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ATA DA 86 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO MUNICÍPIO ---------------------------1

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e quinze2

minutos, realizada online, pela plataforma Microsoft Teams disponibilizada pela Prefeitura,3

foi realizada a 86ª 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: Bárbara Zaneti de Carvalho(Suplente, PMB -6

SEPLAN); Claudia Gonçalves de Oliveira Volet(Suplente, PMB – SEPLAN); Elisangela Cardoso7

do Prado Pereira( Titular, PMB - Gabinete); Flávio Jun Kitazume(Titular, PMB - Saúde) B)8

REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: Não há; C) REPRESENTANTES9

DAS ENTIDADES DE CLASSE - Mariana de Campos Fattori(1º Suplente - OAB); Alfredo Neme10

Neto(Titular – ASSENAG); Angelo Joaquim Neto(Titular - SINDUSCON); Fernando Cesar11

Pegorin( Titular - SECOVI); Bruno Pegorin Neto( 2º Suplente - SECOVI)D) ONG’S - Klaudio12

Coffani Nunes ( Titular - Fórum Pró Batalha) E) REPRESENTANTES DA COMUNIDADE -13

SETORES URBANOS: Alfredo Cirne Moreira( Titular - Setor 1); Peter Ping Ho(1º Suplente -14

Setor 2); Emílio Alfredo Moreira Viegas(Titular - Setor 2); José Fernando Redondo Mendes15

( Titular - Setor 6); Carlos Alberto de Sá Cardoso(2ºSuplente - Setor 6); Raeder Rodrigo16

Porcaro Puliesi(1ºSuplente - Setor 6); Rosangela Félix Silva(Titular - Setor 7); Lucileia17

Aparecida Orestes(1ºSuplente - Setor 10); Thiago de Andrade(Titular - Setor 11); SETORES18

RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller(Titular – Bacia Hid. do Córrego Água Parada); F)19

CONVIDADOS: Valderez Alves Cardoso(SEPLAN); Natália Canedo(Particular); Helen20

Silva(Particular); Helena Arruda de Oliveira(Particular); Rodrigues Junior( Particular)G)21

JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: Márcio Antonio Tonin Colim(Titular - IAB); 1) PALAVRA DO22

PRESIDENTE – Em virtude da ausência justificada do Sr. Presidente do Conselho o Vice -23

Presidente Klaudio Coffani Nunes manifestou que em respeito a existência de item da24

pauta que trata sobre o Fórum pro Batalha ele entendia ser mais ético se abster de presidir25

esta reunião, zelando pela corretíssima condução desta reunião evitando manifestações26
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sobre eventual direcionamento ou parcialidade na condução e que, em conformidade com27

o Regimento Interno, o 1º secretário assume neste evento. Com a abstenção manifestada28

oralmente do vice-presidente, a reunião foi presidida pelo conselheiro, Alfredo Cirne29

Moreira. Considerando a relevância dos assuntos a serem discutidos, os conselheiros de30

comum acordo fazem a inversão da pauta. 2 - Devolutiva do ofício enviado a EMDURB -31

Como não houve retorno a respeito do assunto por parte da EMDURB, ficou deliberado que32

o assunto será retomado em outra oportunidade. 4 - Indicação de membro do CMB para33

cadeira no CODESE - Houve manifestação de interesse na participação do CODESE de três34

conselheiros: : Márcio Antônio Tonim Colim, Raeder Rodrigo Porcaro Puliesi e Klaudio35

Coffani Nunes. Por sugestão do Kláudio Cóffani a votação foi desmembrada em definição36

do conselheiro titular e definição de conselheiro suplente. Apresentaram-se para os37

seguintes cargos: Márcio Antônio Tonim Colim, para vaga de conselheiro titular, Raeder38

Rodrigo Porcaro Puliesi, para vaga de conselheiro titular ou conselheiro suplente e Klaudio39

Coffani Nunes, apenas para a vaga de conselheiro suplente. Alfredo Cirne solicita votação40

nominal dos conselheiros da seguinte forma - 1ª votação: para ocupar a cadeira de titular41

disputada entre: Márcio Antônio Tonim Colim e Raeder Rodrigo Porcaro Puliesi. Resultado42

da votação: Márcio Antônio Tonim Colim teve 10 votos e Raeder Rodrigo Porcaro Puliesi43

teve 05 votos. 2ª votação: para ocupar a cadeira de suplente disputada entre: Raeder44

Rodrigo Porcaro Puliesi e Klaudio Coffani Nunes. Resultado da votação: Raeder Rodrigo45

Porcaro Puliesi teve 12 votos e Klaudio Coffani Nunes teve 04 votos. Desse modo, fica como46

titular, Márcio Antônio Tonim Colim e como suplente, Raeder Rodrigo Porcaro Puliesi. 5 -47

Regimento Interno : 1º - Alteração do prazo para análise das atas para 30 dias; 2º -48

Permissão de cancelamento e/ou adiantamento de reunião ordinária. Alfredo Cirne expõe49

a discussão ocorrida na reunião da câmara técnica a respeito do assunto do prazo para50

conclusão e homologação das atas das reuniões da plenária e expõe a sugestão da Câmara51

Técnica para o conselho, como segue: Texto atual: Art. 13 - São atribuições do Primeiro52
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Secretário: I – Elaborar as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho,53

encaminhar, por meio eletrônico, aos conselheiros, as atas para conhecimento e alterações54

necessárias, devendo fazê-lo, caso julgar necessário, no prazo máximo de 3 (três) dias,55

contados do recebimento. TEXTO PROPOSTO: Art. 13 - São atribuições do Primeiro56

Secretário: I – Elaborar as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho no57

prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhar, por meio eletrônico, aos conselheiros, as atas58

para conhecimento e alterações necessárias, devendo fazê-lo, caso julgar necessário, no59

prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento. Bárbara expõe os motivos da60

inviabilidade desta mudança uma vez que implicará no atraso das rotinas da SEPLAN, como61

por exemplo, a liberação dos termos de compromissos para o empreendedor. Conselheiros62

comentam que o prazo de 03 dias é curto demais e dificulta a revisão. Considerando essa63

necessidade de agilizar a aprovação de ata relativa a deliberação do Conselho em relação a64

empreendimentos, Klaúdio sugere um aprimoramento regimental conselho, com a65

implantação da obrigação do 1º Secretário em produzir em até 24 ou 36 horas após o66

termino da reunião uma “Ata Sumária” (um Registro Sumário Oficial) formalizando as67

deliberações relativas aos itens da pauta, já tornando disponível e formal para a Seplan o68

que foi deliberado e produzir em prazo mais alongado a Ata mais detalhada com todas as69

manifestações dos Conselheiros e etc. Assim, Klaudio apresenta proposta de dois incisos70

para o art. 13 do regimento. 2º TEXTO PROPOSTO: Art. 13 - São atribuições do Primeiro71

Secretário: I – Elaborar e disponibilizar para todos os conselheiros, em até 24 horas do72

término da reunião, um “Registro Sumário Oficial” (Ata Sumária), de caráter formal e73

oficial para uso em processos administrativos da Administração Municipal, cujo conteúdo74

deve expor a data, hora e local da reunião, sua pauta, o resultado das votações de cada75

proposta deliberada pela plenária, com eventuais ressalvas ou observações. II - Elaborar76

ata de cada reunião ordinária e extraordinária do Conselho, contendo o registro detalhado77

dos debates e deliberações de cada item da pauta, manifestações dos conselheiros e78
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demais participantes em relação a cada tema abordado, especificando as propostas postas79

em votação, o resultado das votações e das deliberações (já formalizadas no Registro80

Sumário Oficial) ,devendo disponibilizar, no prazo de até 03 (três) dias úteis, por meio81

eletrônico, aos conselheiros, para conhecimento e propostas de alterações necessárias,82

devendo enviar e aguardar os cinco primeiros dias úteis - para finalizar a versão83

consensual através da ausência de propostas de alterações ou através da ausência de84

manifestação contrária as propostas – ou até 10 (dez) dias úteis em caso de controvérsias85

relativas as propostas de alterações, cuja versão final será definida através do silencio ou86

da manifestação, por meio eletrônico, da maioria dos conselheiros, dentro destes 10 dias87

úteis. Desenvolve-se extenso debate com manifestações do Raeder e Barbara da Seplan. A88

Barbara declarando que essa proposta deveria ser submetida a análise da SEPLAN e o89

Raeder de que esta proposta também deve ser submetida ao jurídico. Em contraponto,90

Klaudio esclarece que a legislação dá ao CMB o poder de deliberar sobre seu regimento91

interno de formar livre e autônoma e que essa proposta de produzir uma Ata sumária, um92

Registro Sumário Oficial em pouco tempo e uma Ata tradicional concilia a manifestação da93

SEPLAN pedindo maior agilidade formal em receber as decisões da plenária, bem como94

atende o anseio dos Conselheiros da sociedade civil, que são voluntários, em ter mais95

tempo para poderem parar suas atividades e analisar o conteúdo das minutas das atas e96

fazer suas contribuições para o registro histórico dos debates, propostas, manifestações,97

preocupações, sugestões, etc. que ocorrem nas reuniões e que geram tanta riqueza e98

aprimoramentos ao CMB. Alfredo Neme concorda com a proposta do Klaudio e propõe99

votação da mesma. O debate segue sem chegar ao consenso e Alfredo Cirne põe em100

votação se é possível retomar com esse assunto em outra ocasião, uma vez que há101

divergência entre os conselheiros se há ou não a necessidade de análise do jurídico102

municipal das propostas sugeridas, todos votaram de acordo na retirada da pauta. 3 -103

Decreto municipal nº 15.643/2021 e Fórum Pró Batalha. Alfredo Cirne inicia a discussão e o104
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Raeder resume para os conselheiros a decisão do processo judicial nº 1023312-105

71.2020.8.26.0071, processo administrativo 59.083/2021 indicados no decreto nº106

15.643/2021 publicado no D.O do dia 06/11/2021. Klaudio expõe que este caso está sub107

judice em deferentes processos judiciais, Gabriel destacou que se trata de um Decreto da108

Prefeita, orientada pelo Procurador do Patrimônio do Município Dr. Daniel Barreto, pessoa109

competente que leu e analisou o Processo de nomeação de administrador provisório110

1023312.04.2020.8.26.0071, bem como o Processo de Agravo de instrumento111

2269665.90.2020.0000 impetrado pelo Sr. Kláudio e verificou que foi improvido este112

recurso, e demais recursos, mantendo a decisão de nomeação de administrador provisório.113

O Sr. Klaudio só objetiva com isso atrasar o processo de registro de ATA de Assembleia114

amplamente divulgada e legitimamente convocada e realizada pelo administrador115

provisório, portanto este conselho está sendo conivente, diante de uma crise hídrica116

dessas sem precedentes, que o Sr. Klaudio, advogado ambientalista, como assim se intitula,117

fique impedindo a retomada dos trabalhos do fórum PRó Batalha, para se manter desta118

forma neste conselho, que é a única coisa a qual lhe interessa. Sem ATA registrada a119

entidade não consegue operar, pagar seus prestadores de serviços, que estão processando120

a entidade, e retomar seus convênios de reflorestamento paralisados há quase dois anos,121

por conta de um desvio de finalidade que a entidade passava, que está sendo apurado no122

Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/Bauru. Sendo assim, nada mais adequado este123

conselho seguir o Decreto da Prefeita, a qual foi orientada pelo procurador, profissional124

competente para ler, analisar e emitir o parecer. Não compete a este Conselho colocar em125

votação uma coisa que tem que ser acatada pelo presidente. Os demais conselhos já126

acataram, e o CMB estranhamente resiste a isso. O Conselheiro Klaudio não conseguiu127

manter contato por aúdio e vídeo nesta videoconferência, que estava com dificuldades128

para conseguir se conectar com esta sala de reuniões on line, formalizando que o link129

estava com problemas e enviou enviou várias mensagens dentro do grupo de whatsapp130
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composto pelos conselheiros do CMB no qual, resumidamente: Pediu sobrestamento131

desta discussão – tal qual deliberado nos itens 02 e 05 desta pauta - pois a Prefeitura132

Municipal até esta data não apresentou esse processo administrativo e não respondeu ao133

ofício firmado pelos Presidentes do CMB e do COMDEMA na data de 14 de outubro de134

2021, requerendo acesso ao conteúdo integral deste processo administrativo n.135

59083/2021, produzido internamente dentro da administração municipal; que esse136

processo administrativo interno da Prefeitura foi criado na SAGRA, onde o Gabriel trabalha,137

que é um processo unilateral o qual interfere dentro de uma entidade civil privada; que o138

poder executivo municipal não pode esconder o conteúdo deste processo administrativo139

requerido pelo CMB e COMDEMA; comentou que o art. 30 do regimento interno apenas dá140

poderes a Prefeita indicar e exonerar exclusivamente os representantes do Poder141

Executivo municipal e comentou que o art. 30 do regimento interno não dá poderes a142

Prefeita de interferir nas indicações internas de uma entidade privada eleita pela143

assembleia que definiu o membros do CMB entre 2019 e 2022; que toda esta discussão do144

Fórum Pro Batalha se iniciou quando o Gabriel fui ao Poder judiciário alegando que a145

entidade estava acéfala e pedindo ao juízo para ter poderes de administrador e que o juiz146

“apenas deu poderes para convocar uma assembleia”, não lhe deu poderes para agir como147

Presidente; o que fez com que a verdadeira diretoria atuante na entidade, devidamente148

reconhecida perante as instituições públicas e privadas, bem como pelos bancos, entrasse149

neste processo judicial para informar ao juízo que a entidade não estava acéfala e que já150

possuía diretoria eleita para o biênio 2020-2022, de maneira que todos os atos de gestão151

administrativa da entidade estão paralisados por conta deste processo judicial que o152

Gabriel da SAGRA fez para tentar tomar o poder dentro desta entidade privada, com a153

finalidade de tentar controlar projetos ambientais que movimentam e pagam aos154

prestadores de serviços mais de um milhão de reais e que tudo isso está ‘sub judice”, de155

maneira que não é possível administrativamente interferir neste processo judicial156
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enquanto ele não for decidido pelo Poder Judiciário, de maneira que a Prefeita e o CMB157

não podem alterar representação definida pela diretoria do Pró Batalha em 2019158

enquanto a justiça não definir estes processos judiciais. Alfredo solicita votação dos159

conselheiros com as seguintes opções: 1ª Opção foi sugerida pelo Nilton, como segue; O160

Conselho aguardar a manifestação do Fórum Pró Batalha pela manutenção do atual161

representante ou pela sua substituição, indicando seu substituto. 2ª Opção foi sugerida162

pelo Raeder, como segue; O Conselho suspende o conselheiro indicado pelo Fórum Pró163

Batalha até a decisão jurídica a respeito deste assunto. Resultado da votação: A 1ª opção164

foi a vencedora com 08 votos ( o Conselho aguardará a manifestação do Fórum Pró165

Batalha pela manutenção do atual representante ou pela sua substituição, indicando seu166

substituto, após a definição dos processos judiciais relativos a entidade) ficando a 2ª167

opção com 05 votos. Outros assuntos. Findos os trabalhos às 22:30 horas a reunião foi168

encerrada pelo Presidente que agradeceu a presença de todos. Eu, Claudia Gonçalves de169

Oliveira Volet , lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos demais170

representantes da Diretoria Executiva do CMB. Todo texto em negrito e sublinado foi171

acrescentado pelos conselheiros: Gabriel acrescentou o texto das linhas 107 a 126. Klaudio172

acrescentou o texto das linhas: 24 a 28; 34 a 38; 49 a 51; 62 a 99; 127 a 157; 164 a 166.173

Marcio Antônio Tonim Colim174

Presidente175

Klaudio Coffani Nunes176

Vice-Presidente177

Alfredo Cirne Moreira178

1º Secretário179

Giovanna Gândara Gai180
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2ª Secretária181

Samira de Almeida Soares da Silva182

Secretaria Executiva183


