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ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DOMUNICÍPIO -----------------------------------1
Aos 03 dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às dezenove horas e quinze minutos,2
realizada online, pela plataforma ZOOM disponibilizada pela Prefeitura, foi realizada a 72ª3
Reunião Ordinária 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); Bárbara6
Zaneti de Carvalho (Titular, PMB - SEPLAN); William Conte (Titular, PMB – OBRAS); Chahida7
Jacqueline Obeidi (Titular, PMB – SEBES), Rafael Nunes Rosalin (Titular, PMB – SMDE); Flávio8
Jun Kitazume (Titular, PMB - Saúde). B) REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO9
SUPERIOR - Luiz Daré Neto (Titular – IES – FEB/UNESP). C) REPRESENTANTES DAS10
ENTIDADES DE CLASSE - Alfredo Neme Neto (Titular – ASSENAG); Lincoln Carlos M. de11
Oliveira (1º Suplente - ASSENAG); Ângelo Joaquini Neto (Titular – SINDUSCON); Marcio12
Antônio Tonim Colim (Titular – IAB); Fernando César Pegorin (Titular – SECOVI); Bruno13
Pegorin Neto (2º Suplente - SECOVI); D) ONG’S - Klaudio Coffani Nunes (Titular FÓRUM PRÓ14
BATALHA); Maria Izabel Merino de Medeiros (1º Suplente FÓRUM PRÓ BATALHA). E)15
REPRESENTANTES DA COMUNIDADE - SETORES URBANOS: José de Souza Lopes Junior (2º16
Suplente, Setor 1); Emilio Alfredo Moreira Viegas (Titular, Setor 2); Peter Ping Ho (1º17
Suplente, Setor 2); Maria Isabel Adão Barbosa (Titular, Setor 4); Andreia Almeida Ortolani (2º18
Suplente, Setor 4); Paulo Roberto da Silva Ramos (Titular, Setor 5); Nelson Ribeiro da Silva19
(1º Suplente, Setor 5); José Fernando Redondo Mendes (Titular, Setor 6); Raeder Rodrigo20
Porcaro Puliesi (1º Suplente, Setor 6); Carlos Roberto de Sá Cardoso (2º Suplente, Setor 6);21
Rosangela Felix Silva (Titular, Setor 7); José Carlos de Souza (Titular, Setor 8); Rafael Idalgo22
Cardoso (Titular, Setor 9); Thiago de Andrade (Titular, Setor 11); Tania Kamimura Maceri (1º23
Suplente, Setor 12). SETORES RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller (Titular – Bacia Hid. do24
Córrego Água Parada); Francisco Octaviano Cardoso Neto (2º Suplente – Bacia Hid. do25
Ribeirão Campo Novo). F) CONVIDADOS: Carlos Fernando Prado Marques; Rosângela Pereira26
da Silveira Thenório; Ricardo (Associação de Moradores Pousada); Emílio Fanton; Elton (DAE);27
Fernando Abreu; Gabriel Placce; Vanessa Ramos. G) JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: Edson28
Valentin Freitas Filho (Titular, Setor 12); 1) PALAVRA DO PRESIDENTE - A) Márcio informa29
sobre a situação do conselheiro Sérgio Alba, que manifestou de maneira informal que30
solicitaria seu desligamento do conselho por motivos eleitorais, mas que não apresentou até31
o momento manifestação formal com tal solicitação. Márcio abre para manifestações da32
plenária. Bárbara explica que o conselheiro Sério entende que já seria desligado do conselho33
pois não vinha participando das últimas reuniões, mas que pelo regimento interno, se o34
suplente participa no lugar do titular, a vaga é mantida. Chahida manifesta que acha35
importante ele formalizar ao conselho. Raeder concorda que é importante pedir sua36
desincompatabilização, para garantir que ele não seja impugnado futuramente. Márcio37
solicita que Bárbara envie a todos conselheiros um aviso para que sejam informados dos38
prazos. B) Márcio dá ciência a todos das indicações de substituição de membros do conselho39
representando a Emdurb - Rodrigo Corral como titular e a Secretaria de Obras - Dhárinka40
Carolina Pavoni como suplente. C) Raeder pergunta se já foi discutido sobre a transmissão41
das reuniões do CMB pelo youtube. Márcio explica que as reuniões do CMB são públicas, e42
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que não podemos impedir qualquer pessoa que queira assistir a reunião, que apenas os43
conselheiros podem votar, mas as pessoas externas podem falar, com autorização do44
presidente ou com votação da plenária. Sobre a criação do canal no youtube, Márcio45
informa que não vê problema nenhum, uma vez que a reunião é pública. Francisco acha que46
é melhor para dar mais transparência. Natasha fala que pelo youtube fica mais democrático47
e público, e que no chat as pessoas podem mandar perguntas, que podem ser respondidas48
no próprio chat, ou se o presidente entender ser pertinente, podemos responder as49
perguntas durante a reunião ao vivo. Ângelo explica que os conselheiros estão50
representando seu setor ou entidade, e que devem reunir o grupo da sua região, verificar51
suas demandas e, o conselheiro, como representante, levar as demandas para o conselho.52
Natasha concorda e explica que isso aplica também aos delegados. Andreia Ortolani diz que53
a capacitação do plano diretor deveria ter sido aberto aos conselheiros. Natasha explica que54
não foi assim, visto que este momento do plano diretor é de empoderamento dos delegado,55
em que todo o foco das perguntas, atendimento e tempo é voltado para os delegados, mas56
que não impediu o conselho de acompanhar, pois foi transmitido ao vivo. Márcio pergunta57
se alguém é contra fazer desta forma de divulgar as reuniões pelos canais e não houveram58
manifestações contrárias. D) Márcio compartilha na tela o controle de presença dos59
conselheiros. O Controle será enviado a todos por e-mail, para que cada um veja se é60
necessário alguma correção no seu caso. 2) PPP de Iluminação - Márcio informa que a61
Câmara técnica produziu um documento junto com a Assenag, uma vez que a entidade62
conta com técnicos e profissionais qualificados no assunto, podendo colaborar a respeito do63
assunto, e que postou o documento na consulta pública. Márcio faz a leitura do documento64
para ciência de todos. Informa que ainda não tiveram resposta e que não foi publicado no65
site até o momento. Márcio informa que é um assunto importante que impactará a cidade66
por 25 anos, tanto na questão financeira como na urbanística. Faz o pedido à administração67
municipal de que este processo caminhe com mais cautela e estudo. Tânia acha prudente e68
importante que haja o tempo necessário para que os técnicos avaliem, inclusive propõe que69
a Assenag, depois que concluir sua análise, faça uma reunião pública para passar à70
população o que é bom e o que não é, ou se esta é a forma mais adequada mesmo. Klaudio71
espera que ainda tenham mais tempo para que possam fazer novas contribuições, inclusive72
da parte jurídica. Raeder diz que acompanhou as duas audiências públicas deste assunto e73
acha que ainda deve ser mais discutido o assunto, antes de ter uma opinião final. Ângelo74
informa que colocou algumas questões no site e que participou das audiências públicas, que75
o que ele vê é que a modelagem foca mais nas questões financeiras e econômicas e, no seu76
entender, falta especificar qual é o projeto luminotécnico que nós queremos para Bauru, diz77
que entende que seguir normas não significa ter um projeto com qualidade. Aponta também78
os problemas de árvores, áreas de circulação, pedestre, ciclovia. Márcio conclui com a79
ressalva do CMB, em dar continuidade ao processo da PPP de iluminação, que acha que é80
importante, mas com cautela e estudo aprofundado da situação. 3) Revisão do Plano81
Diretor - Márcio relembra do documento enviado à Letícia pelos membros do CMB do82
Conselho Gestor, que foi exposto na reunião passada e informa que recebeu nesta tarde a83
resposta da Letícia. Faz a leitura do documento contendo a resposta da Letícia. Márcio abre84
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para fala dos conselheiros. Tânia pede a palavra e ressalta o papel e responsabilidade de85
cada conselheiro presente, independentemente de ser do poder público ou da sociedade86
civil, na condução do processo de revisão do Plano Diretor , diz que conforme descrito no87
documento entregue á SEPLAN, elaborado e assinado por todos os membros do Conselho88
Gestor, fica registrado e claro a insatisfação e discordância da metodologia e do prazo89
estabelecido no cronograma, que não se trata de insatisfação pessoal mas coletiva e que90
cada item ali colocado reflete a exata opinião de todos, diz que independentemente de ter91
sido aprovado pelo CMB inicialmente o cronograma a avaliação do processo deverá ser feita92
o tempo todo, no sentido de correção e realinhamento do processo. Aponta que, com93
relação ao diagnóstico, vários conselheiros, inclusive a mesma, sugeriram que fossem feitas94
reuniões, audiências, enfim que fosse trazido à público, lembrando ainda que vários95
elementos incorretos foram apontados por diversos conselheiros como infelizmente não96
houve qualquer atendimento às solicitações, e a cada evento do plano mais informações são97
solicitadas por delegados que sejam incluídas, o que dificulta a elaboração de propostas de98
forma segura. Propõe analisar item a item o documento apresentado pela Letícia, visto que99
foi recebido esta tarde e não houve tempo de analisar. Tânia propõe que seja feita uma100
votação para constar na ata. Andreia solicita o registro em ata da sua solicitação de que101
sejam disponibilizados no site do plano diretor outros formatos de arquivos dos mapas, não102
só em PDF, mas também em KMZ. Natasha informa que os mapas já foram disponibilizados103
em KMZ no site.Ângelo manifesta sua opinião de que o diagnóstico não está completo.104
Isabel diz que vê o documento da Letícia não como uma resposta, mas como uma105
justificativa. Natasha informa que irá se retirar da reunião e pede desculpas se foi grosseira106
com alguém. Tânia solicita que a prefeitura encaminhe, qual foi o número de delegados do107
poder público, sociedade civil, titulares e suplentes que participaram da capacitação e das108
reuniões temáticas do plano diretor e justifica o pedido, já que as reuniões contavam109
sempre com os mesmos participantes, o que infelizmente não possibilitava a pluralidade de110
opiniões no debate, lembrando que a quantidade de participantes variava entre 20 e 30111
pessoas . Alfredo solicita que o conselho oficie as secretarias que não estão participando das112
reuniões do conselho, para que participem. Márcio diz que em relação ao documento da113
Letícia, acha cabe ao conselho gestor fazer uma resposta, dizendo que algumas coisas estão114
equivocadas e que não foi isso que pediram de resposta. Com a concordância dos115
conselheiros, informa que marcará nova reunião para elaboração da resposta. Elton,116
representante do DAE como convidado nesta reunião, esclarece alguns pontos sobre o117
diagnóstico, informa que já foram feitas algumas complementações e se põe à disposição118
para sanar dúvidas. Informa que há outra PPP em andamento, que é a PPP dos resíduos119
sólidos. Márcio propõe a seguinte votação para a plenária: os conselheiros presentes120
concordam em fazer mais um pedido à Seplan de reconsiderar o cronograma, dando mais121
tempo, para poder discutir com maior propriedade as questões do plano diretor? Rafael122
Rosalin manifesta seu voto contrário, por achar que a votação é simbólica e reforça que123
deveria fazer uma reunião extraordinária específica para o PDP. Tânia propõe outra votação,124
complementando a anterior: pedido da alteração da metodologia, inclusive com ajustes e125
apresentação do diagnóstico com análise crítica, e dilatação do prazo, de forma a cumprir126
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todas as estapas realmente participativa, e que possa resultar em um bom plano diretor.127
Não havendo manifestações contrárias, Márcio informa que fará este pedido em nome do128
CMB para a prefeitura.129
Findos os trabalhos às 22h15 a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a130
presença de todos. Eu, Bárbara Zaneti de Carvalho, lavrei a presente ata que segue assinada131
por mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB.132
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