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ATA DA 49ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DOMUNICÍPIO --------------------------1
Aos 19 dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dezenove horas e quinze minutos,2
realizada online, pela plataforma ZOOM disponibilizada pela Prefeitura, foi realizada a 49ª3
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); Bárbara6
Zaneti de Carvalho (Titular, PMB - SEPLAN); Gabriel Guimarães Motta (Suplente, PMB –7
SAGRA); Rafael Nunes Rosalin (Titular, PMB – SMDE). B) REPRESENTANTES DAS8
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - . C) REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE CLASSE -9
Alfredo Neme Neto (Titular – ASSENAG); Ângelo Joaquini Neto (Titular – SINDUSCON);10
Marcio Antônio Tonim Colim (Titular – IAB); Fernando César Pegorin (Titular – SECOVI);11
Bruno Pegorin Neto (2º Suplente - SECOVI); D) ONG’S - Klaudio Coffani Nunes (Titular12
FÓRUM PRÓ BATALHA); Maria Izabel Merino de Medeiros (1º Suplente FÓRUM PRÓ13
BATALHA). E) REPRESENTANTES DA COMUNIDADE - SETORES URBANOS: Alfredo Cirne14
Moreira (Titular, Setor 1); José de Souza Lopes Junior (2º Suplente, Setor 1); Peter Ping Ho15
(1º Suplente, Setor 2); Maria Isabel Adão Barbosa (Titular, Setor 4); Andreia Almeida Ortolani16
(2º Suplente, Setor 4); José Fernando Redondo Mendes (Titular, Setor 6); Carlos Roberto de17
Sá Cardoso (2º Suplente, Setor 6); Rosangela Felix Silva (Titular, Setor 7); José Carlos de18
Souza (Titular, Setor 8); Rafael Idalgo Cardoso (Titular, Setor 9); Edson Valentin Freitas Filho19
(Titular, Setor 12); Tania Kamimura Maceri (1º Suplente, Setor 12). SETORES RURAIS: Nilton20
Carlos Pollice Scudeller (Titular – Bacia Hid. do Córrego Água Parada); Iraci Herrera Leite do21
Pinho (2º Suplente – Bacia Hid. do Rio Batalha); Francisco Octaviano Cardoso Neto (2º22
Suplente – Bacia Hid. do Ribeirão Campo Novo). F) CONVIDADOS: Fernando Abreu; Afonso23
Fábio; Luis Palhares; Lorena Fagundes Montagnane (Setor 2); Julia Carrer; Alberto Pereira24
Luz; Letícia Fiuza; Gabriel Placce; Sebastião Gândara Vieira; Josué Moreira; Gilberto Portugal;25
Gustavo Araujo; Natália Gonçalves; Juliana Maria Pinheiro; Michelle Brandão; Eduardo26
Moraes; Lígia Falanghe Carvalho; Wilson Maceri Junior; Vanessa Ramos; Ana Marta27
(Seccional Bauru/SP); Camila; Marcos Alves; Fernando Marques; Nelson Itaberá; Roberto28
Barbosa; Emílio Fanton; José Roberto Silva Junior; Lilian, Samuel Ferreira. G) JUSTIFICARAM29
AUSÊNCIA: Chahida Jacqueline Obeidi (Titular, PMB – SEBES), Emilio Alfredo Moreira Viegas30
(Titular, Setor 2); 1) PALAVRA DO PRESIDENTE - Márcio solicita inclusão de pauta sobre a31
PPP de Iluminação, por ter sido solicitado no final de semana por conselheiros em razão do32
anúncio de publicação do edital da PPP, após votação, não houve manifestações contrárias,33
sendo que a pauta será incluída ao final da reunião. Márcio também solicita a inversão de34
pauta, em que o assunto de alteração do Artigo 59 do Plano Diretor será discorrido após as35
discussões da revisão do plano diretor. Também não houve manifestações contrárias à36
inversão de pauta. 2) Deveres do Conselho Gestor e do CMB frente ao processo de Plano37
Diretor Participativo (leitura dos itens do decreto e do plano diretor de 2008) -Márcio faz a38
leitura do decreto 14.377/2019, de quando iniciou o processo de revisão do plano diretor,39
para dar ciência a todos sobre o que é o conselho gestor e o que ele faz, assim como as40
responsabilidades do Conselho do Município e seus conselheiros perante ao processo do41
Plano Diretor. Também foi lembrado que a escolha dos membros do Conselho Gestor do42
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Conselho do Município se deram por votação e posteriormente foi aberto a quem quisesse43
compor. Márcio informa que o conselho gestor é composto por membros do CMB, e não44
possui um líder ou diretor, sendo que todos têm a mesma atribuição e as mesmas decisões.45
Márcio faz a leitura do artigo 249 do Plano Diretor vigente, indicando as competências do46
CMB. A seguir faz a leitura da resolução nº25 do Conselho das Cidades, artigo 3º “O processo47
de elaboração, implementação e execução do Plano diretor deve ser participativo, nos48
termos do art. 40, § 4º e do art. 43 do Estatuto da Cidade. §1º A coordenação do processo49
participativo de elaboração do Plano Diretor deve ser compartilhada, por meio da efetiva50
participação de poder público e da sociedade civil, em todas as etapas do processo, desde a51
elaboração até a definição dos mecanismos para a tomada de decisões. § 2º Nas cidades52
onde houver Conselho das Cidades ou similar que atenda aos requisitos da Resolução Nº 1353
do CONCIDADES, a coordenação de que trata o §1º, poderá ser assumida por esse54
colegiado.” 3) Dar conhecimento de pesquisa realizada junto aos Delegados do Plano55
Diretor realizada na primeira quinzena de setembro - Márcio apresenta os resultados da56
pesquisa aplicada aos delegados do plano diretor na primeira quinzena de setembro, pelo57
Conselho Gestor, no qual foi feito questionamentos quanto ao tempo para discussões do58
Plano Diretor e se achavam necessário ajustes no calendário, com mais tempo para análise e59
formulação de propostas. Houve a participação de 67 pessoas, destes 61% titulares e 34%60
suplentes, 91% da sociedade civil e 9% do poder público. 86,6% dos delegados responderam61
que sim, achavam necessário ajustes no calendário e 13,4% responderão que não achavam62
necessário. 4) Dar ciência do resultado de reunião realizada com os Delegados no dia63
21/09/2020 – Márcio informa que o conselho gestor marcou uma reunião virtual no dia64
21/09/2020 onde foram convidados os delegados do plano diretor (a reunião com os65
delegados está disponível no YouTube pelo link66
https://www.youtube.com/watch?v=wsOTNb2qjw0). Chamou muita atenção os relatos dos67
próprios delegados, daquilo que vinha ocorrendo de insatisfação com a forma de68
andamento do processo. Alguns relataram que nem sempre eram ouvidos de forma69
adequada ao processo e que isso vinha de uma certa forma desestimulando a participação70
dos delegados. Márcio diz que muitos dos assuntos acabaram se tornando mais técnicos, o71
que era previsto, pois não tem como discutir a cidade sem entrar em assuntos técnicos, mas72
na análise do Conselho Gestor, demonstra também que isso poderia indicar a falta de um73
treinamento mais adequado a esses delegados para poderem participar de uma forma mais74
efetiva dessas reuniões. Esta foi a percepção do Conselho Gestor nesse momento. 5)75
Apresentação das ações realizadas pelo Conselho Gestor e CMB em relação ao processo do76
Plano Diretor - Márcio apresenta tabela com as ações tomadas, em ordem cronológica,77
incluindo os ofícios enviadas à Seplan em discordância à metodologia implantada e pedidos78
de alterações no processo em andamento, manifestações e reuniões, deliberação de pedido79
de alteração da metodologia e do cronograma feito pela plenária do CMB em 03/08/2020,80
carta aberta à população, reunião com os delegados e as respostas recebidas da Seplan. E81
também que muito antes mesmo do decreto que restringe as reuniões em função da82
pandemia, o Conselho Gestor já se manifestava e se posicionava em relação às falhas do83
Diagnóstico aonde em duas reuniões do CMB o assunto foi debatido e criticado. Em relação84
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ao Diagnóstico foram apontadas falhas e da sua necessidade de correções, além de dados85
distorcidos por questão de cronologia dos parâmetros documentados. Após essas reuniões86
sobre o Diagnóstico, houve o decreto de restrição a participação das reuniões onde o87
Conselho Gestor só voltou a atividade depois que foram liberadas as reuniões virtuais em88
maio. Klaudio Coffani ressaltou inclusive que foi um pedido do CMB feito à prefeitura que89
autorizasse a realização de reuniões virtuais para todos os conselhos da cidade, mas que se90
não fosse essa provocação por parte do Conselho não saberíamos quando retornaria alguma91
discussão virtual, uma vez que o poder público estava focado na pandemia. No dia92
20/07/2020, o Conselho Gestor apresenta manifestação à Seplan informando a discordância93
em relação a metodologia adotada e a necessidade de mais prazo. O fato de ter um hiato de94
tempo sem poder ter reuniões em razão da pandemia, esse fato por si só já veio a prejudicar95
o processo do plano diretor participativo. No dia 25/07/2020 se tem a criação, pelo Conselho96
Gestor, de grupo de whatsapp para comunicação entre os delegados, uma vez que o grupo97
de whatsapp criado pela prefeitura não permitia a postagem e nem manifestação dos98
delegados, e somente os administradores da prefeitura e da Demacamp podiam postar, não99
tendo os delegados como conversarem entre si. Com isso deu-se início à discussão e real100
participação dos delegados dando opiniões e sugestões, demonstrando a participação que101
não houve através do mecanismo criado pela prefeitura municipal. No dia 31/07/2020 o102
CMB recebe a resposta da Seplan em relação aos questionamentos feitos na manifestação103
do Conselho Gestor. O Conselho Gestor faz uma tréplica a respeito das respostas104
encaminhadas pela Seplan. No dia 03/08/2020, em reunião ordinária do Conselho do105
Município é solicitado a inclusão na pauta e colocado em votação e aprovado pela maioria, o106
pedido do CMB de alteração da metodologia e pedido de mais tempo para as discussões do107
Plano Diretor. No dia 14/08/2020, o Conselho Gestor faz uma Carta Aberta à População e é108
encaminhada a mídia local, conselheiros e delegados do Plano Diretor dando publicidade a109
questão. Dia 19/08/2020 é feito um segundo ofício à Seplan reiterando o que foi proposto110
de mudança de metodologia e prazo. Na primeira quinzena de setembro é feita a pesquisa111
com os delgados. Em 21/09/2020, o Conselho Gestor faz uma reunião virtual com os112
delegados pedindo a opinião deles sobre o processo como um todo e ouvindo eles além das113
suas colocações no sentido de melhoria ao processo. No dia 01/10/2020 foi enviado ao114
Ministério Público os documentos produzidos nesse período pelo conselho gestor. Natasha115
informa que a Letícia avisou que o Márcio solicitou uma reunião com ela e ela disse que está116
à DISPOSIÇÃO. Márcio esclarece que esteve pessoalmente com a Leticia na prefeitura no dia117
13/10/2020 dando ciência da reunião do CMB desta segunda feira sobre o tema e pedindo118
que ela marcasse uma reunião com o Conselho Gestor para dialogar com o assunto, mas que119
a Letícia teria dito que a semana estaria muito atribulada pela agenda e até sinalizou de se120
fazer uma reunião no sábado de manhã, dia 17/10/2020, onde ela ficou de confirmar.121
Marcio informa que o Conselho Gestor está à disposição para quando ela quiser marcar a122
reunião. Porém não houve retorno por parte da secretária até a data da reunião desta123
segunda feira. Natasha informa que avisará Letícia para agendar a reunião e informar o124
Conselho Gestor o mais rápido possível. Francisco Octaviano se manifesta sobre a afirmação125
de que os delegados não tiveram acesso aos treinamentos, dizendo que tiveram aulas várias126
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noites, e que às vezes se estendiam até as onze horas da noite, e que teve a oportunidade127
de fazer suas perguntas, mas que muitas vezes não ia ninguém. Natasha complementa que o128
treinamento está disponível até hoje, então quem tem interesse em entender os temas mais129
técnicos pode assistir todas as aulas a qualquer momento, que está disponível no youtube e130
no site da revisão do plano diretor. Em relação ao tempo, (Natasha diz que está tudo131
disponível no youtube, postando mapas em KMZ, parte viário ZEIS, fechamento mais ou132
menos foi postando) Maninho fala que se houvesse um pouquinho mais de tempo seria133
melhor mas que tem diálogo. Natasha informa que a última apresentação foi a mais de 15134
dias e que a prefeitura ainda tem recebido propostas referente a última apresentação, que135
nesse período sem reuniões é importante que todos leiam os materiais disponíveis e tirem136
suas dúvidas e apresentem propostas, informa que a sala do plano diretor está disponível137
para estas ações. Natasha informa que a prefeitura está entrando em contato com os138
delegados que não estão participando, inclusive o promotor solicitou um relatório139
informando estes contatos feitos e as justificativas. Márcio prossegue a apresentação,140
informando que o Conselho Gestor junto com o CMB promoveu eventos com diversos141
convidados para ampliar o conhecimento sobre assuntos relevantes ao plano diretor, entre142
eles: 3 eventos sobre mobilidade, 1 evento de revitalização da área central, 1 evento de143
ecossistemas de inovação e tecnologia, 2 eventos de smart cities, 1 evento de financiamento144
para desenvolvimento urbano, 1 evento de cartografia e 1 evento de desenvolvimento145
regional. Natasha fala que acha importante o que o conselho vem fazendo e acha que146
precisa ajudar mais a chamar os delegados que não estão participando ou perguntar se não147
estão entendendo a proposta. Márcio fala que a preocupação do Conselho Gestor é se as148
pessoas estão participando e se elas estão entendendo o processo. 6) Análise e149
recomendação do Conselho Gestor com relação ao processo do Plano Diretor - Márcio150
informa que dentro das pesquisas feitos pelo Conselho Gestor foi analisado evento151
disponível no site https://www.sympla.com.br/a-revisao-dos-planos-diretores-em-tempos-152
de-pandemia_910083 e será passado trechos de um vídeo de uma discussão feita pela OAB-153
RS e Ministério Público do Rio Grande do Sul, sobre a revisão dos planos diretores em154
tempos de pandemia. Tania complementa que a discussão trata sobre o questionamento da155
revisão dos planos neste momento difícil de pandemia, se o momento é adequado e se a156
participação popular está garantida. Peter faz o compartilhamento de trechos do vídeo, cujo157
link (https://www.youtube.com/watch?v=x4mthw6Ek8g) foi disponibilizado a todos. O158
Conselheiro Peter informa que devido ao vídeo ser muito longo, serão exibidos alguns159
trechos que são pertinentes à discussão. Foram exibidos os trechos do minuto 29:00 a 38:50160
e do 44:40 a 56:10. Márcio aponta considerações do surgimento de muitas dúvidas ao longo161
do processo como até que ponto a pandemia prejudicou a participação popular no processo ?162
Isso que motivou a busca de orientação inclusive jurídica para que não se cometa erros163
nesse processo em Bauru. No video foi apresentada uma explanação da Dra. Daniela164
Campos Libório, onde ela explica que a parte técnica não tem problema fazer durante a fase165
das restrições da pandemia, onde ela é fundamental para preparar a parte mais sensível que166
é a participação popular. Ela diz que uma coisa é o processo ocorrer de formas diferentes167
dependendo do bairro, se tem maior ou menor necessidades básicas, e não é simplesmente168

https://www.sympla.com.br/a-revis%C3%A3o-dos-planos-deiretores-em-tempos-de-pandemia_910083
https://www.sympla.com.br/a-revis%C3%A3o-dos-planos-deiretores-em-tempos-de-pandemia_910083
https://www.youtube.com/watch?v=x4mthw6Ek8g
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fazer uma audiência pública que garante que será atendimento a demanda. Uma coisa é ser169
“convalidado” e outra coisa é ser “ LEGITIMADO” em uma reunião on-line feito pela170
prefeitura ou associação de bairro. Ela coloca que muitas vezes há uma arrogância ou até171
prepotência não intencional em o poder público achar que sabe o que eles querem em um172
bairro menos favorecido. Segundo ela, colocar isso é a parte mais sensível no processo173
durante o período de pandemia, onde muitos não têm internet, o pacote de dados é caro, e174
tem a questão de isolamento social. Na opinião dela considera que durante o processo,175
aquele local que não tem de forma autônoma acesso à internet ou o local que possui uma176
vulnerabilidade econômica e de infraestrutura, consolidar as ferramentas de gestão177
democrática nesta fase, não parece adequado como não parece legítimo. Uma coisa é deixar178
consulta aberta. Consulta aberta não é vinculativa. Outra coisa é fazer debate depois que a179
pandemia já esteja mais controlada, preparando a população de área periferia para o180
momento de gestão democrática, de forma amplamente divulgadas e com possibilidade de181
participação. As audiências públicas têm que ser divulgadas de forma tranquila com todos os182
dados disponíveis. Não pode ser em horário inviável, tem que garantir que os183
questionamentos, mesmo sendo virtual tenham que ser respondidos pela autoridade pública184
correspondente, e a audiência pública não se encerra enquanto todos os questionamentos185
não forem respondidos e se ficar muito longa, se suspende e se faz uma continuação da186
mesma audiência. Ela faz a pergunta se seria possível iniciar e terminar uma revisão de plano187
diretor durante a pandemia? Na visão dela considera IEGITIMO, ILEGAL E IMORAL, não sendo188
possível sendo que sempre seguimentos e setores ficarão de fora em um processo como este,189
porque começou a ter acesso virtual de uma forma emergencial há pouco tempo, de forma190
diferenciada, não era algo de nossa habitualidade fazer esse tipo de acesso e não é possível191
que um processo que mexe com o rumo de vida de um a cidade, seja feita na técnica do “se192
pegar, pegou”. Márcio diz que o Conselho Gestor considera que embora o Estatuto das193
Cidades recomende a revisão do plano a cada 10 anos, sendo então que o Plano deveria já194
ter sido revisto a 2 anos atrás, e que mesmo assim o plano de Bauru de 2008 estará vigente195
até a promulgação de sua revisão, não perdendo assim sua validade, e explica que assim não196
há pressão para acelerar o processo de revisão. Também que não há nenhum problema de197
urgência em legislação do plano diretor que obrigue ser resolvido ainda esse ano. Aponta198
também que as discussões devem ser amplas para evitar erros que podem provocar199
prejuízos financeiros ao município como por exemplo o Art. 66 do atual Plano Diretor.200
Considera que devido a pandemia, a possibilidade e necessidade de participação popular,201
para a elaboração do plano foi muito reduzida, contrariando o que diz o Estatuto das202
Cidades. Considera que há notícias de várias cidades que interromperam o processo de203
revisão dos planos diretores devido à pandemia e devido a participação popular que ficou204
comprometida. Considera que as propostas de revisão do plano diretor já deveriam ter sido205
informadas ao CMB e a Sociedade para uma discussão mais profundo, comparando o texto206
do atual plano com o texto revisado, para uma análise parágrafo por parágrafo, com207
comentários e conclusões que justificassem sua aceitação ou recusa. A seguir Márcio208
apresenta uma lista de problemas e propostas de soluções levantados pelo Conselho Gestor,209
conforme tabela abaixo:210
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211
212

Márcio explica que o CMB e o Conselho Gestor não são contra a Revisão do Plano Diretor e213
Lei de Zoneamento, visto que estas precisam ser atualizadas, mas querem que sejam feitas214
com cuidado e calma para se evitar erros. Desta forma, Márcio apresenta a proposta do215
Conselho Gestor, de solicitar à plenária a aprovação da suspensão temporária do processo216
de revisão do plano diretor até que os problemas apontados sejam atendidos de acordo217
com as soluções propostas. Márcio abre para manifestações. Maninho manifesta que uma218
coisa muito negativa neste Plano Diretor é não dar abertura para cidade se desenvolver com219
discussão de geração de emprego e renda. Natasha cita que os candidatos estão usando as220
propostas do Plano Diretor como plano de governo deles, saindo nas comunidades e na TV,221
e que ela acha que não tem condição de colocar uma votação dessas, pois ela acha que a222
reunião está sendo feita “pelas costas” dizendo que deveria ser chamada uma reunião com o223
Conselho Gestor com a Secretaria de Planejamento e que uma coisa não tem nada a ver com224
a outra. Ângelo manifesta com relação aos Delegados que existe baixa participação deles e225
existe um erro atrás que não foi dito qual a função de um delegado e que muita gente foi no226
1º Fórum e não foi dito a eles a função específica e a responsabilidades deles. Natasha227
intervém dizendo que o Ângelo está mentindo. Ângelo continua afirmando que existe um228
erro lá atrás sobre o trabalho que teria que ser feito por um delegado e não foi bem229
explicado e difundido. No seu entender muitos delegados entraram desavisados desse230
trabalho e que com isso a participação efetiva não está acontecendo. Natasha disse que isso231
não é verdade dizendo que o trabalho para isso, foi feito. Fernando Redondo manifesta232
“acredito que a fala da Natasha vem de encontro ao que eu entendo; dificuldade que as233
pessoas estão encontrando para participar da Revisão do Plano Diretor, entender o espírito234
de corpo demonstrado pela Natasha em defesa do que vem sendo feito e seu alinhamento235
com essa administração até pela função que ocupa. O vídeo que nos foi trazido pelo236
conselheiro Peter (a oportuna fala da Dra. Daniela Campos Libório - OAB/RS - A Dra. diz: é237
necessário se fazer um check-list, um diagnóstico, ver o que deve ser mantido, melhorado,238
incluído, alterado e suprimido, com metodologia...), tudo que nós estamos percebendo e não239
sabíamos como expressar. Falta neste processo o essencial na revisão do plano diretor e que240
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até agora não conseguimos colocar em palavras até por desconhecermos a metodologia241
aplicada e por não sermos técnicos, ao ouvir e ver o vídeo, me identifiquei de pronto com as242
colocações da Dra. Daniela Campos Libório - OAB/RS, fica claro a falta de um diagnóstico243
mais robusto e que demonstre o que foi aplicado e o que não foi, o que vem dando certo e o244
que deve mudar. Entendo que o momento não é oportuno, até pelas colocações da Natasha245
em que eu percebo contaminado pelo processo político, (Natasha intervém dizendo que os246
políticos estão se apropriando do processo) lembrando que a Câmara Municipal em sua247
reunião ordinária demonstra pelo posicionamento de vereadores ser contrária pelo248
encaminhamento feito pelo executivo em não atender às prerrogativas do legislativo no que249
trata as Parcerias Público Privada e a Revisão do Plano Diretor Participativo, onde traz a250
preocupação pela maneira que vem sendo feita a “toque de caixa” e ao findar dessa251
administração, faz com que a população seja tratada como idiota”. Segundo ele o momento252
não é oportuno. E segue “isento o prefeito por acreditar que estas ações fogem de seu253
caráter pessoal, mas o coloca de joelhos a interesses de um grupo específico, uma ligação254
umbilical a interesses mesmo que legais nos parece imorais neste momento. Reconheço que255
as minhas palavras estão também sendo contaminadas neste momento, não é possível256
sermos isentos por estarmos no meio deste processo eleitoral, um diagnóstico que se257
contamina ao meio das promessas e inverdades trazidas nas estratégias de atingir os258
objetivos do marketing político, não vejo em um pseudo diagnóstico informações que vão de259
encontro as promessas do Prefeito Clodoaldo Gazzeta das 30 mil unidades habitacionais e260
onde elas estão nesse diagnóstico ?. Não é oportuno manter um processo do Plano Diretor261
dentro de um turno político. Lembro dessa população da minha região abrigada pela262
prefeitura nas proximidades do Cemitério Cristo Rei pois é motivo de preocupação já que nos263
foi trazida pelos representantes da prefeitura a informação no Conselho do Município de264
Bauru que se esgotou as moradias que atenderão a FAIXA 1 e não se demonstrou de onde265
devem vir os recursos para atender essa população com dificuldade de renda. Reforço que a266
revisão do Plano Diretor Participativo está sendo contaminada pelo processo político267
eleitoral, estaremos recebendo informações desprovidas de embasamento técnico e de268
mentiras a todo tempo em nossos lares em horário eleitoral. Voto favorável que o processo269
seja finalizado após a definição da eleição concomitantemente com a maior clareza de como270
ficará as ações com essa pandemia e por entender pelo exposto neste conselho e pelo271
posicionamento do nosso legislativo que essa administração não tenha mais legitimidade272
para levar adiante o término do trabalho de Revisão do Plano Diretor Participativo de Bauru.273
Estamos sujeitos a Fake News, sujeito a mentiras, informações erradas”. Natasha intervém274
dizendo que essa reunião não é republicana. Lorena Fagundes Montagnane solicita que275
registre sua fala: “Concordo muito com o que foi apresentado pela Dra. Daniela. Neste276
momento, quem mais precisa não está sendo assistido. Eu entendo a prefeitura e a posição277
da Natasha como funcionário pública, porque foi feito todo um processo, muito bem278
detalhado até então, para que esse plano fosse feito. Isso eu entendo. É um trabalho que279
basicamente vai ser parado ao meio e elas nem sabem se vão conseguir dar sequência nisso280
no ano que vem, porque a gente não sabe quem assume. Mas no momento, devido à281
pandemia, a situação é insustentável. As pessoas que precisam ser ouvidas, não estão sendo282
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ouvidas; nem todos os delegados têm conhecimento da situação de onde moram, as pessoas283
menos favorecidas estão sendo ignoradas neste processo, não necessariamente por culpa da284
prefeitura, mas sem as audiências nos bairros, essas pessoas não têm voz, não tem acesso.285
Isso é um fato. Nós temos um grupo de pessoas do plano diretor que tem propostas definidas286
para fazer seus grandes negócios e que estão nem aí para quem mais precisa. Essas pessoas287
estão sendo esquecidas, sem as audiências isso fica ainda pior, e diante de um processo288
eleitoral, é nítido, inclusive por parte de alguns delegados, que estão sendo influenciados289
pela situação. Os políticos estão usando o plano, inclusive, de forma bastante vergonhosa,290
porque nem tudo o que eles estão falando eles vão fazer, mas eles estão usando trechos do291
plano, sim. Mas nós temos delegados que foram influenciados, estão sendo influenciados por292
isso. É um momento político, a prefeitura tem realizado muitos projetos. Agora, a toque de293
caixa, esse processo do plano diretor que tem que ser feito em um estalo de dedo, é294
audiência do nada para alterar o plano anterior enquanto está discutindo o novo, o que não295
faz o menor sentido, para mudar uma regra contra o benefício da cidade. Então, assim, tem296
muitos processos sendo feitos a toque de caixa e é muito difícil a gente não ficar pensando297
que tem algo por trás disso tudo. Eu quero acreditar que não, eu quero acreditar que o298
governo está tentando cumprir o seu ciclo, mas isso é muito difícil nesse momento. Concordo299
completamente com a Dra. Daniela, e ela é uma especialista, então não é achômetro de300
ninguém, não é ninguém achando alguma coisa, é uma pessoa que tem conhecimento301
jurídico, inclusive, que vai poder falar para a gente como fica essa situação. Ela já deixou302
claro, além de ser imoral, isso tudo é ilegal. Então se esse plano continuar como está, ele303
pode ser acionado ou contestado a qualquer momento na justiça. Vai ser mais tempo304
perdido ainda. Então é importante que a gente preste atenção nesses detalhes, não vai ser305
prejudicial para a grande maioria a gente parar isso agora, esperar a pandemia ser306
"atenuada", esperar o processo eleitoral, para que a gente retome as conversas nos bairros.307
Nós precisamos de audiência com quem mais precisa dessas audiências. A Dra. foi bem clara308
quando ela falou sobre isso. São as pessoas mais necessitadas que perdem. Então nesse309
momento a gente tem que manter o foco nisso. Como eu disse na outra reunião,310
pessoalmente acho imoral um processo de um plano diretor em um período eleitoral, a toque311
de caixa, como está sendo feito, isso é inaceitável, por mais que eu acredite na isonomia dos312
funcionários públicos, existe um governo por trás, existem governos interessados em assumir313
esse Plano Diretor. A gente precisa parar e continuar isso quando tivermos condições314
saudáveis para isso. O processo todo já foi contaminado pela pandemia e pelas eleições. Do315
jeito que está não dá. E a Dra. Daniela deixou isso muito claro, e ela é especialista, eu acho316
que se a gente tiver que ir por algum caminho, tem que ir por quem intende. E quem intende317
já disse: esse processo além de imoral, vai acabar sendo ilegal também”.José Junior solicita a318
palavra: “Esse plano não é participativo. A prefeitura pode falar o que for, mas eu participo319
no Conselho Gestor, se lá na frente der problema, viram em cima da gente. O Conselho320
Gestor já se manifestou por diversas vezes com a prefeitura, através de conversa,321
documentos e até agora o processo está andando e ninguém chamou a gente para conversar.322
Indago, por quê a prefeitura fala que não chamou pra conversar ? Estamos falando desde323
fevereiro ou março falando pra conversar, mas não dá em nada. Não é participativo.”324
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Alfredo Neme solicita que registre sua fala, de que “a questão do diagnóstico está sendo325
questionada desde o início, e se continuar com o processo do jeito que está, vamos continuar326
ratificando esse plano diretor, sem o correto diagnóstico. Que o plano diretor, vale por 10327
anos e já está atrasado em dois anos e não serão mais seis meses ou um ano que vai mudar328
alguma coisa, e que é a favor da prorrogação proposta. A gente está falando nesse329
diagnóstico, o Ângelo, a Tânia, as pessoas mais técnicas, estão falando desde o início. Se a330
gente continuar como está vamos estar ratificando esse Plano Diretor. Vamos analisar a331
participação popular e os fatos. Não tem lógica, já está atrasado 2 anos, se fizer algo errado332
agora são 10 anos para corrigir, mais a PPP do lixo, iluminação. Não sei porque dessa333
correria hoje. Tem coisas que não tem muita lógica e precisamos analisar com calma tudo334
isso. A cidade vem sofrendo as últimas gestões. Sou a favor da prorrogação.”. Fernando335
Abreu pede a vez. “Vou falar sobre a participação popular. Recebi a carta, fui em uma336
reunião, sem entender nada e por quê, que era de curioso, e o pessoal aqui do Niceia falou337
para mim ir. A grande realidade é que não tinha população lá. Não que isso não tenha sido338
feito, o trabalho pela Natasha”. Natasha intervém perguntando por que não foram outras339
pessoas ? Fernando diz que “porquê não receberam carta. No dia da eleição dos delegados,340
muitas pessoas não tinham nem contado e era impossível participar. Foi uma galera do341
Niceia votar e chegando lá não tiveram chance nem se inscrever. Até agora eu não sei como342
vim parar nisso aqui. Foi surreal. Mas eu nunca havia ouvido falar das reuniões, não vi um343
outdoor, não vi um carro de som, não vi panfleto, não vi nada. Há uma idéia que a gente344
influencia as pessoas. Ninguém influencia ninguém. As pessoas queriam informações e isso345
não aconteceu. As pessoas não se interessam, mas as pessoas não se interessam porque não346
sabem o que é. Como vão se interessar por aquilo que não sabem ? Precisamos falar porque347
as coisas vão acontecendo. Eu preciso aprender as coisas técnicas que não conheço, mas é348
importante conhecer essas coisas que a técnica não conhece também”. Natasha fala que349
“acha estranha a proposta do conselho neste momento porquê com tantas propostas e350
complexo que é o processo, vai prejudicar muito parar nesse momento. A gente não sabe o351
que será da Seplan no ano que vem. Coloca em dúvida se teremos um secretário capaz de352
coordenar um plano desse porte e ter conhecimento o suficiente para conseguir liderar as353
reuniões que a gente está tendo agora. Eu acho muito perigoso e vejo com maus olhos essa354
proposta do conselho. Eu acho muito temerário um boicote ao plano, mas vai ter355
consequências, e tenho certeza que serão muito ruim para todo mundo, principalmente para356
a população engajada. Sinto muito pela população que está sendo enganada por esse tipo de357
proposta achando que isso é bom. Não é bom descontinuar um trabalho desse. Tem muita358
gente envolvida. A descontinuidade vai ser muito prejudicial.” Tânia pede a palavra e se359
manifesta dizendo que “está muito claro que há uma grande insatisfação com relação ao360
processo e isso já foi abordado em reuniões anteriores, assim como por documentos, que361
tanto a Letícia quanto Majô estiveram presentes em reuniões em que houve esse debate, que362
o Conselho Gestor já tornou pública sua posição em carta “aberta a população”, que a última363
reunião que houve com o Conselho Gestor por parte do da SEPLAN, foi em julho antes da364
retomada dos trabalhos.” Maninho pede a palavra. “Acho que pode aprovar o plano diretor365
mas tem que ajustar onde é preciso. O plano não está fechado, estamos questionando.”366
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Tânia esclarece que ninguém disse em perder tudo que foi feito e sim suspender até que se367
crie um mecanismo de ajuste ao processo. Márcio diz que “não vai se perder o que foi feito368
até agora e sim dar continuidade assim que feito os devidos ajustes. A vontade de todos é369
continuar. A ideia e proposta do Conselho Gestor é fazer ajustes às quais ele vem se370
manifestando há tempo e não tem obtido resultado. A partir de agora o processo fica mais371
complicado entrando questões políticas entre outros. A ideia é, independente de calendário372
político, fazer um processo com calma e bem analisado e de forma contínua.” Gustavo373
Araújo (delegado) pede a palavra e diz que “a discussão vai no sentido de prolongar mais o374
processo e continuar tocando para que passe a pandemia e a população possa participar375
mais.” Márcio ressalta a importância de que o CMB é apolítico, ou seja, ele não tem partido,376
e sim o interesse da cidade a qual ele representa. O CMB tem uma visão técnica de um377
calendário se pautando pelo tempo necessário para que as coisas sejam bem-feitas e não378
somos presos a um calendário político para ter um término. A preocupação é dar379
continuidade em um tempo razoável para que se possa discutir os assuntos. Gustavo380
ressalta que é importante não ter pressa em aprovar o plano diretor. Natasha diz que ela é a381
que menos tem pressa, que ela é funcionária de carreira e mora em um lugar maravilhoso.382
Diz que sente muito pela comunidade que está sendo enganada, manipulada, achando que a383
prefeitura não tem condições de dar continuidade. Natasha pergunta o por que não dar384
continuidade ? Gustavo intervém dizendo que a continuidade será dada, somente que não385
se terá a pressa que a prefeitura está impondo. Natasha contesta dizendo que quem vai386
coordenar ? Diz que para coordenar o Plano precisa um secretário técnico e capaz de fazer387
todo mundo trabalhar dando o sangue, coisa que só viu há dez anos atrás com a Maria388
Helena e com a Letícia, e que não espere que quem vai entrar vai conseguir isso. Andreia389
Ortolani faz uma colocação na fala da Natasha dizendo que não vê problema em adiar o390
processo e com relação ao secretário, pela experiência dela de 20 anos de Seplan, ele391
sempre será técnico e não vê dificuldade em dar continuidade no plano diretor. Ela ressalta392
que o Plano Diretor foi licitado e tem uma coordenação e a empresa tem o compromisso393
com a licitação. Ela fala tem mais de 30 arquitetos trabalhando na prefeitura. Natasha faz a394
indagação que duvida que esses arquitetos consigam fazer o plano. Nilton pede a palavra e395
diz que “uma mudança no cronograma não vai impedir os debates na cidade. Os debates396
continuarão e devemos fazer uma leitura do plano atual e ver o que funcionou ou não. O397
Conselho via continuar convidando pessoas sobre os diversos setores. Hoje o momento é de398
política. Segurasse um pouco o cronograma que não afeta em nada e nada impede de399
debater o assunto nesse momento. Eu sou conselheiro e não sou delegado. Não sei o que400
está acontecendo com o Plano Diretor. A prefeitura tem que trazer para o Conselho nem que401
for em partes para ir debatendo. Não pode ficar uma linha do tempo definida no fim do ano,402
como se não terminasse nesse prazo do fim do ano, o próximo secretário não vai saber fazer.403
É participação popular ou só alguém de lá dentro que sabe fazer que vai dar legitimidade404
nisso ? O plano tem que ser elaborado pelas pessoas da comunidade independente de405
qualquer prefeito ou qual secretário que seja. A sociedade vai dizer como quer. O Conselho406
do Município está aí pra isso. Qualquer alteração no cronograma não vai mudar em nada o407
plano. Só precisa mais discussão, mais tempo, aí vamos aprofundando nos temas e nos408
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debates.” Iraci manifesta que acha importante a continuação do processo para não esfriar e409
vê dificuldade em o povo ter interesse em participar. Ela está decepcionada com a410
população pela baixa participação. Quem estiver interessado deve participar e continuar.411
Fernando Abreu diz que “a população não se interessa porque ela não sabe o que é, quando412
não é apresentado. A população se interessa pelo aquilo que ela conhece e experimenta. Ele413
ressalta que precisa ser criado uma metodologia de ensino constante, não só na hora de414
eleger delegados e sim continuamente para que eles saibam discutir em suas comunidades.415
O Plano Diretor é muito mais importante que essas manifestações políticas porque ele dura416
10 anos. Tem que ter um trabalho pedagógico para a população. Precisa preparar ela.417
Indaga se realmente querem que participem ? Porque se querem, tem que preparar o pessoal418
constantemente.” Andreia Ortolani ressalta que os técnicos da prefeitura conseguem sim419
terminar o plano independente de qual secretário. Complementa a fala do Fernando, que a420
participação das secretarias de administrações regionais é muito importante e só entrou no421
final e foi uma pena porque ela deveria entrar desde o início. A população só não participa422
se não for convidada. Ela acha que o CMB deve convidar a Secretaria da Administrações423
Regionais, Secretário do Bem-Estar Social, e outros entrem no Plano construindo junto com424
a cidade. Lorena Fagundes Montagnane concorda que “muitas pessoas não têm interesse425
porque não sabem o que está sendo feito. Existem muitas diferenças dentro de um mesmo426
setor. Parte do setor tem esgoto e outro não. São diferenças enormes. Ao longo do Plano a427
gente pôde acompanhar que tinha delegados que não conseguiam ficar conectadas porque a428
internet não era adequada, outros tinham que trabalhar porque em plena pandemia tinham429
que ficar em casa com os filhos. Não estou dizendo que não é legítimo, mas achar que a430
gente pode concluir esse plano sem participação da população é muito errado. Entendo que431
não pode parar, mas não pode ser encerrado sem audiências junto ao povo. A gente precisa432
chegar em cada bairro, carro de som, demonstrar para população isso e discute o assunto.433
Não dá pra concluir um plano diretor que é do povo, sem o povo. Fazer o encerramento do434
plano sem essa participação poderá ser contestado juridicamente. Acho que temos que435
mobilizar porque muita gente não sabe nem o que ta acontecendo.” Klaudio Coffani pede a436
palavra e diz que o “CMB e o Conselho Gestor foram excluídos do processo. Falta interação437
da população desde bairros periféricos até os condomínios fechados. Não sei por que fator a438
administração municipal deixou Plano Diretor, PPP da Iluminação, PPP do Lixo, Planos de439
Manejo entre outras tudo para o final. O que está sendo posto aqui não é novidade, tem sido440
falado isso há muito tempo. Precisa uma releitura do plano diretor atual e ver o que é bom441
ou ruim e ver os aspectos todos. Temos que levar a vários grupos de interesse para debater442
os assuntos. Quem é técnico tem que aprender a dialogar com a sociedade. Em relação a443
esse governo ou outro não é uma decisão do prefeito, tem que ser cumprido o Estatuto da444
Cidade.” Natasha diz que “poucos leram todo o material do plano, imagina o próximo445
governo se vai ler algo? Vai entender ? Vai criticar ? Nem a Câmara vai ler todo o material.”446
Klaudio Coffani fala que o CMB está pedindo que seja visto a participação da população e a447
parte técnica que se aproveite o material que tem feito, que tem muita coisa boa, mas que448
seja feito com mais aprimoramento tudo isso. Carlos Roberto (CRC) pede a palavra e diz que449
“acha que deveria dar um tempo e passar a eleição porque está muito na correria assim450



Ata da 49ª Reunião Extraordinária - Conselho do Município de Bauru - 19/10/2020 12/16

como outras PPPs, não se deve cancelar, mas dar continuidade no próximo ano. A periferia451
está descrente do poder público e por isso as vezes não participa. Não fui ser candidato a452
delegado porque estava trabalhando.” Afonso Fábio pede a palavra e diz que “acha que453
deveria ser feita mais uma reunião com a Letícia.” Alfredo Neme argumenta que “não vê454
necessidade de uma reunião para algo que já está na proposta. A cada semana que passa455
estamos ratificando. O Conselho Gestor está falando desde maio com a Letícia o assunto.456
Não é uma proposta de agora.” Maria Isabel Barbosa pede a palavra e diz “estamos no457
processo desde de o começo, sendo técnico ou não, nós estamos no processo legitimamente.458
Reconheço o trabalho da Natasha, mas estamos fazendo o trabalho juntos. Vejo bondade na459
Natasha, mas desculpa, já estive na política, e vejo falas manipuladores, quando começam460
os jogos, e eu vi isso no processo desde de início. Quando estamos discutindo uma cidade,461
não entra só quem é capacitado, quem é técnico ou que não é, entra todos. Entra aquele que,462
não sendo técnico, tem maior amor e está se dispondo voluntariamente sem ganhar nada e463
sem interesse algum. Sou voluntária lutando pela terra onde cresci, mas é duro ouvi nas falas,464
no calor, dizendo que as pessoas são incapazes. Ninguém é incapaz quando ela se dispõe.465
Quando a gente se une, se une para pegar ideias de todos, porque eu não posso me meter no466
Jardim Nicéia, porquê quem conhece é o Fernando. Não posso me meter aonde está a Iraci,467
porquê quem conhece lá é ela. Agora se eu perceber, que mesmo sendo da região dela, se ela468
tiver fazendo só politicamente para buscar o interesse dela e esquecendo a população, eu469
faço parte da cidade, eu vou me meter sim. Porque estou lutando e não vou conseguir lutar470
sozinha. Eu acho que vamos conseguir fazer isso todos juntos. Agora chega numa discussão471
como essa, eu estou acompanhando, eu vi quantas vezes foi alertado, foi pedido para472
conversar e eu vi o maior desprezo. Vai ter eleição e depois vão dizer, assim, agora a gente473
não precisar mais. Ouvi isso do poder público. Agora a gente já decidiu. Não precisa mais.474
Nós estamos lidando com uma cidade, estamos lidando com uma situação, imagino o quanto475
as dificuldades que esse pessoal não fez e vejo pessoas com bons interesses, mas também476
vejo pessoas políticas usando quem tem bons interesses e que tem boa vontade. Agora, só477
estamos pedindo, e não é de agora que estamos pedindo, o adiamento e uma discussão mais478
ampla. Se a gente não pode fazer isso, então nem sei por quê a gente está aqui ? A gente479
não quer prejudicar. Dizer que nós estamos prejudicando e impedir. Eu não acho que estou480
prejudicando. Eu acho que estamos discutindo aqui, cada um falou, e engraçado que todos481
têm uma mesma fala. Agora se todos têm a mesma fala e estão pedindo um adiamento, será482
que a gente não pode, já no consenso entender que a gente pode fazer sem prejudicar a483
cidade a cidade ? Natasha, nada contra você. Estou vendo você se matar. O processo ou484
plano diretor não é feito de uma pessoa só, não é não, é feito de várias pessoas. Vocês485
obviamente chegaram a tudo isso, essa luta toda, deram o melhor. Se tem interesses escusas,486
não sei. Mas a gente está pedindo mudança no processo. Agora de repente, eu não posso487
aceitar ouvir que sou um irresponsável porquê estou pedindo o adiamento do Plano Diretor.488
Eu não posso ouvir alguém dizer que sou incapaz. Na hora que fui convidada para participar,489
eu não era incapaz. Então por quê agora, numa decisão, sou incapaz ? Eu acho que a gente490
tem que começar bem as nossas colocações, esfriar um pouco a cabeça, ouvir todo mundo, e491
antes da gente sair ofendendo todo mundo e como, eu sempre disse, tentar levar tudo no492
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goela abaixo, vamos ouvir aquilo que é bom, de uma forma geral. A gente já conversou, já493
fez várias reuniões, já pediu e eu vi video em que algumas pessoas indo pedir para conversar494
com a Letícia e Majô adiar o processo, mas foram totalmente ignoradas. Agora eu vi ela495
mandando recado através da Natasha, sequer ela está disposta a conversar. Gente, pra mim496
já deu ! Tudo o que foi pedido desde o diagnóstico, no começo, eu falei pra Eliseudina da497
Demacamp, falei isso em reunião, preste atenção, vocês estão falando que vai dar tempo, e498
como vai avisar a população em 1 mês ou 2 meses ? Não, nós vamos avisar e se for499
necessário, vamos colocar, até para distribuir, aviso em cada conta de água que vai chegar500
em cada casa. Eu sou delegada de quase 42 bairros. Eu ouvi no começo, que o Conselho tem501
que avisar todo mundo, que tem que fazer a parte dele. Agora diga pra mim, eu delegada de502
42 bairros, como vou avisar ? Isso é parte do poder público junto com o Conselho, não é isso ?503
Ou cabe só a mim ? Então, eu acho que foi esgotado todas as possibilidades. Já foi pedido e504
ignorado. Eu vi isso. Ignoraram. E agora, no último momento, vai querer falar ? Eu acho que505
aqui, ou a gente decide ou então, nós realmente vamos dizer que somos incapazes, como nós506
ouvimos aqui que somos incapazes. Ou decide agora ou então para. Para mim basta. Nós507
falamos sempre, desde o começo, não queremos prejudicar a cidade. O que que tem por trás508
disso, em não poder adiar ? Desde o começo, se tivesse sido mais claro com o Conselho do509
Município, nós estaremos juntos. Mas nós, desculpa, fomos usados como massa de manobra.510
Eu senti isso e vi isso. Me perdoa Natasha, não tenho nada contra você. Você está aí511
batalhando fazendo o melhor. Mas existe toda uma situação por trás política que precisamos512
entender. Não adianta agora correr atrás do processo e fazer a gente engolir uma situação.513
Eu acho que a decisão tem que ser hoje, é só isso.” Tânia pede a palavra e comenta “queria514
fazer essa fala para o Afonso. Tudo o que o Márcio colocou aqui dos documentos que foram515
feitos, então, não foi 1 e não foram 2, foram vários documentos e teve votação na plenária516
do Conselho pedindo a alteração. Já passou pelo Conselho. Essa é a 2ª vez. Fora os517
documentos que foram encaminhados. Então, na realidade, eu acho que, concordando com o518
que Isabel falou, nós tentamos de toda forma possível para que nos levassem a sério no519
sentido de sentar e resolver o problema. Existe um problema e o problema tem que ser520
resolvido. Não esperamos paralização do processo em si, porque achamos que muitas coisas521
podem e devem ser feitas. O quadro aí aberto está tudo elencado. Até inclusive na última, a522
elaboração de um Termo de Ajuste entre o Conselho e a Prefeitura com relação ao processo.523
E será dado ciência aos delegados, que são pessoas de maior importância nesse processo524
porque são representantes das suas comunidades. Então eu acho que a gente podia já525
colocar em votação para encerrar o assunto, e nenhum momento, volto a repetir, não há526
proposta algum de jogar fora o que foi feito. É exatamente buscar um caminho melhor,527
buscar um caminho mais assertivo e um caminho mais participativo. Essa é a importância528
neste momento. Lembrando que estamos em 46 pessoas. Olha que número de pessoas529
interessadas na situação da cidade. Então a sociedade tem evoluído, está evoluindo e isso é530
amadurecimento. Então, eu acho que todos nós temos que ter o bom senso e a maturidade531
de saber o que está em jogo não é um cumprimento de cronograma e sim o futuro da cidade532
nos próximos 10 anos.” Márcio Colim coloca em votação, para a plenária os itens onde533
relaciona de forma sintética os problemas de 1 a 5 e as propostas do Conselho Gestor.534
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535

536

537
Natasha se posiciona contrária a proposta, propondo que o conselho se reúne com a538
Secretária de Planejamento e façam os ajustes necessários, mas que continuem com as539
discussões, visto que até o momento não teve nenhum assunto sendo votado pelos540
delegados no plano, e que o mesmo está sendo construído desde o começo541
participativamente, e que o Conselho deveria ter uma atitude mais madura e racional para542
não deixar o processo esfriar. Iraci também gostaria que continuasse, que fosse devagar,543
mas que mantivesse as discussões. Alfredo Cirne e Bárbara também votaram contrários à544
proposta. Após as manifestações contrárias e a contagem de votos, a proposta foi aprovada545
com 13 votos favoráveis à prorrogação do calendário do processo conforme as546
recomendações o do Conselho Gestor. Fernando Pegorim se manifesta que foram tentados547
inúmeras vezes o diálogo e não teve resposta e o assunto foi até levado para conhecimento548
do MP. Se mesmo assim não ficou claro para a prefeitura, não existe outra alternativa senão549
postergar isso até que se resolva e consiga uma solução para essas dificuldades. Fica550
aprovada em plenária proposta do Conselho Gestor. 7) Processo 56398/2020 - Projeto de551
Lei - Alteração do Artigo 59 do Plano Diretor Participativo - Márcio explica que a proposta552
de alteração é retirar a proibição de construção de edifícios verticais a menos de cem metros553
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de condomínios. Explica que foi feita uma reunião da câmara técnica, e que foi analisado que554
houve um equívoco na época em que foi feito este artigo no plano diretor, pois não havia555
clareza da distinção entre condomínios e loteamentos com controle de acesso. Natasha556
explica que este artigo foi uma emenda feita pela câmara, que não foi um artigo feito com a557
participação popular, e não compõe o projeto de lei que foi enviado para câmara em 2006.558
Explica que em sua maioria, os condomínios horizontais existentes, são pequenos, mas que559
impedem a verticalização de algumas áreas importantes ao seu redor, então que a ideia é560
revogar o artigo com esta restrição. Márcio explica que este processo já veio ao CMB, passou561
por reunião, e o conselho solicitou que fosse feita audiência pública, visto que trata de um562
artigo do plano diretor vigente. Esta audiência pública foi feita, e o processo retornou ao563
CMB. Natasha faz a explicação da diferença entre condomínios e loteamentos com controle564
de acesso. Após votação, a proposta de revogação do artigo foi aprovada por unanimidade.565
8) PPP da Iluminação - Márcio Colim informa que solicitou inclusão de pauta, porque na566
sexta-feira foi vinculado que seria feita a licitação da PPP da iluminação. Ele informa que567
foram feitos os questionamentos e que alguns foram respondidos e outros não, e a568
prefeitura não deu uma explicação dos que não foram respondidos. Assim, ele explica que569
ficaram discussões em aberto, que o valor aumentou do que era previsto e que pela570
legislação o edital final deveria ser mandado com 30 dias de antecedência à Câmara571
Municipal, para poder dar publicidade ao assunto antes de ser publicado e diz que isso não572
foi feito. Márcio diz que o CMB, apesar de fazer parte da comissão da PPP, não pactuou ou573
foi informado de que a publicação de abertura da licitação seria feita este sábado. Diz que é574
um assunto polêmico e que impactará a cidade nos próximos 25 anos e que queria informar575
a todos o posicionamento do Conselho do Município. Alfredo Neme solicita o registro de sua576
fala de que a Assenag participou de uma audiência pública e que fizeram algumas577
observações com relação aos valores do estudo feito, que estavam muito altos em relação578
ao praticado em outras cidades que foram levantadas. Márcio propõe uma votação à579
plenária de discordância do CMB com a publicação do edital sem cumprir a análise prévia do580
edital que é determinada pelo artigo 35 da Lei Municipal de PPP. Aberta a votação, não581
houve manifestações contrárias à proposta. Foi votado o encaminhamento desta582
discordância do CMB à Secretaria de Obras, ao Prefeito, à Câmara dos Vereadores e ao583
Ministério Público, se for necessário.584
Findos os trabalhos às 22h40 a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a585
presença de todos. Eu, Bárbara Zaneti de Carvalho, lavrei a presente ata que segue assinada586
por mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB.587
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