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ATA DA 83 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO MUNICÍPIO ----------------------------------1
Aos 04 dias do mês de agosto 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 83ª 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); Flávio Jun8
Kitazume(Titular, PMB - Saúde) B) REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO9
SUPERIOR: Luiz Daré Neto (Titular – IES – FEB/UNESP) C) REPRESENTANTES DAS ENTIDADES10
DE CLASSE - Alfredo Neme Neto(Titular – ASSENAG); Ângelo Joaquini Neto (Titular –11
SINDUSCON); Marcio Antônio Tonim Colim(Titular – IAB); Fernando César Pegorin(Titular -12
SECOVI) D) ONG’S - Klaudio Coffani Nunes( Titular - Fórum Pró Batalha) E) REPRESENTANTES13
DA COMUNIDADE - SETORES URBANOS: José de Souza Lopes Junior(2º Suplente, Setor 1);14
Peter Ping Ho(1º Suplente, Setor 2); Carlos Alberto de Sá Cardoso(2ºSuplente, Setor 6);15
Raeder Rodrigo Porcaro Puliesi(1ºSuplente, Setor 6); Tânia Kamimura Maceri(1ªSuplente,16
Setor 12); SETORES RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller(Titular – Bacia Hid. do Córrego17
Água Parada); Iraci Herrera Leite do Pinho( 1ª Suplente Bacia Hid. Do Rio Batalha) F)18
CONVIDADOS: Valderez Alves Cardoso(SEPLAN); Ellen Beatriz Santos Fonseca de19
Castro(SEPLAN) G) JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: Maria Izabel Merino de Medeiros ( 1º20
Suplente, Fórum Pró Batalha) 1) PALAVRA DO PRESIDENTE – Márcio, da início a reunião21
informando a todos sobre a reunião que teve com a ASSENAG e o vereador, Benedito22
Roberto Meira, a respeito do assunto EIV. Será verificada a possibilidade de fazer uma23
reunião presencial com pessoal técnico do CMB para pontuar algumas questões uma outra24
notícia é sobre a vigilância sanitária sobre o tempo que leva a aprovação de um projeto aqui25
em Bauru e a falta de um alvará provisório enquanto decorre esse tempo. Foi agendado26
pela secretaria de saúde uma reunião técnica para o dia 16/08/21 e o convite será estendido27
a quem tiver interesse em participar, enfim, o intuito é auxiliar em sugestões e ideias a28
própria Secretaria de Saúde a melhorar esse tipo de serviço na cidade. Outra informação29
muito importante é a reunião com Promotor Dr. Henrique Ribeiro Varonez que ficou30
agendada para o próximo dia 18/08/2021 às 19h pelo aplicativo Teams, reunião31
extraordinária, trataremos dos assuntos: Hapvida, EIVs, e o papel do CMB dentro do32
município. 2) Seguindo a ordem da pauta Márcio passa a palavra para o Nilson, que começa33
dizendo que entende importante o encontro entre o Promotor e o CMB. Após da início a34
explanação das áreas em questões, diz que se trata de uma área com duas matrículas, essas35
áreas na gestão passada foram destinadas a ação social e foi aberto licitação, porém foi36
cancelada por erros nos procedimentos, para ambas as áreas os procedimentos licitatórios37
não foram viabilizados. A ideia do atual governo é de vender a área e certamente o uso vai38
ser destinado a habitação de direito social e arrecadar recursos que possam ser usados em39
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várias atividades da cidade e talvez até na própria Quinta da Bela Olinda porque tem uma40
parte da Quinta da Bela Olinda que que está sendo motivo de um TAC onde vai ser feito um41
empreendimento Habitacional e também será criado uma certa infraestrutura para Região.42
Mas a outra metade da Quinta da Bela Olinda não está sendo atendida e os moradores43
realmente estão reivindicando esse atendimento de infraestrutura. Acredita que o que44
inviabilizou a construção dessas casas foi o custo da construção da ponte e toda45
infraestrutura que teria que ser viabilizada pela prefeitura e o pouco recurso da época.46
Márcio, abre a palavra aos conselheiros, Tânia pede a palavra e se manifesta no sentido de47
preocupação com relação ao prazo definido no cronograma, uma vez tratar-se de Lei48
complexa e que afeta a vida de todos os bauruenses, questiona também como será o49
formato de apresentação, já que nos momentos em que foi falado sobre isso, tratou-se50
sempre de conceito e que é necessária a materialização do assunto em forma de Lei para51
que de fato possa ser dada qualquer opinião, observou também que considera 15 dias um52
tempo muito pequeno para a análise do conteúdo para posterior discussão, comentou53
também que a concentração de reuniões em uma mesma semana dificulta que as pessoas54
acompanhem as audiências públicas. Em resposta Ellen afirmou que podemos ficar todos55
tranquilos, uma vez que o tempo será o que for necessário, apesar do cronograma.Alfredo56
pede a palavra e diz: boa noite a todos, a princípio também fiquei assustado, como a57
Tânia mas eu acho que nós precisamos dessa lei, a vigente é de oitenta e dois, nós58
precisamos avançar ... E eu acho que nós podemos confiar no bom senso do Nilson e sua59
equipe. E se houver necessidade duma discussão um pouco mais profunda eu acredito60
que a ASSENAG pode ser palco disso com a parte técnica, mas eu acredito no bom senso61
deles... uma lei que esta aí desde oitenta e dois, se passar um mês a mais ou dois, eu não62
vejo tanto problema. Raeder, pergunta ao Nilson porque os projetos de lei não foram63
discutidos com a sociedade civil antes de ser encaminhado para a Câmara, Nilson, entende64
que esse tipo de discussão cabe ao poder legislativo. Raeder, questiona que considerando o65
alto preço e mais as contrapartidas/mitigações se terão interessados na compra da área,66
Nilson, aponta que essa avaliação é difícil dizer, porém estão otimistas com a venda. 3.67
Márcio, caminha com os assuntos do Plano Diretor, LUOS e Cronograma, Nilson, segue68
dizendo que o CMB tem ciência das ações da Secretaria referente a estes assuntos e que o69
trabalho está prosseguindo, Ellen, inicia a apresentação, diz que começaram a trabalhar com70
a uma nova projeção tendo em vista a previsão do final de pandemia, desse modo71
começaram a traçar um novo calendário de trabalho para essas discussões, tanto do plano72
diretor como para lei de uso e ocupação do solo. São várias etapas que ainda tem para73
finalizar os trabalhos, será realizado reunião com os delegados para alinhamento da questão74
dos funcionários do poder público outra reunião só de funcionários delegados internos no75
dia 13/08/21, também haverá também reunião com a comissão de revisão, aquela que é76
formada por membros do CMB, a data sugerida foi no dia 19/08/21 à noite, a comissão será77
oficilizada com o dia e horário certo, espera nesta reunião que haja devolutiva a respeito do78
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calendário exposto no dia de hoje por esta comissão. Após haverá uma apresentação da lei79
ao CMB, Entidades (Assenag, Secovi...) também será atendido as audiências publicas num80
total de cinco que foi exigência pela promotoria, nas regiões da zona norte, leste, sul, oeste81
e no centro essas audiência estão previstas para o mês de setembro, faz outras82
considerações a respeito do assunto e encerra a apresentação. Nilson, destaca do avanço83
que houve nesses últimos dias, uma vez que teve sinal verde para que os servidores que84
estavam em teletralho retornassem ao trabalho presencial. Márcio, diz que ao mesmo85
tempo que ficou surpreso com o cronograma que foi apresentado por está bem enxuto86
também lhe causa alegria. Raeder, diz que não viu audiência pública no distrito de Tibiriçá e87
na zona rural, Ellen, responde que será retomado as audiências para o plano diretor todos os88
setores. Tânia, também aponta preocupação com o calendário apresentado, com o curto89
espaço de tempo e principalmente a quantidade de atividades e questiona em qual90
momento receberão a lei completa e publicada. Ellen, ressalta que o texto já está em91
formato de lei e que será apresentado assim que possível ao CMB. Nilson, pontua a92
importância e dedicação deste conselho e acredita que as respostas serão positivas em93
relação as discussões da lei de uso e ocupação de solo.Jose de Souza Lopes Junior94
Conselheiro suplente setor 1 se manifesta sobre a LUOS - Márcio eu entendo tudo que a95
SEPLAN está falando, o que o secretário falou, só que de novo vai ser a toque de caixa esse96
plano diretor! O ano passado nós vimos isto, se vai ser discutido, se a câmara que vai97
resolver, então, pra que que tem os delegado, né? Se tudo vai finalizar na Câmara, então98
eu não vejo nem razão desse cronograma. Sabe? O conselho, nós estamos aqui para fazer99
o melhor por Bauru e outra coisa, o plano diretor é para os próximos dez anos. Ou você faz100
a coisa certa ou faz a coisa correta, né? Se uma vírgula, uma apostrofe ou um círculo tiver101
errado, ferrou dez anos. Eu acho que trinta Dias Márcio! Eu estou lá no PDP e desde o ano102
passado, o plano diretor tá quieto ninguém fala nada com os delegados eles esqueceram103
praticamente tudo, agora a toque de caixa vamos, pô espera aí. Como que funciona isso?104
Como que você chega para as pessoas que tem interesse, que ficaram seis meses, que105
desde janeiro e ninguém se dignou a colocar um texto ali, né? Para falar para os delegados106
nós estamos aqui! Somos nós do conselho que falamos lá o que tá acontecendo, para107
gente ver, a manifestação nenhuma da secretaria! Aí de repente chega e tal dia, tal coisa,108
coisa tal. O Marcio!!! Sabe, eu entendo a velocidade que tem que ser colocado, mas eu109
acho que tem que tomar cuidado com isso, sabe? Cuidado, muito cuidado. Eu, de novo, né?110
O ano passado nós passamos uma situação parecida, que era toque de caixa também esse111
ano de novo toque de caixa? Não estou entendendo isso, sinceramente eu não estou112
entendendo e acho que até os delegados do Plano Diretor também vão falar, espera aí se113
vai ser tudo resolvido lá. Olha a Câmara é muito importante, é vital. Eu concordo, a câmara114
é onde tem que ser discutido, finalizado. Só que antes a sociedade tem que se manifestar.115
E para que que foi feito então aquela eleição de delegado?Se tudo vai ser resolvido em116
quinze, trinta dias, como assim? Eu não estou entendendo. Sinceramente eu não estou117
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entendendo isso.Conselho né? Ninguém fala nada, você faz pergunta no conselho sobre a118
EMDURB, a EMDURB respondeu, você faz perguntas sobre o DAE ninguém responde,119
sabe?Esta todo mundo quieto lá, é a gente que fala, antes você tinha manifestação maior120
das secretarias, eu não estou entendendo esse silêncio que existe, sabe?É um silêncio que121
pô, aí do dia para noite, ó é esse aqui, Bum. Ah, que isso, não funciona assim, se você quer122
uma cidade melhor para os próximos dez anos, não vai dar certo isso daí acho que pensar123
a curto prazo Bauru tá cansada disso. Bem não é uma coisa para ser resolvida em trinta124
dias. Sinto muito Márcio é o que eu tenho pra falar. falar. Alfredo Neme frisa que espera125
que o Nilson e equipe da Seplan tenham bom senso de bom senso no caso de precisarmos126
de mais tempo para analisar a proposta . Marcio coloca a preocupação que todos tem com127
relação ao tempo para analise da proposta de alteração da legislação , pois serão segundo128
a Seplan quase que 200 artigos para serem debatidos e que o CMB irá avaliar essa questão129
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após tomar conhecimento do conteúdo da proposta e que caso seja necessário ,será131
solicitado mais tempo para as discussões dentro do CMB e melhor analise. Nilson colocou132
que o tempo é uma meta e que em que poderá ser ajustado caso se faça necessário.133
Marcio solicita que seja encaminhado para o CMB o quanto antes a minuta da legislação134
para que possa ser analisada. Outros assuntos. Findos os trabalhos às 21horas a reunião foi135
encerrada pelo Presidente que agradeceu a presença de todos. Eu, Samira de Almeida136
Soares da Silva, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos demais137
representantes da Diretoria Executiva do CMB. Obs. Todo do texto em destaque foram138
acrescentados pelos conselheiros: Tânia, Alfredo Neme, José de Souza Lopes Junior e139
Márcio Colin.140
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