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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO MUNICÍPIO---------Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às dezenove horas, no
SINDUSCON, foi realizada a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho do Município de
Bauru, CMB. Estiveram presentes e assinaram a lista de presença os seguintes
membros por segmento da sociedade: a) REPRESENTANTES DO PODER
PÚBLICO: Natasha Lamônica (titular, PMB - SEPLAN ); Elaine Cristina Breve da
Silva (suplente, PMB - SEPLAN). b) REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE
CLASSE E UNVERSIDADES: Prof. Dr. José Xaides de S. Alves (titular,
FAAC/UNESP); Luiz Antonio Battaglini (titular, ASSENAG); Rodrigo Riad Said
(titular, SINDUSCON); José Pili Cardoso Filho (titular, VIDÁGUA). C)
REPRESENTANTES DA COMUNIDADE: Paulo Roberto dos Santos Amaral (titular,
Setor 1); Raeder Rodrigo Porcaro Puliesi (titular, Setor 6); Isabel Aiko Takamatsu
Silva (titular, Setor 7); Patrícia Alves de Almeida Santos (titular, Setor 8); Mariza
Aparecida de Souza Melo (suplente, Setor 9); Reinaldo José Reche (titular, Setor
11); Afonso Celso Pereira Fábio (titular, Setor 12); Marcelo Menegazzo F. da Silva
(titular, Bacia Hid. do Batalha); Nilton Carlos Pollice Scudeller (titular, Bacia Hid.
Água Parada).CONVIDADOS: João Felipe A. Lança (EMDURB - Bauru); Marcela
Mattos de Almeida Bessa (Secretaria de Obras - Bauru); Wagner Domingos
(CAU/SP); Gisele F. Simão Aidar (IAB/BAURU); Valter de Brito Melo (Civil); Habib
Georges Neto (Engenheiro); Piero Negrini (Civil). JUSTIFICOU: Dr. Waldomiro
Calonego Junior (titular, OAB - Bauru); Fábio Augusto Simonetti (suplente, OAB Bauru); Ariani Queiróz Sá (titular, Setor 5). O Presidente abriu a reunião expondo a
questão do Instituto de Planejamento. Raéder pediu a palavra a qual pediu que
constasse em ata, conforme descrito: “Muito me enobrece fazer parte deste
Conselho, órgão este criado para planejar o destino da nossa cidade, visando a
melhoria no ambiente ao qual vivemos; quando me propus a fazer parte deste
conselho, foi por amar minha cidade e querer ver o seu desenvolvimento. Gostaria
de deixar muito bem claro a todos os conselheiros que não tenho interesse nenhum
neste conselho que não seja de contribuir por melhorias na cidade, em especial com
a população que represento, qual seja, o setor 6; reforço a todos os conselheiros,
não sou político, não pretendo ser, não ocupo mandato, eletivo, muito menos cargo
em comissão ou função comissionada, seja no município, seja no Estado, sendo
servidor de carreira do Poder Judiciário Federal, tendo logrado êxito em concurso
público, ou seja, estou lá por méritos próprios. Durante todo o tempo que fizer parte
deste conselho, não tenham dúvidas que vou exercer meu mandato, a qual fui eleito,
mesmo sendo pelo próprio voto, com transparência e respeito à minha consciência e
à honestidade, pois não preciso do conselho para me promover ou lograr qualquer
interesse pessoal ou profissional. Faço um apelo, em público, a todos os
conselheiros que exerçam seus mandatos com foco na transparência, com respeito
àqueles que depositaram sua confiança através do voto, ou ainda, quando
indicados, seja pelo poder público, associações, universidades, institutos. E ainda, é
latente a criação da Câmara Técnica Jurídica, por onde devem, salvo melhor juízo,
passar todos os processos enviados ao Conselho para discussão, sendo
competência dessa Câmara emitir pareceres jurídicos para subsidiar as decisões do
Conselho do Município de Bauru. Por fim, gostaria de deixar claro, que na condição
de conselheiro titular, sou a favor da criação do Instituto de Planejamento, órgão
este previsto no Plano Diretor, porém que nunca foi formalizado, pois a cidade
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cresceu vertiginosamente de alguns anos para cá, inclusive sofrendo influências do
boom imobiliário que acometeu nosso município , assim como em muitas cidades do
Brasil. Defendo que o Poder Legislativo aprove o projeto de lei que trata da
reestruturação das Secretarias, que inclui a criação da figura do Coordenador do
Instituto de Planejamento, pois de acordo com a lei, o mesmo já fora criado
formalmente quando da aprovação do Plano Diretor, em meados de 2008. Para
fechar questão em relação ao Instituto, na minha humilde opinião, o mesmo deve
integrar o organograma da prefeitura, subordinado diretamente ao Chefe do
Executivo, sendo o cargo de livre nomeação e exoneração, entretanto que seu
ocupante tenha conhecimentos técnicos na área de planejamento urbano, além do
que, sejam criados cargos específicos de engenheiros e arquitetos para atuação
exclusiva no referido instituto, desvinculando-se totalmente das Secretarias de
Obras e Planejamento.” Mariza pediu a palavra e questionou a permuta de áreas
institucionais, que foi matéria do Jornal da Cidade de Hoje. O presidente justificou
que esse assunto será pauta da próxima reunião ordinária. Afonso pediu a palavra e
defendeu a necessidade de criação do I.P.e comentou a abertura do orçamento
participativo e do painel ambiental que ocorreu na OAB, no qual ficou claro que as
secretarias não tem diálogo. Rodrigo Said também solicitou a inclusão do assunto
das áreas institucionais. Paulo Amaral ressaltaou da importância do CMB não
sobrepor o CMH, e ainda lembrou a situação de empreendimentos que estão
aprovados e que não pagaram a permuta de áreas institucionais. Foi formada a
Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos ou Direito Urbanístico, com os seguintes
membros: Raéder, Pilli, Waldomiro, Marcelo e Mariza e Xaides. O presidente citou
que será colocado em pauta na próxima reunião as faltas dos conselheiros. O
presidente iniciou então a discussão do CMB, apresentando sua proposta, na qual o
I.P. teria duas fases, uma primeira com todos os agentes sendo voluntários, os quais
criariam diretrizes para a formação do I.P. numa segunda fase. Natasha disse que
assim não seria possível pois alguém teria que fazer o trabalho depois e participar
de reuniões fora do horário de expediente com os estudantes e voluntários, o que
não seria possível também para os funcionários públicos. Rodrigo Said manifestouse também dizendo que deve haver um corpo técnico bem remunerado para esse
trabalho. A plenária não chegou à um consenso quanto as propostas apresentadas
para o I.P. e ficou definido que a diretoria executiva fecharia um documento para
entregar ao Presidente da Câmara, caso não conseguisse adiar o prazo da votação.
Às 21h30min foi encerrada a reunião, da qual lavrei a presente ata que segue
assinada por mim, Natasha Lamônica e pelos demais conselheiros.
Natasha Lamonica________________________________________
Elaine Cristina Breve da Silva________________________________
Prof. Dr. José Xaides de S. Alves_______________________________
Luiz Antonio Battaglini _______________________________________
Rodrigo Riad Said ___________________________________________
José Pili Cardoso Filho_______________________________________
Paulo Roberto dos Santos Amaral ______________________________
Raeder Rodrigo Porcaro Puliesi________________________________
Isabel Aiko Takamatsu Silva___________________________________
Patrícia Alves de Almeida Santos _______________________________
Mariza Aparecida de Souza Melo_______________________________
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Reinaldo José Reche ______________________________________________
Afonso Celso Pereira Fábio_________________________________________
Marcelo Menegazzo F. da Silva_____________________________________
Nilton Carlos Pollice Scudeller _____________________________________
João Felipe A. Lança ____________________________________________
Marcela Mattos de Almeida Bessa __________________________________
Wagner Domingos ______________________________________________
Gisele F. Simão Aidar ___________________________________________
Valter de Brito Melo ____________________________________________
Habib Georges Neto ______________________________________________
Piero Negrini _____________________________________________________
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