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ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DOMUNICÍPIO -----------------------------------1
Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às dezenove horas e quinze2
minutos, no Auditório do Gabinete, foi realizada a 64ª 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); Otaviano Alves Pereira (Titular, PMB – SAGRA);7
Rafael Nunes Rosalin (Titular, PMB – SMDE); Heber Soares Vieira (Titular, PMB – DAE);8
Maria José Majô Jandreice (Suplente, PMB – GABINETE) B) REPRESENTANTES DAS9
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - Luiz Daré Neto (Titular – IES – FEB/UNESP). C)10
REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE CLASSE - Giovanna Gândara Gai (Titular - OAB),11
Alfredo Neme Neto (Titular – ASSENAG); Ângelo Joaquini Neto (Titular – SINDUSCON);12
Marcio Antônio Tonim Colim (Titular – IAB); Bruno Pegorin Neto (2º Suplente - SECOVI); D)13
ONG’S - Klaudio Coffani Nunes (Titular FÓRUM PRÓ BATALHA); C) REPRESENTANTES DA14
COMUNIDADE - SETORES URBANOS: Alfredo Cirne Moreira (Titular, Setor 1); José de Souza15
Lopes Junior (2º Suplente, Setor 1); Peter Ping Ho (1º Suplente, Setor 2); Mauro Machado16
Giglio (2º Suplente, Setor 2); Fábio Franco Novaes (Titular, Setor 3); Maria Isabel Adão17
Barbosa (Titular, Setor 4); Paulo Roberto da Silva Ramos (Titular, Setor 5); José Fernando18
Redondo Mendes (Titular, Setor 6); Raeder Rodrigo Porcaro Puliesi (1º Suplente, Setor 6);19
Rosangela Felix Silva (1º Suplente, Setor 7); José Carlos de Souza (Titular, Setor 8); Rafael20
Idalgo Cardoso (Titular, Setor 9); Ivan da Silva Dantas (Titular, Setor 10); Lucileia Aparecida21
Orestes (1º Suplente, Setor 10); Thiago de Andrade (Titular, Setor 11); Edson Valentin Freitas22
Filho (Titular, Setor 12); SETORES RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller (Titular – Bacia Hid.23
do Córrego Água Parada); D) CONVIDADOS: Ian Moura Berbert (Estudante); Ana Elisa Moura24
Talon (Seplan-DDN); Solange de Moura Neves (Liderança de Bairro); Evaldo Pereira da Silva25
(Pousada II). E) JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: William Conte (Titular, PMB – OBRAS); Maria26
Izabel Merino de Medeiros (1º Suplente FÓRUM PRÓ BATALHA); Emilio Alfredo Moreira27
Viegas (Titular, Setor 2); Tania Kamimura Maceri (1º Suplente, Setor 12); Iraci Herrera Leite28
do Pinho (2º Suplente – Bacia Hid. do Rio Batalha); 1) PALAVRA DO PRESIDENTE - Márcio29
informa que provavelmente será convocada uma reunião extraordinária, em função de30
alguns processos recém encaminhados pela Seplan para análise do CMB que não puderam31
ser incluídas na pauta desta reunião, e também para acompanhamento do processo de32
revisão do Plano Diretor. 2) Acompanhamento do processo de Revisão do Plano Diretor -33
Natasha informa que a agenda das audiências públicas nos setores de planejamento será34
publicada até o dia seguinte da reunião. Questionado quem estará nas audiências, Natasha35
explica que terão funcionários da Seplan, e também a equipe da assessoria Demacamp.36
Márcio apresenta o mapa com os locais e datas das audiências de cada setor, sendo que37
todas ocorrerão às 19 horas. A Secretária Letícia, informa que a equipe de revisão do plano38
diretor está se reunindo semanalmente. Informa que a leitura técnica já está em andamento39
pela empresa de assessoria contratada, e que a leitura comunitária será realizada por duas40
frentes, sendo elas as audiências nos setores de planejamento e uma pesquisa a ser41
divulgada a toda população. Estas leituras fazem parte do diagnóstico da cidade. Informa42
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que em Dezembro será realizada uma audiência para a divulgação dos dados compilados a43
partir das leituras comunitária e técnica. E que em Janeiro será realizada nova audiência para44
a eleição dos delegados, e para pensar em eixos estratégicos para atuar nas proposituras do45
plano diretor. Explica que o processo de revisão do plano em Bauru será deliberativo, ou seja,46
haverá um texto proposto pelo executivo, porém o texto final será discutido e deliberado47
pelos delegados eleitos. A eleição dos delegados terá como base o proposto pela 2ª48
Conferência Nacional das Cidades. Questionada sobre os setores rurais, Letícia explica que as49
audiências nos setores rurais serão aos sábados, mas ainda estão em definição, com o auxílio50
da Sagra para escolher os melhores locais para a realização das mesmas. Letícia informa51
ainda que haverá uma audiência pública no dia sete de novembro, às 19h no auditório do52
Gabinete, para discussão do projeto de lei para regularização de construções, complementar53
ao código de obras. 3) Andamento dos Grupos de Estudo Temáticos - Márcio Colim solicita54
que cada grupo de estudo informe como está o andamento dos estudos. G1 - Instrumentos55
previstos no Estatuto da Cidade - informa que ainda não foi definido um representante do56
grupo. /G2 - Zoneamento - Informa que já possuem alguns relatórios feitos. /G3 -57
Mapeamento digital - informa que foi passado no grupo alguns links para que todos os58
membros possam tomar ciência do assunto, mas que tem dificuldade em encontrar um local59
comum para as reuniões. Natasha sugere a biblioteca municipal. /G4 - Estudos de diversos60
Planos Municipais - Informam que realizaram reunião no dia 30 de outubro, e que já61
possuem os nomes de algumas pessoas para conseguirem mais informações. /G5 -62
Experiências de outros municípios bem sucedidos em planejamento - Não havia nenhum63
representante presente. /G6 - Financiamento para o desenvolvimento urbano - informa que64
foi passado no grupo alguns links para que todos os membros possam tomar ciência do65
assunto, mas que tem dificuldade em encontrar um local comum para as reuniões. / G7 -66
Regularização fundiária e de imóveis - informa que realizaram reuniões com a prefeitura, e67
que haverá audiência pública conforme já falado pela Letícia. Também buscaram68
informações junto à COHAB. /G8 - Fundo de Desenvolvimento Urbano - ainda não realizaram69
nenhuma reunião. /G9 - Estudo de Impacto de Vizinhança - informa que fizeram a leitura da70
lei, e que já possuem algumas melhorias a serem propostas. 4 - Solicitação de afastamento71
do cargo de conselheiro - Ricardo Alexandre Pereira (Setor 7) - Márcio informa que foi feita72
análise pela câmara técnica da solicitação de afastamento, cujo parecer feito pelo relator73
Raeder, informa que não há amparo legal para afastamento, e que as opções seriam o74
desligamento definitivo ou que o conselheiro voltasse a frequentar as reuniões. Márcio75
então informa que o Ricardo Alexandre Pereira encaminhou ofício solicitando o76
desligamento total do conselho do município. O Conselho toma ciência do desligamento77
solicitado e dá boas vindas à nova conselheira titular Rosangela Felix Silva. 5- Solicitação da78
Assenag para nomeação do título de 2º membro Suplente do CMB - Márcio informa que a79
Assenag encaminhou um ofício indicando o Engº Luiz Carlos Izzo Filho para a nomeação do80
título de 2º membro suplente do Conselho do Município de Bauru - CMB, sendo que este81
cargo de 2º suplente da Assenag estava vago. Após votação, a plenária aprova a noemação82
do 2º suplente, conforme solicitação da Assenag.83

84
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Findos os trabalhos às 20h20 a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a85
presença de todos. Eu, Bárbara Zaneti de Carvalho, lavrei a presente ata que segue assinada86
por mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB.87
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