civil do Ministério Público do Estado de SP, oriundo de representação proposta 45 

pelo Vereador Benedito Roberto Meira, em face do Presidente do Conselho do Município e 46 

Secretária de Planejamento, por supostos atos de improbidade administrativa; g) Raeder 47 

lembrou aos presentes quanto ao uso do grupo pelos Conselheiros, às criticas e elogios que 48 

devem ser encaminhados no privado, tendo em vista o uso correto e devido para fins de 49 
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assuntos que sejam pertinentes ao Conselho do Município. 2 - Homologa a destituição da 50 

Conselheira Titular, STEFANI ALINE MOREIRA, representante do Setor de 51 

Planejamento Urbano 09, bem como da Conselheira Titular, ANAJETE DA PAZ, 52 

representante do Setor de Planejamento Urbano 10, por infringência ao disposto no § 53 

1º, do artigo 16, do Regimento Interno, no que diz respeito à quantidade de faltas 54 

permitidas, durante o mandato do referido Conselho – Raeder explicou aos presentes o 55 

processo de publicação e prazo para manifestação destas, que expirou na última sexta-feira, 56 

isto posto, as Conselheiras não serão mais membros do Conselho a partir da publicação das 57 

Resoluções que serão publicadas no Diário Ofical dando publicidade do ato do Conselho. 3 - 58 

Apresentação e manifestação sobre Estudo de Impacto de Vizinhança do 59 

Empreendimento Parque Branzi, da MRV Engenharia e Participações S/A, Processo 60 

n.º 21.328/2018 – Raeder convidou o representante da MRV, Júlio, a apresentar o EIV em 61 

questão; após apresentação Raeder leu o parecer da Câmara Técnica que se encontra 62 

anexo aos Autos. A Câmara Técnica se manifestou quanto ao termo que, neste caso, seria 63 

contrapartida e não mitigação, o Sr. Secretário de Meio Ambiente, Sidnei Rodrigues, 64 

esclareceu que ela está no raio que estabelece a lei, o Conselheiro Pili questionou quanto 65 

às outras praças próximas, e o Sidnei esclareceu que a escolha é feita com base nos 66 

processos e solicitações mais antigos dos moradores, bem como ao fato destes possuírem 67 

projetos prontos. O Conselho se manifestou favorável ao andamento do Processo de 68 

aprovação. 4 - Palestra sobre Unidades de Conservação e Áreas de Proteção 69 

Ambiental, Engenheira Florestal Marcela Mattos de Almeida Bessa - Raeder convidou a 70 

Engenheira Florestal e funcionária Marcela Bessa para fazer a apresentação em questão. 71 

Marcela Bessa entregou aos presentes questionamentos quanto ao ponto de vista destes no 72 

que se refere às APAS e Unidades de Consevação, após fez a apresentação que explicou o 73 

que representam os termos APAS E UCS, ainda citou exemplos destes, bem como o que 74 

seria uma cidade sustentável e desenvolvida, assim como o que seria uma cidade travada e 75 

falou ainda sobre os pontos de vistas e perspectivas de uma situação, dentre outros. Após, 76 

os conselheiros discutiram as questões apresentadas e Marcela encerrou a apresentação. 5 77 

- Apresentação e manifestação sobre Processo n.º 53.027/2018, de 30/07/2018, da 78 

Secretaria Municipal de Planejamento, que trata da expansão do perímetro urbano na 79 

APA do Água Parada - Letícia iniciou a Audiência apresentando os locais onde haverá as 80 

alterações no Perímetro Urbano, explicando que a alteração proposta foi motivada pela 81 

necessidade de novas habitações que é notória no Distrito de Tibiriçá. A falta de locais para 82 

expansão urbana tem provocado ocupações irregulares na zona rural e coabitações no 83 

distrito. A finalização da Revisão do Plano de Manejo Água Parada permite agora essa 84 

expansão, dentro dos parâmetros elencados no Plano. Após essa explicação, Letícia 85 

apresentou a proposta de alteração do Perímetro Urbano em duas regiões do Município, 86 

sendo: Região do Distrito de Tibiriçá, que tem potencial habitacional; Bauru-Marília que tem 87 

vocação para ser um pólo de desenvolvimento industrial no qual pretende-se que sejam 88 

implantados empreendimentos mistos. Letícia explicou que embora o plano tenha 89 

selecionado uma terceira região de possível expansão no eixo Bauru-Iacanga, esta região 90 

faz parte da zona de amortecimento da Estação Ecológica Sebastião Aleixo, e que para que 91 

seja transformada em perímetro urbano, é necessário a revisão do Plano de Manejo da 92 

Estação, que é um trâmite demorado, e depende do conselho gestor da estação. Na 93 

sequência, falou como se deu o estudo técnico para expansão do Perímetro, o qual, por 94 

meio do Plano de Manejo, realizou diagnósticos do meio físico, biológico, geográfico e social 95 

e apresentou o levantamento técnico das áreas em conjunto com a Secretaria de Meio 96 

Ambiente, Desenvolvimento Econômico, EMDURB e DAE. Letícia explicou que a área 97 

proposta para expansão é de aproximadamente 17 milhões de metros quadrados. Letícia 98 
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abriu a discussão aos presentes que tiraram suas dúvidas. Após, Raeder leu o nome dos 99 

interessados, conforme solicitado pelo Sr. Vereador e pelo Raeder na última Audiência e 100 

atendido pela Secretaria de Planejamento. Colocado em votação a expansão foi aprovada 101 

por unanimidade. 6 - Debate e manifestação acerca das dificuldades encontradas por 102 

profissionais e munícipes em relação às exigências impostas pelo poder público 103 

referentes serviços prestados por suas Secretarias – Raeder passou a palavra ao 104 

conselheiro Márcio Colim que explicou aos presentes que trata de pedido de otimizar o 105 

tempo e processo de protocolos e pagamentos de taxas, explicou ainda que o presente 106 

pedido já foi discutido com o Secretário de Finanças em reunião em janeiro, mas que até o 107 

momento não foi atendido. Como sugestão, solicitou em nome dos técnicos e 108 

representantes na área, que todo procedimentos fosse realizado no poupa tempo ou que 109 

fosse criado um meio de pagamento de taxa online. A Secretária de Planejamento, Letícia, 110 

disse que irá entrar em contato com o Secretário de finanças Everson a fim de resolver a 111 

questão e esclareceu que está em andamento a licitação para informatização de processos 112 

ligados à Divisão de Aprovação de Projetos da Secretaria de Planejamento. Márcio 113 

apresentou ainda os diversos problemas que vem ocorrendo quanto a iluminação pública e 114 

colocou a importância do Município assumir a iluminação, uma vez que, os Municípios que 115 

assumiram o compromisso com a iluminação pública há anos são os Municípios que não 116 

apresentam problemas. Findos os trabalhos às 21h40min a reunião foi encerrada pelo 117 

Presidente que agradeceu a presença de todos. Eu, Danielle Poglitsch Roza Amaro, lavrei a 118 

presente ata que segue assinada por mim e pelos demais representantes da Diretoria 119 

Executiva do CMB. 120 
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