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ATA DA 43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DOMUNICÍPIO --------------------------1
Aos 13 dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dezenove horas e quinze minutos,2
realizada online, pela plataforma ZOOM, foi realizada a 43ª Reunião Extraordinária do3
Conselho do Município de Bauru, CMB. Estiveram presentes e assinaram a lista de presença4
os seguintes membros por segmento da sociedade: A) REPRESENTANTES DO PODER5
PÚBLICO: Natasha Lamônica (Titular, PMB – SEPLAN); Bárbara Zaneti de Carvalho (Titular,6
PMB - SEPLAN); Rafael Nunes Rosalin (Titular, PMB – SMDE); Flávio Jun Kitazume (Suplente,7
PMB – Saúde). B) REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. C)8
REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE CLASSE - Alfredo Neme Neto (Titular – ASSENAG);9
Lincoln Carlos M. de Oliveira (1º Suplente - ASSENAG); Ângelo Joaquini Neto (Titular –10
SINDUSCON); Marcio Antônio Tonim Colim (Titular – IAB); Fernando César Pegorin (Titular –11
SECOVI); Bruno Pegorin Neto (2º Suplente - SECOVI); D) ONG’S. E) REPRESENTANTES DA12
COMUNIDADE - SETORES URBANOS: Alfredo Cirne Moreira (Titular, Setor 1); José de Souza13
Lopes Junior (2º Suplente, Setor 1); Peter Ping Ho (1º Suplente, Setor 2); José Fernando14
Redondo Mendes (Titular, Setor 6); Carlos Roberto de Sá Cardoso (2º Suplente, Setor 6);15
Rafael Idalgo Cardoso (Titular, Setor 9); Tania Kamimura Maceri (1º Suplente, Setor 12);16
SETORES RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller (Titular – Bacia Hid. do Córrego Água17
Parada); Iraci Herrera Leite do Pinho (2º Suplente – Bacia Hid. do Rio Batalha). F)18
CONVIDADOS: G) JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: Chahida Jaqueline Obeid (Titular, PMB –19
SEBES); Emilio Alfredo Moreira Viegas (Titular, Setor 2); Rosangela Felix Silva (Titular, Setor20
7); Lucileia Aparecida Orestes (1º Suplente, Setor 10); Thiago de Andrade (Titular, Setor 11);21
Edson Valentin Freitas Filho (Titular, Setor 12); 1) MRV Branzi- Execução da praça no Jardim22
TV - Márcio apresenta a localização da praça, informando que é próxima ao Residencial23
Floratta. Informa que a Natasha enviou à Câmara Técnica uma lista com o orçamento dos24
equipamentos que serão implantados na praça. A Câmara Técnica deliberou que apenas os25
equipamentos não vão resolver a questão da praça, sendo que a Prefeitura deverá26
implementar complementação de infraestrutura pela secretaria de Obras e SEMMA, visto27
que a lista de equipamentos da MRV não contempla itens como árvores, grama, bebedouro28
e bancos. Márcio informa que existe um seguro garantia feito pela MRV, com vencimento no29
mês de outubro. A Natasha informou que se a MRV não executar os serviços até um mês30
antes do previsto para vencimento da apólice, a prefeitura irá executar a apólice para31
garantir a entrega dos equipamentos. Márcio informa que a MRV alega que devido ao covid-32
19 e o fechamento de alguns estabelecimentos comerciais, a MRV está com dificuldades no33
recebimentos de itens que já foram adquiridos, e por isso não teria ainda entregue os34
equipamentos da praça. Márcio apresenta um croqui para revitalização da praça, com a35
indicação de onde serão instalados os equipamentos e a lista dos materiais orçados. Natasha36
informa que a câmara técnica pediu para registrar na ata a solicitação para a Secretaria de37
Obras implantar iluminação, para o DAE implantar o bebedouro e o ponto de de ligação de38
água para regar as plantas e para a SEMMA fazer o plantio de árvore e grama. Natasha39
informa que o Sidnei, secretário de obras, confirmou que já foi feito o pedido de iluminação40
no local, mas que a execução entrou na fila das coisas que a secretaria tem que fazer. E41
sobre a SEMMA, a informação passada é de que eles não plantam grama e nem árvore antes42



Ata da 43ª Reunião Extraordinária - Conselho do Município de Bauru - 13/05/2020 2/2

de outubro, porque perde tudo, visto que a SEMMA não rega as vegetações das praças.43
Colocado em votação, Márcio questiona se alguém é contra a implantação da praça como44
está prevista, incluindo as ressalvas já apontadas pela câmara técnica, nenhum conselheiro45
se manifestou contra, sendo que foi aprovado por unanimidade. 2) Assuntos diversos -46
Fernando Redondo informa que a votação do Instituto de Planejamento ficou sobrestada47
pelos vereadores, que entenderam que não é o momento oportuno. Alfredo Neme pergunta48
à Natasha se na sexta-feira haverá protocolo de novos processos na Seplan de forma digital,49
e a Natasha informa que esta informação ainda não chegou até ela. Sobre o protocolo de50
processos de forma manual na Seplan, a Natasha informa que estão estudando, que a51
tendência é das coisas começarem a voltar, mas ainda não está definido. Alfredo Neme,52
presidente da Assenag, também pede para registrar na ata os parabéns à prefeitura pela53
atitude de pavimentar a rua Luís Ferrari e o acesso ao Jardim Europa pela linha do trem,54
porque é um enfrentamento que a prefeitura está assumindo perante ao DNIT que até agora55
se mostrou inerte diante das necessidades da cidade.56

57
Findos os trabalhos às 19h50 a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a58
presença de todos. Eu, Bárbara Zaneti de Carvalho, lavrei a presente ata que segue assinada59
por mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB.60
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