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ATA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DOMUNICÍPIO --------------------------1
Aos 22 dias do mês de julho de dois mil e vinte, às dezenove horas e quinze minutos,2
realizada online, pela plataforma ZOOM disponibilizada pela Prefeitura, foi realizada a 46ª3
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
Airton Iózimo Martinez (Suplente, PMB - SEMMA); Gabriel Guimarães Motta (Suplente,8
PMB – SAGRA); Chahida Jaqueline Obeid (Titular, PMB – SEBES), Rafael Nunes Rosalin9
(Titular, PMB – SMDE); Heber Soares Vieira (Titular, PMB – DAE); José Pili Cardoso Filho10
(Suplente, PMB – EMDURB); Maria José Majô Jandreice (Titular, PMB – GABINETE); Luciano11
Martins dos Santos Junior (Titular, PMB – Educação), Flávio Jun Kitazume (Titular, PMB -12
Saúde). B) REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - C)13
REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE CLASSE - Alfredo Neme Neto (Titular – ASSENAG);14
Ângelo Joaquini Neto (Titular – SINDUSCON); Marcio Antônio Tonim Colim (Titular – IAB);15
Fernando César Pegorin (Titular – SECOVI). D) ONG’S - Klaudio Coffani Nunes (Titular16
FÓRUM PRÓ BATALHA). E) REPRESENTANTES DA COMUNIDADE - SETORES URBANOS: José17
de Souza Lopes Junior (2º Suplente, Setor 1); Emilio Alfredo Moreira Viegas (Titular, Setor 2);18
Peter Ping Ho (1º Suplente, Setor 2); Edmilson Queiroz Dias (2º Suplente, Setor 3); Maria19
Isabel Adão Barbosa (Titular, Setor 4); José Carlos de Souza (Titular, Setor 8); Thiago de20
Andrade (Titular, Setor 11); Edson Valentin Freitas Filho (Titular, Setor 12); Tania Kamimura21
Maceri (1º Suplente, Setor 12). SETORES RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller (Titular –22
Bacia Hid. do Córrego Água Parada); Iraci Herrera Leite do Pinho (2º Suplente – Bacia Hid. do23
Rio Batalha). F) CONVIDADOS: Rodrigo Corral (Emdurb); Emerson Luiz (94FM); Fernando24
Abreu (delegado setor 11- Plano Diretor); Gabriel Placce (Plano Diretor); Nelson Itaberá25
(imprensa). G) JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: William Conte (Titular, PMB – OBRAS). 1)26
PALAVRA DO PRESIDENTE - Márcio informa que a reunião deverá ser breve para não27
atrapalhar a aula do plano diretor que será realizada em seguida. 2) Plano Diretor28
Participativo - Márcio informa que foi encaminhado um ofício à Seplan, elaborado pelos29
membros do conselho que estão na Comissão de Revisão do Plano Diretor. Através do30
recurso de compartilhamento da tela, mostra o ofício a todos presentes, e faz a leitura do31
mesmo. O que motivou a elaboração do ofício, foram algumas manifestações que chegaram32
ao CMB por entidades, setores e delegados. Márcio informa também que foi feita uma33
reunião com a Letícia nesta semana, que esteve presente também os conselheiros Klaudio34
Coffani, Fernando Pegorin e Peter, e pediram que a Seplan formalize um documento sobre o35
assunto. Márcio abre para falas ou questionamentos. Alfredo Neme diz que é fundamental36
que o plano diretor seja efetuado o mais rápido possível, porém acha fundamental a37
participação efetiva da parte técnica, como foi feito no código de obras. Ângelo reafirma a38
necessidade de repensar e reforçar a questão dos prazos e da forma impositiva que esta39
sendo feito, com poucas discussões, prazos curtos, o acompanhamento das aulas temáticas40
são de difícil compreensão com textos e mapas que estão fora do diagnóstico. As41
complementações de informações serão sempre feitas a posterior e sem prazos para42
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disponibilização. Solicita ainda que seja feita a revisão do Diagnóstico com as inserções e43
correções de mapas e textos. A cada momento é uma surpresa que aprece nas aulas,44
descoladas do contexto do Diagnóstico. O cronograma apresentado e que esta sendo feito,45
não contempla as solicitações feitas por diversos delegados por mais prazos. Ressalta ainda46
que os delegados eleitos são voluntários no processo de revisão do Plano Diretor e que a47
maioria desempenham outras atividades, não possuindo tempo hábil para cumprir uma48
agenda de reuniões tão curtas e sequenciais. Pontua que as Diretrizes, Diagnósticos do Plano49
Diretor, estão sendo apresentadas e não discutidas. Sobre a PPP de Iluminação Pública,50
ressalta que precisa de mais prazo para a consulta pública, sendo que foi solicitada a51
dilatação para 15 de agosto. Reitera que no material disponibilizado não tem modelagem52
nenhuma de projeto de Luminotécnico e esta enfatizado que seguirão as NBRs e outras53
normas. Seguir a NBRs não é condição para se ter um bom projeto luminotécnico. Podemos54
cumprir a NBRs com índices de iluminação e ter um mau projeto. A modelagem apresentada55
esta direcionada a principio para questões financeiras, receitas, despesas e lucro. Não foi56
apresentado o ganho necessário para a qualidade da cidade e seus moradores. A iluminação57
pública envolve segurança, atividades noturnas de comércio, laser, esporte, mobilidade58
urbana e segurança ativa das pessoas. Estas questões não foram discutidas dentro da59
modelagem apresentada e a chances da população sair perdendo é grande para os próximos60
25 anos. Nilton solicita que seja feita uma discussão mais profunda sobre os setores rurais.61
Letícia pede a palavra para fazer alguns esclarecimentos sobre as aulas do plano diretor,62
explica que a capacitação não tem objetivo de deliberar conteúdos, e sim mobilizar os63
delegados e despertar o senso crítico de todos com assuntos pertinentes ao plano diretor.64
Complementa também que o texto base preliminar virá apenas em agosto, para que o texto65
base possa ser construído com maior envolvimento da sociedade, conforme solicitação de66
alguns conselheiros. Sobre a solicitação do Nilton, Letícia explica que haverá grupos67
temáticos para discussão mais aprofundada de vários assuntos, inclusive o rural. Solicita que68
se alguém encontrar algum dado errado no diagnóstico, como foi falado, que encaminhe69
esta solicitação para que possa haver a correção, ou esclarecimento, se tratar de uma70
interpretação equivocada. 3) PPP de Iluminação - Márcio informa que encaminhou ofício71
feito pela Diretoria ao Conselho Gestor da PPP, visto que estava próximo a realização da72
audiência pública e não haveria tempo de marcar uma reunião do CMB para deliberação do73
assunto. O ofício solicita dilatação de prazo para a consulta pública, o envio do processo ao74
CMB para análise e manifestação, e a relização de nova audiência pública. Márcio informa75
que solicitou à Majo os estudos, as manifestações da empresa contrata de consultoria e as76
notas fiscais dos serviços prestados pela Zopone. Márcio propõe uma votação sobre o77
pedido do processo da PPP da iluminação, para uma opinião do CMB através de sua câmara78
técnica. Majo pede que antes da votação ela precisa fazer um esclarecimento. Primeiro,79
Majo explica sobre a questão das notas fiscais, que da forma que Márcio falou dá impressão80
de que a prefeitura fez algum pagamento e não tem a nota, e não foi isso. Ela reforça que a81
empresa que fez o estudo, valorou seu serviço, e será ressarcida apenas se, e quando,82
tivermos uma empresa que ganhar a licitação, esta empresa ganhadora irá ressarcir a83
empresa que elaborou os estudos. A segunda apontação da Majo, é que o CMB teve uma84
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reunião especial em que foi discutida a PPP de iluminação, que o prazo já foi dilatado em 1585
dias após solicitação do conselho, e a documentação solicitada foi enviada. Márcio questiona86
se o conselho será consultado formalmente consultado com algum parecer referente ao87
assunto. Majo responde que o Márcio representa o conselho, e que se ele quiser, pode88
encaminhar um documento em nome do conselho e que todos os documentos estão89
disponíveis no site da prefeitura. Letícia lembra que a Comissão da PPP inclui o CMB como90
parte desta comissão, representado pelo Márcio. Márcio coloca em votação se alguém é91
contra que o processo da PPP de iluminação venha ao CMB para um parecer formal.92
Nenhum conselheiro se manifesta contrário. Alfredo Neme questiona se terá nova audiência93
pública. Majo responde que provavelmente, pois estão recolhendo todas as sugestões,94
avaliações e críticas, e o que for pertinente será incluído no edital. Majo informa que não é95
possível receber documentos após a data de consulta pública, que é 31 de julho, e que vai96
analisar com os outros membros da comissão se irá dilatar novamente o prazo ou não.97
Natasha informa que os processos que foram encaminhados ao conselho para análise98
poderão ficar para uma extraordinária, podendo assim dar prioridade à análise da PPP.99
Letícia recomenda que já seja marcada uma reunião da câmara técnica ainda no mês de100
julho.101

102
Findos os trabalhos às 18h40 a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a103
presença de todos. Eu, Bárbara Zaneti de Carvalho, lavrei a presente ata que segue assinada104
por mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB.105
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