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ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DOMUNICÍPIO ---------------------------------1
Aos 05 dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às dezenove horas e quinze2
minutos, no Auditório do Gabinete, foi realizada a 62ª Reunião Ordinária do Conselho do3
Município de Bauru, CMB. Estiveram presentes e assinaram a lista de presença os seguintes4
membros por segmento da sociedade: A) REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO: Natasha5
Lamônica (Titular, PMB – SEPLAN); Letícia Rocco Kirchner (Suplente PMB, Seplan), Bárbara6
Zaneti de Carvalho (Titular, PMB - SEPLAN); William Conte (Titular, PMB – OBRAS); Keila7
Priscila Venturelli de Souza (Titular, PMB - SEMMA), Otaviano Alves Pereira (Titular, PMB –8
SAGRA); Rafael Nunes Rosalin (Titular, PMB – SMDE); Maria José Majô Jandreice (Suplente,9
PMB – GABINETE) B) REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - Luiz Daré10
Neto (Titular – IES – FEB/UNESP). C) REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE CLASSE - Alfredo11
Neme Neto (Titular – ASSENAG); Ângelo Joaquini Neto (Titular – SINDUSCON); Marcio12
Antônio Tonim Colim (Titular – IAB); D) ONG’S - Klaudio Coffani Nunes (Titular FÓRUM PRÓ13
BATALHA); C) REPRESENTANTES DA COMUNIDADE - SETORES URBANOS: Alfredo Cirne14
Moreira (Titular, Setor 1); José de Souza Lopes Junior (2º Suplente, Setor 1); Peter Ping Ho15
(1º Suplente, Setor 2); Mauro Machado Giglio (2º Suplente, Setor 2); Maria Isabel Adão16
Barbosa (Titular, Setor 4); Andreia Almeida Ortolani (2º Suplente, Setor 4); Nelson Ribeiro17
da Silva (1º Suplente, Setor 5); José Fernando Redondo Mendes (Titular, Setor 6); Lucileia18
Aparecida Orestes (1º Suplente, Setor 10); Tania Kamimura Maceri (1º Suplente, Setor 12);19
SETORES RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller (Titular – Bacia Hid. do Córrego Água20
Parada); D) CONVIDADOS: Mariane Viegas Tristão (V. Santa Teresa); Roberto de Lima21
Barbosa (Água parada); Daniel Ficotto (Água Parada); Julia de Carvalho (Água Parada);22
Eleusina de Freitas (Demacamp); Claudia Virginia Souza (Demacamp); Sylvio Silveira23
(Demacamp); Ana Elisa Moura Talon (Seplan); Jesus adriano dos Santos (V Dutra); Tania24
Mara Garcia Daré (Centro). E) JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: Emilio Alfredo Moreira Viegas25
(Titular, Setor 2); Fábio Franco Novaes (Titular, Setor 3); Paulo Roberto da Silva Ramos26
(Titular, Setor 5); José Carlos de Souza (Titular, Setor 8); Thiago de Andrade (Titular, Setor27
11); Edson Valentin Freitas Filho (Titular, Setor 12); 1) PALAVRA DO PRESIDENTE - O28
presidente inicia a reunião justificando a alteração da data da reunião ordinária, em função29
da agenda da empresa contratada para a revisão do Plano Diretor, visto que o assunto é de30
extrema relevância para o Conselho do Município. Informa sobre o falecimento da31
Conselheira Glória Maria Motta Lara, titular representante do Gabinete. 2) REVISÃO DO32
PLANO DIRETOR DE BAURU E DA LEI DE USO DE OCUPAÇÃO DO SOLO: Letícia Rocco33
Kirchner informa que haverá na próxima semana, dia 11 de Setembro, o início do Processo34
Participativo de Revisão do Plano Diretor de Bauru e da Lei de Uso e Ocupação do Solo, com35
um evento de abertura e palestra às 19h, a se realizar na OAB. E também no sábado, 14 de36
setembro, haverá um seminário de capacitação, para aprofundar questões técnicas, a se37
iniciar às 8:30h, na OAB. Solicita a participação de todos e também o auxílio para a38
divulgação dos eventos. Dá boas vindas à empresa DEMACAMP, vencedora do processo de39
licitação, e convida a Eleusina para apresentação da empresa. Eleusina se apresenta como40
responsável técnica da empresa e coordenadora da assessoria da Revisão do Plano Diretor.41
Apresenta a empresa, com foco em planejamento, cujo objetivo é contribuir no42
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desenvolvimento sustentável das cidades, assessorando entidades públicas em temas de43
desenvolvimento urbano, habitação, projetos urbanos, e patrimônio material e imaterial.44
Apresenta a equipe que estará ligada diretamente com o desenvolvimento dos trabalhos em45
Bauru e também a equipe de consultores. Apresenta também as parcerias firmadas da46
empresa e alguns dos projetos realizados em diversos municípios e estados. Em seguida,47
apresenta o fluxograma de trabalhos pensados para a Revisão do Plano Diretor de Bauru,48
explicando que é uma composição de um processo de trabalho fruto de experiências em49
outras cidades, porém personalizado e compatibilizado com o Termo de Referência50
constante no processo de licitação do caso de Bauru. O fluxograma apresenta as etapas do51
processo, dividas em eventos públicos, capacitação e produtos técnicos resultantes de cada52
etapa. Questionado sobre as atribuições do CMB no processo, Letícia explica que o CBM é53
Conselho Gestor do Plano Diretor, e tem o papel de monitoramento de todas as etapas,54
dando sugestões e apoiando os eventos públicos da revisão. E que haverá a equipe executiva55
da revisão, que será constituída por equipe técnica de servidores municipais. Questionado56
sobre o banco de informações e mapas, Eleusina esclarece que o conteúdo produzido será57
georreferenciado e compatível com os mapas que a Prefeitura já possui e trabalha. Farão um58
trabalho de coleta de dados em campo para complementar as informações necessárias, e59
após o diagnóstico da cidade, deixarão uma base de informações consistentes para a60
prefeitura, que também será disponibilizado à população através de um site. A Conselheira61
Tânia reforça a necessidade do CMB cumprir seu papel, inclusive com a definição de62
representantes do CMB para acompanhamento. Tânia questiona sobre a revisão da Lei de63
Parcelamento do Solo não estar inclusa na licitação e registra da importância da revisão64
desta lei. A Secretária Letícia explica que a revisão da Lei de Parcelamento do Solo não foi65
incluída porque a Seplan já conta com estudos técnicos bem avançados para elaboração do66
projeto de lei de revisão e também por uma questão de limitação de recursos. Entretanto67
entende e concorda com a importância de tratar sobre este assunto concomitante com a68
revisão do plano Diretor. Um conselheiro questionou à consultoria se houve alteração no69
processo participativo do Estatuto das Cidades. Eleusina esclarece que não houveram70
alterações, e que todas as exigências do Estatudo das Cidades serão cumpridas, tanto em71
relação ao prazo de comunicação e divulgação prévia das reuniões e audiências quanto do72
seu registro.73
Findos os trabalhos às 21h30 a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a74
presença de todos. Eu, Bárbara Zaneti de Carvalho, lavrei a presente ata que segue assinada75
por mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB.76
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93
94

Bárbara Zaneti de Carvalho95
Secretaria Executiva96


