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ATA DA 81 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO MUNICÍPIO ----------------------------------1

Aos 09 dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e quinze minutos,2

realizada online, pela plataforma Microsoft Teams disponibilizada pela Prefeitura, foi3

realizada a 81ª Reunião Ordinária do Conselho do Município de Bauru, CMB. Estiveram4

presentes e assinaram a lista de presença os seguintes membros por segmento da sociedade:5

A) REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO: Samira de Almeida Soares da Silva(Titular, PMB -6

SEPLAN) Bárbara Zaneti de Carvalho(Suplente, PMB - SEPLAN); Nilson Ghirardello(Titular,7

PMB - SEPLAN) Claudia Gonçalves de Oliveira Volet(Suplente, PMB – SEPLAN); Michelle8

Romão de Camargo Tamarozzi(Suplente, PMB – EMDURB); Gabriel Guimarães9

Motta(Suplente, PMB - SAGRA); Elisangela Cardoso do Prado Pereira(Titular, PMB -10

GABINETE); José Vitor Fernandes Bertizoli(Titular, PMB - EDUCAÇÃO); Flávio Jun11

Kitazume(Titular, PMB - Saúde) B) REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO12

SUPERIOR: Luiz Daré Neto (Titular – IES – FEB/UNESP) C) REPRESENTANTES DAS ENTIDADES13

DE CLASSE - Mariana de Campos Fattori(1ªSuplente - OAB); Alfredo Neme Neto(Titular –14

ASSENAG); Ângelo Joaquini Neto (Titular – SINDUSCON); Marcio Antônio Tonim Colim(Titular15

– IAB); Fernando César Pegorin(Titular - SECOVI) D) ONG’S - Não há E) REPRESENTANTES DA16

COMUNIDADE - SETORES URBANOS: Alfredo Cirne Moreira(Titular, Setor 1); José de Souza17

Lopes Junior(2º Suplente, Setor 1); Peter Ping Ho(1º Suplente, Setor 2); Paulo Roberto da18

Silva Ramos(Titular, Setor 5); José Fernando Redondo Mendes(Titular, Setor 6); Rosangela19

Felix Silva(Titular, Setor 7); José Carlos de Souza(Titular, setor 8) Rafael Idalgo20



Ata da 81ª Reunião Ordinária - Conselho do Município de Bauru - 09/06/2021 2/5

Cardoso(Titular, Setor 9); Luciléia Aparecida Orestes(1ªSuplente, Setor 10); Juliana21

Corradini(2º Suplente, Setor 11); Tania Kamimura Maceri (1º Suplente, Setor 12); SETORES22

RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller(Titular – Bacia Hid. do Córrego Água Parada); F)23

CONVIDADOS: Ana Elisa Moura Talon(SEPLAN); Tamiris Mendes Genebra(SEPLAN); Paulo24

André G) JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: Não houve 1) PALAVRA DO PRESIDENTE - Márcio da25

inicio a reunião já passando para o segundo item da pauta. 2.Márcio solicita ao Nilson26

devolutiva a respeito da revisão do Plano Diretor e Ocupação do Solo, uma vez que o mesmo27

está sendo cobrado de informações deste assunto, pois, desde a última reunião não tiveram28

mais informações do caso. Nilson, informa dos andamentos, diz que o envolvimento no29

trabalho está sendo por toda SEPLAN, reuniões semanais, com os30

setores(cadastro,fiscalização, aprovações de plantas), a fiscalização será a área mais atingida.31

Fala da necessidade da realização de audiência pública para a LUOS, porém ressalta que o32

momento não é apropriado, mesmo sendo híbrida, devido ao período de pandemia. Aponta33

a ideia de primeiro aprovação da LUOS e depois o Plano Diretor, ambas estão sendo34

trabalhadas ao mesmo tempo e a publicação também ocorrerá na mesma data. Sobre a35

DEMACAMP o contrato se encerra no final de julho do corrente ano, foi pedido prorrogação36

de tempo, mas não foi aceito pela empresa. Ana Elisa começa dizendo que em se tratando37

das ações do processo, que foi construído junto com a comissão de revisão, chegou até a38

realização do fórum, logo depois veio a pandemia, houve uma reunião que foi mostrado39

todo calendário na tentativa da retomada das reuniões on-line, porém sem caráter40
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deliberativo, foi realizado as capacitações dos delegados, ou seja, o avanço chegou até o41

limite da necessidade participativa presencial. De modo que, no momento o tempo está42

sendo aproveitado para o refinamento do projeto com a equipe da prefeitura. De novidade43

está acontecendo a mescla de fiscalização tanto da parte da SEMMA como por parte do44

DUOS, toda a parte de construção com o DAP que cuida da aprovação de projetos, tudo45

que está sendo incorporado cuidadosamente está sendo revisado, como lei de calçada que46

está em vigor, código de obras. A conversa com o CMB será o mais breve possível,47

lembrando que será retomado de onde parou e não será restrito somente aos delegados.48

Márcio, questiona como ficará a parte da legislação, Ana Elisa, responde que serão duas leis,49

uma para o Plano Diretor e outra para o Uso e Ocupação de Solo com Parcelamento. Nilson,50

diz que a alteração de gestão dentro da SEPLAN está refletindo na LUOS e no Plano Diretor e51

elogia a capacidade técnica da sua equipe, ressalta que é determinação da Sr.ª Prefeita a52

inversão,ou seja, passar primeiramente a LUOS e num segundo momento o Plano Diretor.53

Tânia, parabeniza a SEPLAN pela integração das equipes. Pontua a respeito do Plano Diretor54

e solicita ao Nilson que o processo seja reavaliado na integra, pois não há consenso,55

satisfação no processo como um todo, apesar da manifestações do CMB. Um outro ponto,56

agora como cidadã, é o sentimento de desrespeito pela empresa, pois deixou a desejar,57

produtos não foram entregues, de modo que o contrato necessita ser revisto. Fernando58

Redondo, reforça a cobrança da lei dos ambulantes. Carlos, também faz apontamentos59

sobra a lei dos ambulantes e sugere a SEPLAN a possibilidade de projeto de lei de cessão de60
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espaço aos ambulantes/comerciantes e em contrapartida as manutenções das praças61

ficariam por conta desses ambulantes/comerciantes. Nilson diz que essa questão será62

cuidado em momento oportuno. 3. Márcio da início a discussão do EIV propondo a63

formação de um grupo de estudo com pessoas técnicas na composição. Tânia, sugere que64

membros da Prefeitura, DAE, fizessem parte desse grupo. Alfredo diz que a Assenag tem65

interesse na participação. Nilson também deixa a SEPLAN à disposição para compor o grupo.66

4. Márcio, fala da conversa que teve com a Nátalia, Presidente do CODEPAC, com sugestão67

de propor a união entre os conselhos; CMB e CODEPAC, para repensar a legislação, montar68

um novo projeto de lei para ser encaminhado a Câmara municipal para posterior discussão.69

Por ex.: a criação de um fundo que poderia ter recursos vindo também de uma pequena70

fração dos empreendimentos imobiliários que estão sendo realizados na cidade destinados a71

isso. Esse fundo poderia fazer uma recuperação dos prédios que são patrimônio na cidade.72

Tamiris, sugere que primeiramente seja apresentado ao CODEPAC. Alfredo, acredita que é73

importante verificar a legalidade da aplicação de recursos públicos em imóveis particulares.74

Nilson, indica a oportunidade desse assunto, outorga onerosa, ser discutido juntamente com75

o Plano Diretor. Tânia, observa a importância da aproximação entre os conselhos. Tamiris, é76

favorável a união dos conselhos e sugere um encontro entre os conselhos para elaboração77

da atualização da lei, acha que é o momento oportuno e fica à disposição. Márcio coloca em78

votação pelo conselho a questão da união com o CODEPAC, aprovação unânime. 5. Em79

prosseguimento, Alfredo, expõe as duas proposta deste assunto da pauta; 1ª80
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Municipalização do licenciamento ambiental em todos estágios do cerrado dentro do81

perímetro urbano; 2ª projeto de lei para viabilizar recursos para alguns setores carentes de82

infraestrutura, com a criação de uma Lei de Contribuição de melhorias mais83

abrangente(pavimentação, guias e sarjetas, água e esgoto, energia e iluminação e galerias84

de águas pluviais). Essas propostas já foram ratificadas pelos seguintes órgãos: ASSENAG,85

SIDUSCOM, SECOVI, OAB, CIESP E PELA ACIB. Diante do exposto, solicita ratificação do CMB86

e posterior envio a Sr.ª Prefeita. Luiz e Fernando parabenizam a proposta. Márcio põe em87

votação a referida proposta, aprovação unânime. Outros assuntos. Findos os trabalhos às88

21horas e 15 minutos a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a presença de89

todos. Eu, Samira de Almeida Soares da Silva, lavrei a presente ata que segue assinada por90

mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB. OBS. Todo texto91

negritado do item 5, foi acrescentado pelo Conselheiro Alfredo Neme Neto.92

Marcio Antônio Tonim Colim93
Presidente94

Klaudio Coffani Nunes95

Vice-Presidente96

Alfredo Cirne Moreira97

1º Secretário98

Giovanna Gândara Gai99

2ª Secretária100

Samira de Almeida Soares da Silva101

Secretaria Executiva102


