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ATA DA 87 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO MUNICÍPIO ---------------------------1

Ao primeiro dia do mês de dezembro 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 87ª 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: Nilson Ghirardello(Titular, PMB - SEPLAN);6

Cláudia Gonçalves de Oliveira Volet(Suplente, PMB – SEPLAN); José Vitor Fernandes7

Bertizoli(Titular - Educação); Flávio Jun Kitazume(Titular, PMB - Saúde) B) REPRESENTANTES8

DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: Luiz Daré Neto(Titular IES – FEB/UNESP; C)9

REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE CLASSE - Mariana de Campos Fattori(1º Suplente -10

OAB); Alfredo Neme Neto(Titular – ASSENAG); Ângelo Joaquim Neto(Titular - SINDUSCON);11

Márcio Antônio Tonim Colim(Titular - IAB); Fernando Cesar Pegorin( Titular - SECOVI); D)12

ONG’S – Não houve; E) REPRESENTANTES DA COMUNIDADE - SETORES URBANOS: Alfredo13

Cirne Moreira(Titular - Setor 1); Emílio Alfredo Moreira Viegas(Titular - Setor 2); Peter Ping14

Ho(1º Suplente - Setor 2); Paulo Roberto da Silva Ramos(Titular - Setor 5); José Fernando15

Redondo Mendes(Titular - Setor 6); Carlos Alberto de Sá Cardoso(2ºSuplente - Setor 6);16

Rosângela Felix Silva(Titular - Setor 7); Rafael Idalgo Cardoso(Titular - Setor 9); Lucileia17

Aparecida Orestes(1ºSuplente - Setor 10); Tânia Kamimura Maceri(1º Suplente - Setor 12);18

SETORES RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller(Titular – Bacia Hid. do Córrego Água19

Parada); Francisco Octaviano Cardoso Neto(2ª Suplente Bacia Hid. Do Ribeirão Campo Novo)20

F) CONVIDADOS: Valderez Alves Cardoso(SEPLAN); )G) JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: Maria21

Izabel Merino de Medeiros(1º Suplente - Fórum Pró Batalha) 1) PALAVRA DO PRESIDENTE –22

Márcio inicia a reunião falando dos encaminhamentos realizados por este conselho à23

EMDURB, a respeito da forma de regime que se da a seus conselheiros dentro do seu24

conselho, e a outra pendência foi o pedido feito a Prefeita de vistas do processo que cuida25

do caso Fórum Pró Batalha, nos dois casos ainda não tivemos retorno até o momento. Um26
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outro assunto são as reuniões que estão sendo realizadas com a SEPLAN e a equipe técnica27

deste conselho para tratar do tempo que demora os trâmites dos processos dentro da28

secretaria. Diz ainda que quando tiver um diagnóstico mais apurado do assunto será exposto29

ao conselho. 2 - Bacia de captação do rio Batalha -Márcio diz que essa conversa já tem sido30

discutida com o conselheiro Nilton, acrescenta que a visão dele sobre o assunto é bem31

interessante, diante disso, foi feito o convite para apresentação do estudo a este conselho.32

O estudo foi realizado por ele e trata do abastecimento de água em Bauru. Nilton agradece33

a oportunidade e compartilhando a tela da inicio a apresentação, mesmo sem a34

representação da equipe técnica do DAE. Márcio sugere que prossiga com apresentação e35

quem tiver questionamentos a respeito do assunto deverá apontá-los para posterior envio36

ao DAE por meio de ofício. Após apresentação os conselheiros se manifestam a respeito do37

tema e pontuam que é necessário que haja uma nova discussão, juntamente com a equipe38

técnica do DAE para maiores esclarecimentos. Márcio diz que está à disposição para marcar39

a reunião. 3 - Calendário 2022 -Márcio põe em discussão o calendário 2022, se será mantido40

as reuniões as quartas-feiras ou se retornará para as segundas-ferias como eram antes41

realizadas. Nesse sentido, põe em votação aos conselheiros a seguinte questão: Quem42

discorda de voltar as reuniões para as segundas-feiras que se manifeste. A maioria dos43

conselheiros votaram a favor de voltar às reuniões para as primeiras segundas-feiras de todo44

mês. Somente o conselheiro Rafael Idalgo Cardoso votou contra o retorno para as segundas.45

Márcio explica que por conta de alguns feriados nos meses de janeiro e agosto haverá46

alteração de data, qual seja; No mês de janeiro a reunião será dia 10/01/2022, considerando47

que dia 03/01/2022 é o retorno das comemorações do Ano Novo, e no mês de Agosto será48

dia 08/08/2022, por conta do feriado de aniversário da cidade de Bauru, dia 01/08/2022.49

Márcio aproveita lembra das eleições do conselho para o próximo ano. Outros assuntos.50

Findos os trabalhos às 22:00 horas a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a51
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presença de todos. Eu, Claudia Gonçalves de Oliveira Volet , lavrei a presente ata que segue52

assinada por mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB.53

Marcio Antônio Tonim Colim54

Presidente55

Klaudio Coffani Nunes56

Vice-Presidente57

Alfredo Cirne Moreira58

1º Secretário59

Giovanna Gândara Gai60

2ª Secretária61

Samira de Almeida Soares da Silva62

Secretaria Executiva63


