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ATA DA 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DOMUNICÍPIO --------------------------1
Aos 22 dias do mês de junho de dois mil e vinte, às dezenove horas e quinze minutos,2
realizada online, pela plataforma ZOOM disponibilizada pela Prefeitura, foi realizada a 44ª3
Reunião Extraordinária do Conselho do Município de Bauru, CMB. Estiveram presentes e4
assinaram a lista de presença os seguintes membros por segmento da sociedade: A)5
REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO: Natasha Lamônica (Titular, PMB – SEPLAN); Letícia6
Rocco Kirchner (Suplente PMB, Seplan), Bárbara Zaneti de Carvalho (Titular, PMB - SEPLAN);7
Maria José Majô Jandreice (Titular, PMB – GABINETE); Flávio Jun Kitazume (Titular, PMB –8
Saúde). B) REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - Luiz Daré Neto9
(Titular – IES – FEB/UNESP). C) REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE CLASSE - Mariana de10
Campos Fattori (Suplente - OAB); Alfredo Neme Neto (Titular – ASSENAG); Ângelo Joaquini11
Neto (Titular – SINDUSCON); Marcio Antônio Tonim Colim (Titular – IAB); Fernando César12
Pegorin (Titular – SECOVI); D) ONG’S - Klaudio Coffani Nunes (Titular FÓRUM PRÓ BATALHA);13
Maria Izabel Merino de Medeiros (1º Suplente FÓRUM PRÓ BATALHA); E) REPRESENTANTES14
DA COMUNIDADE - SETORES URBANOS: Alfredo Cirne Moreira (Titular, Setor 1); José de15
Souza Lopes Junior (2º Suplente, Setor 1); Emilio Alfredo Moreira Viegas (Titular, Setor 2);16
Peter Ping Ho (1º Suplente, Setor 2); Rosangela Felix Silva (Titular, Setor 7); Rafael Idalgo17
Cardoso (Titular, Setor 9); Thiago de Andrade (Titular, Setor 11); Tania Kamimura Maceri (1º18
Suplente, Setor 12). SETORES RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller (Titular – Bacia Hid. do19
Córrego Água Parada); Iraci Herrera Leite do Pinho (2º Suplente – Bacia Hid. do Rio Batalha);20
Francisco Octaviano Cardoso Neto (2º Suplente – Bacia Hid. do Ribeirão Campo Novo). F)21
CONVIDADOS: Eleusina Freitas (Demacamp); Ana Elisa Moura (Seplan); Evangelina Pinho22
(Demacamp); João Felipe Lança. G) JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: Edson Valentin Freitas Filho23
(Titular, Setor 12); 1) PALAVRA DO PRESIDENTE - Márcio Colim informa que haverá outra24
reunião extraordinária na próxima segunda-feira, dia 29 de junho com a consultoria25
contratada que está cuidando da PPP de Iluminação Pública, trazendo esta discussão ao CMB,26
visto que estamos dentro do processo de consulta pública do edital. Márcio informa que na27
próxima reunião ordinária será discutida a restrição de verticalização em algumas quadras,28
pelo plano diretor vigente conforme seus artigos 58 e 59. Letícia informa que já há um29
projeto de lei de alteração dos artigos que tratam das distâncias dos condomínios e que30
encaminhará ao conselho. 2) REVISÃO DO PLANO DIRETOR: Letícia informa que a prefeitura31
solicitou a reunião de hoje para que pudéssemos retomar as atividades participativas do32
processo de revisão do plano diretor. Tivemos a eleição dos delegados no início de fevereiro,33
chegamos a desenvolver atividades preliminares vinculadas ao diagnóstico, depois entramos34
num período de quarentena que prejudicou um pouco o andamento do planejenamento que35
exisita naquela ocasião. Precisamos nos adaptar para retomar as discussões, o futuro da36
cidade precisa ser debatido, até por todo o efeito que vivemos hoje na cidade pelo impacto37
direto e indireto que a pandemia tem causado. Letícia apresenta uma proposta de retomada,38
e informa que houve uma reunião preliminar com a comissão de revisão para discussão39
deste processo. Como primeira etapa a sugestão é de iniciar com uma capacitação técnica40
para os delegados, com a realização de 9 aulas ministradas de forma virtual e que ficarão41
disponíveis para acesso no site para visualização futura. Também foi dada a ideia pelos42
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conselheiros de ter um ambiente para tirada de dúvidas sobre as aulas. As aulas terão43
conteúdo teórico e já na aula será tratado o caso prático para Bauru, apresentando uma pré-44
proposta para discussão. As aulas serão realizadas entre 6 a 17 de julho. Na sequência, a45
gente entra com o processo de reuniões temáticas e com os segmentos, para amadurecer a46
discussão de alguns temas específicos do plano diretor, no período de 20 de julho a 8 de47
agosto. Na sequência, até 27 de agosto seria o prazo para a consolidação da proposta base,48
que será construída por todos a partir dessas reuniões e até 31 de agosto o prazo para49
mapeamento de conflitos. A seguir inicia a busca por consensos até o dia 12 de setembro,50
sendo que para o que não houver consenso, haverá votação no II Fórum, a ser realizado no51
dia 19 de setembro. A apresentação do texto base com o que foi votado no fórum será feita52
até 26 de setembro, com prazo para discussões e envio de propostas até 9 de outubro.53
Consolidação do conteúdo até 22 de outubro, com apresentação da proposta atualizada.54
Realização do III Fórum no dia 31 de outubro para votação dos conflitos do texto base final e55
eleição da comissão relatora, para elaboração do projeto de lei com o mesmo conteúdo56
votado no texto base. Eleusina (Demacamp) aponta a importância da capacitação, para57
explicar a função de todos os instrumentos para os delegados, com sua aplicação para o58
ordenamento de Bauru para os próximos 10 anos. Alfredo Neme solicita a apresentação de59
casos positivos de outras cidades em que o zonemanento e o planejamento urbano estejam60
funcionando bem. Márcio pergunta para Eleusina, ela como técnica de fora da cidade, quais61
foram as percepções dela até o momento sobre as questões de Bauru. Eleusina responde62
que é difícil dar uma resposta rápida sobre esse assunto, mas que os temas serão tratados63
na etapa de capacitação. Alfredo informa que a Câmara Técnica fez alguns questionamentos64
quanto ao diagnóstico e pergunta se já tem os parâmetros atualizados. Eleusina explica que65
já houve evolução dos estudos, com levantamento de uso do solo lote a lote e de áreas de66
cerrado. Letícia complementa que algumas das temáticas levantadas para serem67
complementadas no plano, são assuntos específicos dos planos setoriais, como saúde,68
habitação e saneamento. Tânia solicita que haja reunião específica para tratar do69
diagnóstico, para tirar as dúvidas e tratar dos pontos questionados pelo CMB. Natasha70
sugere marcar na quarta-feira, dia 24 de junho uma primeira reunião para discussão do71
diagnóstico. Ângelo sugere que as reuniões sejam feitas dividindo por temas do diagnóstico.72
Letícia pede que sejam levantadas as dúvidas para esclarecimento nessa reunião, e que os73
assuntos continuarão a ser discutidos com mais profundidade nos grupos temáticos. Alfredo74
sugere que na primeira reunião sejam tratados os 22 tópicos já levantados pela câmara75
técnica. Fica marcada então, a reunião para discussão do diagnóstico no dia 24 de junho,76
focado nos questionamentos já enviados anteriormente. Márcio pergunta sobre o77
questionário que foi disponibilizado para os delegados, e a Eleusina faz apresentação do78
resultado parcial, que até o momento teve 67 respostas, apresentando os gráficos com os79
dados obtidos. Natasha informa que a prefeitura irá ligar para todos os delegados que ainda80
não responderam o questionário, que a SEAR irá auxiliar na mobilização da participação81
popular.82
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Findos os trabalhos às 21h10 a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a83
presença de todos. Eu, Bárbara Zaneti de Carvalho, lavrei a presente ata que segue assinada84
por mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB.85
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