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ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DOMUNICÍPIO -----------------------------------1
Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às dezenove horas e quinze2
minutos, no Auditório do Gabinete, foi realizada a 63ª 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: Letícia5
Rocco Kirchner (Suplente PMB, Seplan), Bárbara Zaneti de Carvalho (Titular, PMB - SEPLAN);6
Samira de Almeida S. da Silva (Suplente, PMB – SEPLAN); Otaviano Alves Pereira (Titular,7
PMB – SAGRA); José Pili Cardoso Filho (Suplente, PMB – EMDURB); Luciano Martins dos8
Santos Junior (Titular, PMB – Educação), Franciele Edilaine Eloy da Silva (Titular, PMB -9
Saúde). B) REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - Luiz Daré Neto10
(Titular – IES – FEB/UNESP). C) REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE CLASSE - Giovanna11
Gândara Gai (Titular - OAB), Lincoln Carlos M. de Oliveira (Suplente - ASSENAG); Ângelo12
Joaquini Neto (Titular – SINDUSCON); Marcio Antônio Tonim Colim (Titular – IAB); Fernando13
César Pegorin (Titular – SECOVI); D) ONG’S - Klaudio Coffani Nunes (Titular FÓRUM PRÓ14
BATALHA); C) REPRESENTANTES DA COMUNIDADE - SETORES URBANOS: Alfredo Cirne15
Moreira (Titular, Setor 1); José de Souza Lopes Junior (2º Suplente, Setor 1); Emilio Alfredo16
Moreira Viegas (Titular, Setor 2); Peter Ping Ho (1º Suplente, Setor 2); Maria Isabel Adão17
Barbosa (Titular, Setor 4); Clodoaldo Antonio Galvão (1º Suplente, Setor 4); Andreia Almeida18
Ortolani (2º Suplente, Setor 4); Paulo Roberto da Silva Ramos (Titular, Setor 5); Nelson19
Ribeiro da Silva (1º Suplente, Setor 5); José Fernando Redondo Mendes (Titular, Setor 6);20
Raeder Rodrigo Porcaro Puliesi (1º Suplente, Setor 6); Rafael Idalgo Cardoso (Titular, Setor 9);21
Thiago de Andrade (Titular, Setor 11); Edson Valentin Freitas Filho (Titular, Setor 12); Tania22
Kamimura Maceri (1º Suplente, Setor 12). SETORES RURAIS: D) CONVIDADOS: Silas da Silva23
Junior (Loteamento Green Life); Graziela Ap. C. Galvão (Conselho Tutelar); Ana Elisa Moura24
Talon (Seplan); Paola Paes Manso (Demacamp); Eleusina Freitas (Demacamp). E)25
JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: Natasha Lamônica (Titular, PMB – SEPLAN); William Conte26
(Titular, PMB – OBRAS); Bruno Minozzi (Suplente, PMB – OBRAS); Rafael Nunes Rosalin27
(Titular, PMB – SMDE); Aline Prado Fogolin (Suplente, PMB – SMDE); Alfredo Neme Neto28
(Titular – ASSENAG); Mauro Machado Giglio (2º Suplente, Setor 2); Rosangela Felix Silva (1º29
Suplente, Setor 7); Nilton Carlos Pollice Scudeller (Titular – Bacia Hid. do Córrego Água30
Parada); Iraci Herrera Leite do Pinho (2º Suplente – Bacia Hid. do Rio Batalha); 1)31
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA REVISÃO DO PLANO32
DIRETOR (DEMACAMP) - Eleusina Freitas, coordenadora da empresa Demacamp, inicia33
explicando a necessidade de atualização do Plano Diretor, para atender ao Estatuto da34
Cidade, sintonizar o Plano Diretor com a lei de uso de ocupação do solo e tornar-se um35
instrumento autoaplicável. Apresenta as Resoluções 34 e 25 do Conselho Nacional das36
Cidades que tratam, respectivamente, sobre o conteúdo e sobre o processo participativo do37
Plano Diretor. Paola Paes Manso, coordenadora social da equipe da Demacamp, apresenta a38
metodologia de elaboração da revisão do Plano Diretor Participativo, que obedecerá a um39
processo de caráter formativo e deliberativo, em busca de consensos progressivos para a40
cidade. Apresenta a Comissão de Revisão do Plano Diretor, que será composta por Conselho41
Gestor e Equipe executiva, já instituída por decreto municipal, e suas atribuições. Explica que42



Ata da 63ª Reunião Ordinária - Conselho do Município de Bauru - 07/10/2019 2/4

a Comissão de Revisão do Plano Diretor deliberará sobre o processo de revisão, e que os43
conteúdos serão deliberados através de Delegados do Plano Diretor, a serem eleitos no44
processo. A seguir, apresenta as cinco etapas do processo de construção do Plano Diretor45
Participativo de Bauru, que são: I- Planejamento e Abertura dos Trabalhos; II- Leitura Técnica46
Municipal e Comunitária; III e IV- Revisão do Plano Diretor e Lei de Uso e Ocupação do Solo -47
Elaboração do Texto Base; V- Elaboração e pactuação dos Projetos de Lei do Plano Diretor e48
Lei de Uso e Ocupação do Solo. Sobre as pesquisas à população vinculadas à conta d’água,49
houve questionamento de como será a devolução do questionário. Paola responde que50
podem ser instaladas urnas de coleta em pontos estratégicos da cidade ou em via eletrônica51
atráves de um site, e que isto será definido juntamente com a comissão de revisão do Plano52
Diretor. Sobre a etapa de leitura técnica, houve questionamento de qual o procedimento53
para obter as informações. Eleusina responde que é feita coleta de dados com diversas54
Secretarias da Prefeitura, e outras entidades, como por exemplo as Universidades, e que é55
complementado com conferências e levantamentos em realizados em campo. Foi56
questionado qual a qualidade dos dados coletados até o momento. Eleusina respondeu que57
as informações estão organizadas, a base cartográfica está satisfatória, sendo um bom58
conteúdo para desenvolver os trabalhos. Foi apontada e solicitada atenção à questão das59
penitenciárias, que podem dificultar o desenvolvimento da cidade. Houve questionamento60
em relação às oficinas a serem realizadas nos setores de planejamento, visto que alguns61
setores são grandes e seria difícil reunir representantes de todo o setor. Paola explicou que62
os 21 setores de planejamento estão definidos no Plano Diretor atual, e que há também63
outras formas de atender e escutar a população. Houve questionamento sobre alterações na64
lei ao ser encaminhado à Câmara. Letícia Kirchner informa que o Ministério Público já se65
posicionou que vai monitorar o processo e garantir que não haja emendas da Câmara dos66
Vereadores no Plano Diretor sem que haja participação popular, sendo que se for necessário67
o projeto de lei voltará a discussão popular. Paola complementa que além do projeto de lei,68
encaminharão todo o processo participativo à Câmara. Ao final da apresentação, ficou69
definida a primeira reunião com a Comissão de Revisão do Plano Diretor, a se realizar no dia70
14 de outubro de 2019, às 19h, em local a ser confirmado e informado posteriormente.71
Houve a solicitação de enviar a todos os conselheiros os nomes dos representantes da72
Prefeitura a comporem a Comissão de Revisão do Plano Diretor. Bárbara informa que73
enviará e-mail a todos com os nomes. 2) PALAVRA DO PRESIDENTE: Márcio Colim informa74
que o Conselheiro Ricardo Alexandre Pereira enviou um e-mail, informando que por motivos75
políticos, em função de ser presidente de partido político e candidato ao executivo ou76
legislativo, solicita o afastamento ao cargo de conselheiro do CMB, representante do setor 7,77
até o fim das eleições. O caso será levado à próxima reunião da Câmara Técnica para78
discussão, visto que no regimento interno do CMB não há previsão para afastamentos como79
este solicitado. Márcio Colim solicita à Letícia, esclarecimentos referentes ao cancelamento80
do edital de construção de 1900 casas. Letícia explica que o Governador Dória fez uma81
reestruturação do programa do estado, “Nossa Casa”, e que o secretário da habitação82
sinalizou recursos para subsídios para 600 casas. Desta maneira, foi necessário reconstruir o83
edital para se adequar aos parâmetros do programa estadual, incluindo dentro do total das84
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1900 casas, 600 casas com um maior subsídio do estado. 3) CÂMARA TÉCNICA DE ANÁLISE85
DE PROCESSOS, ANÁLISE E DELIBERAÇÃO - PROCESSO 4453/2019 ESTUDO DE IMPACTO DE86
VIZINHANDO DO EMPREENDIMENTO “GREEN LIFE” - ESCLARECIMENTOS AOS87
QUESTIONAMENTOS DA CÂMARA TÉCNICA - Silas da Silva Junior, responsável pela direção88
técnica de aprovação do empreendimento, apresenta o loteamento, indicando sua89
localização, área da gleba, áreas públicas, mitigações e contrapartidas. Informa que o90
público-alvo do empreendimento é a população de médio padrão. Tânia retoma o91
questionamento feito pela Câmara Técnica na última reunião do CMB, sobre a ausência de92
equipamentos públicos de Saúde e Educação na região. Franciele Edilaine Eloy da Silva,93
representante da secretaria da saúde informa que não é viável a construção de um94
equipamento, devido a questões financeiras e inclusive que não há demanda atual. O que95
pode ser feito com o recurso é investir em equipamentos próximos já existentes, no Jardim96
Europa e no Geisel. Explica também que há toda uma rede de saúde que atende a população,97
não se resumindo apenas nos postos de saúde. Luciano Martins dos Santos Junior,98
representante da secretaria de educação, informa que não há demanda atual de alunos,99
visto que serão comercializados lotes, e não sabemos em quanto tempo será realmente100
ocupado. As escolas municipais mais próximas estão no Jardim Europa e no Geisel, e há101
também uma escola conveniada no Jardim Nicéia, e que a secretaria oferece transporte102
escolar à população. Houve questionamento se, quando houver a demanda, é possível a103
construção de uma escola privada e esta ser conveniada à Prefeitura. Luciano responde que104
é possível. Após esclarecimentos, abriu-se votação na plenária, sendo que o processo foi105
aprovado para continuidade dos procedimentos. 4) DISCUSSÃO SOBRE A PROPOSTA DE106
CRUZAMENTO EM NÍVEL (DUQUE DE CAXIAS X MARGINAL DA ROD. MAL. RONDON) -107
Marcio Colim informa que o conselho não tinha visto nenhum estudo técnico a respeito, e108
seria precipitado tirar alguma conclusão sobre esta obra, pois seria necessário acesso aos109
estudos elaborados pela Via Rondon para poder tirar as conclusões, mas que de fato110
demonstra preocupação em função do fluxo que há na Duque de Caxias e também o fluxo na111
Marginal, sendo que o problema maior seria inclusive na Marginal, visto que a Duque de112
Caxias já possui outros semáforos, mas que isso impactará na Marginal de qualquer forma.113
Marcio informa que conversou com o diretor-presidente da Via Rondon, Eng Fabio Abritta, e114
que ele explicou uma série de questões em relação ao município para poder fazer a115
passagem da marginal por baixo da Duque de Caxias, entre elas problemas de adutora de116
água e interdições, e que ele estava à disposição para apresentar maiores detalhes sobre117
este assunto. José Pili Cardoso Filho, representante da Emdurb, informa que não haverá118
alteração de fluxo na Av. Duque de Caxias. Letícia Kirchner informa que haverá audiência119
pública no dia 17 de outubro de 2019, às 9h na Câmara Municipal, para a apresentação dos120
estudos e discussão, a fim de esgotar as discussões num espaço exclusivo para este assunto.121

122
Findos os trabalhos às 22h30 a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a123
presença de todos. Eu, Bárbara Zaneti de Carvalho, lavrei a presente ata que segue assinada124
por mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB.125

126
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