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ATA DA 88 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO MUNICÍPIO -----------1

----------------2

Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e3

quinze minutos, realizada online, pela plataforma Microsoft Teams disponibilizada4

pela Prefeitura, foi realizada a 88ª Reunião Ordinária do Conselho do Município de5

Bauru, CMB. Estiveram presentes e assinaram a lista de presença os seguintes6

membros por segmento da sociedade: A) REPRESENTANTES DO PODER7

PÚBLICO: Nilson Ghirardello(Titular, PMB - SEPLAN); Anibal dos Santos8

Ramalho(Titular, EMDURB); José Vitor Fernandes Bertizoli(Titular - Educação);9

Flávio Jun Kitazume(Titular, PMB - Saúde) B) REPRESENTANTES DAS10

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: Não há C) REPRESENTANTES DAS11

ENTIDADES DE CLASSE - Alfredo Neme Neto(Titular – ASSENAG); Ângelo12

Joaquini Neto(Titular - SINDUSCON); Márcio Antônio Tonim Colim(Titular - IAB); D)13

ONG’S - Klaudio Coffani Nunes ( Titular - Fórum Pró Batalha); E)14

REPRESENTANTES DA COMUNIDADE - SETORES URBANOS: Alfredo Cirne15

Moreira(Titular - Setor 1); Peter Ping Ho(1º Suplente - Setor 2); Carlos Alberto de Sá16

Cardoso(2ºSuplente - Setor 6); Rafael Idalgo Cardoso(Titular - Setor 9); Lucileia17

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

Setor 12); SETORES RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller(Titular – Bacia Hid.19

do Córrego Água Parada); F) CONVIDADOS: Valderez Alves Cardoso(SEPLAN);20

Matheus Capelini Medina(SEPLAN); Luis Renato Fuzel(SEPLAN); Ellen(Varanda21

Empreendimento); Fauzer(Varanda Empreendimentos); Natanael(Fort Pav); G)22

JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: Emílio Alfredo Moreira Viegas(Titular - Setor 2); Maria23

Isabel Adão Barbosa(Titular - Setor 4);José Fernando Redondo Mendes(Titular -24

Setor 6); Rosângela Felix Silva(Titular - Setor 7); Thiago de Andrade(Titular - Setor25

11) 1) PALAVRA DO PRESIDENTE – Márcio da início a primeira reunião do ano de26

2022 falando da correspondência que recebeu da Arquiteta Natasha(SEPLAN),27

trata-se de reivindicação salarial dos Arquitetos, Engenheiros e Desenhista desta28
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Prefeitura, uma vez que, em comparação com outras cidades do mesmo porte o29

salário que é pago aqui encontra-se defasado. Márcio, Faz a leitura do documento30

para ciência de todos os presentes e propõe ao conselho redigir uma carta de apoio,31

em seguida abre a palavra aos conselheiros para que se manifestem a respeito do32

assunto. O conselho se manifesta favorável a elaboração da carta de apoio. 2)33

Discussão das obras de duplicação da Av. Otávio Pinheiro Brisola - Processo34

nº 50751/2015 - Márcio segue a reunião, diz que o processo em questão já passou35

pelo CMB numa outra ocasião, solicita ao Fauzer, responsável pelo empreendimento36

do hotel, para dar maiores informações sobre o assunto e assim o faz. Após o breve37

relato, é solicitado ao Engenheiro da SEPLAN, Luis Renato, que faça suas38

considerações, este expõe os fatos que era de seu conhecimento. Nilson pontua que39

a desapropriação do terreno em questão era o que faltava, houve uma avaliação por40

meio da S.M.O que foi contestada pelo proprietário, posteriormente sendo aceito a41

proposta. Um outro ponto a ser discutido é que na época foi definido a mesma42

intervenção viária para os dois empreendimentos. Diante disso a proposta a ser43

apresentada ao C.M.B é que os valores sejam divididos entre os interessados.44

Márcio, faz uma breve leitura das atas das reuniões que já foram tratadas esse45

assunto - Ata 21ª Reunião Ordinária do dia 18/01/2016 e Ata 34ª Reunião46

Extraordinária do dia 17/12/2018, também faz a leitura dos Termos de Compromisso47

acordados na ocasião, sendo eles: TC S/N - Processo nº 50751/2015 assinado em48

16/02/2016 e o TC 01/2019 - DAP - Processo nº 51473/2018. Após as devidas49

explanações, Márcio abre a palavra para manifestações dos presentes.50

Conselheiros e convidados expõe as opiniões e discutem a respeito do assunto, não51

havendo, por ora, um consenso no entendimento do caso entre os conselheiros,52

Tânia sugere que a SEPLAN internamente reveja o processo e que de fato faça uma53

proposta mais didática, bem como rever as questões financeiras para ser54

apresentada a este conselho. Tânia também pontua que seja mantido e cumprido o55

que foi acordado naquele momento. Nilson acha importante que faça uma nova56



Ata da 88ª Reunião Ordinária - Conselho do Município de Bauru - 10/01/2022 3/4

avaliação de custos dessa obra. Márcio diz que se for necessário se compromete a57

fazer uma reunião extraordinária para nova discussão, desde que, a SEPLAN58

apresente as propostas bem elaboradas e de forma clara para apresentação ao59

conselho. Nilson, acha razoável e se compromete junto com sua equipe e seguindo60

os termos de compromissos que foram citado e lidos nesta reunião, elaborar e61

apresentar a proposta ao conselho. 3 - Eleição Biênio 2022-2024 - Márcio62

esclarece que no ano passado em razão da pandemia a Prefeita por meio do63

decreto nº 15.325 de 10/03/2021 prorrogou o mandato dos membros deste conselho.64

Art. 1º Fica prorrogado, excepcionalmente e por 12 (doze) meses contados a65

partir do seu vencimento, o atual mandato dos membros titulares e suplentes66

do Conselho do Município de Bauru – CMB, originariamente nomeados para o67

Biênio de maio de 2.019 a maio de 2.021. Márcio diz que com a proximidade do68

vencimento deste biênio, há necessidade de formar a comissão eleitoral para cuidar69

dessa nova eleição - biênio 2022-2024. Alfredo pondera que diante dessa nova onda70

de COVID-19 - variante ÔMICRON, poderia solicitar ao executivo prorrogação de71

mandato por mais seis meses. Márcio acha razoável a sugestão e propõe aos72

conselheiros novas discussões a respeito do assunto, Nilson põe-se à disposição.73

Outros assuntos. Findos os trabalhos às 21:00 horas a reunião foi encerrada pelo74

Presidente que agradeceu a presença de todos. Eu, Claudia Gonçalves de Oliveira75

Volet , lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos demais76

representantes da Diretoria Executiva do CMB.77

Marcio Antônio Tonim Colim78

Presidente79

Klaudio Coffani Nunes80

Vice-Presidente81

Alfredo Cirne Moreira82
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1º Secretário83

Giovanna Gândara Gai84

2ª Secretária85

Samira de Almeida Soares da Silva86

Secretaria Executiva87


