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ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DOMUNICÍPIO -----------------------------------1
Aos 06 dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às dezenove horas e quinze minutos, no2
Auditório do Gabinete, foi realizada a 66ª Reunião Ordinária do Conselho do Município de3
Bauru, CMB. Estiveram presentes e assinaram a lista de presença os seguintes membros por4
segmento da sociedade: A) REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO: Natasha Lamônica5
(Titular, PMB – SEPLAN); Bárbara Zaneti de Carvalho (Titular, PMB - SEPLAN); Chahida6
Jaqueline Obeid (Titular, PMB – SEBES), Rafael Nunes Rosalin (Titular, PMB – SMDE); Heber7
Soares Vieira (Titular, PMB – DAE); José Pili Cardoso Filho (Suplente, PMB – EMDURB); Maria8
José Majô Jandreice (Titular, PMB – GABINETE); B) REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE9
ENSINO SUPERIOR - Luiz Daré Neto (Titular – IES – FEB/UNESP). C) REPRESENTANTES DAS10
ENTIDADES DE CLASSE - Lincoln Carlos M. de Oliveira (1º Suplente - ASSENAG); Ângelo11
Joaquini Neto (Titular – SINDUSCON); Marcio Antônio Tonim Colim (Titular – IAB); Fernando12
César Pegorin (Titular – SECOVI); Bruno Pegorin Neto (2º Suplente - SECOVI); D) ONG’S - . E)13
REPRESENTANTES DA COMUNIDADE - SETORES URBANOS: José de Souza Lopes Junior (2º14
Suplente, Setor 1); Peter Ping Ho (1º Suplente, Setor 2); Mauro Machado Giglio (2º Suplente,15
Setor 2); Maria Isabel Adão Barbosa (Titular, Setor 4); Nelson Ribeiro da Silva (1º Suplente,16
Setor 5); José Fernando Redondo Mendes (Titular, Setor 6); Raeder Rodrigo Porcaro Puliesi17
(1º Suplente, Setor 6); Rosangela Felix Silva (1º Suplente, Setor 7); José Carlos de Souza18
(Titular, Setor 8); Lucileia Aparecida Orestes (1º Suplente, Setor 10); Thiago de Andrade19
(Titular, Setor 11); SETORES RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller (Titular – Bacia Hid. do20
Córrego Água Parada); F) CONVIDADOS: Talita R. Maldonado Nuzzi (DAE/DT); Eliseu Areco21
Neto (DAE); Osvaldo José Pedro (DAE); Rogerio L. de Carvalho (Morador); Gustavo Inacio22
Pegorin (Comunidade). G) JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: Klaudio Coffani Nunes (Titular FÓRUM23
PRÓ BATALHA); Maria Izabel Merino de Medeiros (1º Suplente FÓRUM PRÓ BATALHA);24
Alfredo Cirne Moreira (Titular, Setor 1); Emilio Alfredo Moreira Viegas (Titular, Setor 2);25
Paulo Roberto da Silva Ramos (Titular, Setor 5); Edson Valentin Freitas Filho (Titular, Setor26
12); Iraci Herrera Leite do Pinho (2º Suplente – Bacia Hid. do Rio Batalha); 1) PALAVRA DO27
PRESIDENTE - Marcio Colim inicia a reunião agradecendo a presença de todos e desejando28
um bom início de ano. 2) Solicitação de Esclarecimentos ao DAE - serviços de tapa buraco29
após consertos de vazamentos - Raeder informa que houve um vazamento na rua de sua30
casa, e que após acionado, o DAE fez o conserto da rede, sendo necessária abertura de vala31
para tal. No dia seguinte do conserto começaram as chuvas e o buraco, que antes estava32
localizado apenas no local do conserto, ficou muito maior. Desta forma, o conserto final de33
recomposição asfáltica acabou ficando muito mais caro do que seria necessário no início.34
Desta forma, solicita esclarecimentos do DAE referente à reivindicação da construção de um35
galpão para estoque de terra para agilizar os serviços de tapa-buraco após os consertos de36
vazamentos. O Presidente o DAE, Eliseu Areco Neto agradece ao convite e explica que37
diferentemente de uma ação de tapa buraco, para os consertos de vazamentos, o DAE38
interfere na base do asfalto, e que sempre que se abre a vala, deve ser feita a39
recompactação do solo. Explica que os maiores problemas nas redes e por consequência de40
estoque de terra para a recompactação se dão nos meses de chuva, sendo41
aproximadamente 4 meses ao ano. Desta forma, como ação inicial, escolheram o Recinto42
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Melo de Morais, por já ser área pública, como área para este estoque de terra, visto que não43
é viável alugar ou construir barracões para se usar em apenas aproximadamente 4 meses ao44
ano. Além disso, o DAE fez um convênio com o laboratório da Unesp para criar uma45
metodologia mais rápida e eficaz para se recompor a base, contando com ensaios e avanços46
tecnológicos para se obter uma melhoria do procedimento. Eliseu informou que espera-se47
que até o meio do ano já possuam uma nova alternativa. Sobre a terceirização do serviço,48
Eliseu explica que o Tribunal de Contas da União faz apontamentos sérios, sendo um49
limitador para conseguir abrir uma licitação. Raeder questiona sobre o reaproveitamento do50
material da abertura da vala e sobre a denúncia de descarte irregular dos resíduos. Eliseu51
afirma que o DAE está apurando judicialmente este caso da denúncia e que parte da terra52
retirada na abertura da vala é contaminada com esgoto e não pode ser reaproveitada, e que53
para o descarte correto há tratativas junto à Secretaria do Meio Ambiente. Questionado54
sobre a falta desses estudos do solo e sobre o longo prazo apresentado, Eliseu explica que55
realmente as gestões anteriores não buscaram os estudos para avanço dos procedimentos e,56
que o prazo mínimo para o poder público abrir uma licitação convencional e simples, é de57
120 dias, e por isso então optaram pela parceria com a Unesp para a realização dos ensaios58
de laboratório. Márcio complementa dizendo que o geoprocessamento é fundamental para59
se ter uma base de informações e estatísticas para melhorar a gestão e aponta a importância60
de realizar procedimentos padrão e treinamentos para os novos técnicos. Eliseu agradece e61
se propõe a trazer novos dados, imagens e informações sobre a evolução das tratativas com62
a Unesp. 3) Discussão do Regimento Interno da Eleição dos Delegados do I FÓRUM do63
Plano Diretor Participativo - Márcio Colim faz a leitura da minuta do regimento interno da64
eleição dos delegados, a qual já havia sido discutida entre a Comissão de Revisão do Plano65
Diretor. Durante a leitura de cada artigo, a plenária já manifestava sua opinião, e de acordo66
com o consenso de todos as alterações foram sendo feitas simultaneamente. Ao final foi67
escolhida a Comissão Eleitoral, composta pelos seguintes membros: Natasha Lamônica;68
Bárbara Zaneti de Carvalho; Maria José Majô Jandreice; Marcio Antônio Tonim Colim;69
Raeder Rodrigo Porcaro Puliesi; Maria Isabel Adão Barbosa; José Fernando Redondo Mendes;70
Peter Ping Ho; José de Souza Lopes Junior; Chahida Jaqueline Obeid; Rafael Nunes Rosalin;71
Mauro Machado Giglio e Evangelina (Demacamp). O Regimento interno e a Comissão72
Eleitorial serão publicados em diário oficial.73

74
Findos os trabalhos às 21h20 a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a75
presença de todos. Eu, Bárbara Zaneti de Carvalho, lavrei a presente ata que segue assinada76
por mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB.77
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