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ATA DA 89 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO MUNICÍPIO -----------1

Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas2

e quinze minutos, de forma online, pela plataforma Microsoft Teams, foi3

realizada a 89ª Reunião Ordinária do Conselho do Município de Bauru, CMB.4

Estiveram presentes e assinaram a lista de presença os seguintes membros por5

segmento da sociedade: A) REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO: Nilson6

Ghirardello(Titular, PMB - SEPLAN); Claudia Gonçalves de Oliveira Volet(Titular,7

PMB - SEPLAN); B) REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO8

SUPERIOR: Luiz Daré Neto(Titular - IES - FEB/UNESP); C)9

REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE CLASSE - Alfredo Neme10

Neto(Titular – ASSENAG); Ângelo Joaquini Neto(Titular - SINDUSCON); Márcio11

Antônio Tonim Colim(Titular - IAB); Fernando César Pegorin(Titular, SECOVI) D)12

ONG’S - Klaudio Coffani Nunes (Titular - Fórum Pró Batalha); Maria Izabel13

Merino de Medeiros(1º Suplente - Fórum Pró Batalha) E) REPRESENTANTES14

DA COMUNIDADE - SETORES URBANOS: Emilio Alfredo Moreira15

Viegas(Titular - Setor 2); Peter Ping Ho(1º Suplente - Setor 2); Carlos Alberto16

de Sá Cardoso(2ºSuplente - Setor 6); Rosangela Felix Silva (Titular, Setor 7);17

Rafael Idalgo Cardoso(Titular - Setor 9); Lucileia Aparecida Orestes(1ºSuplente18

- Setor 10); Tânia Kamimura Maceri(1º Suplente - Setor 12); SETORES19

RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller(Titular – Bacia Hid. do Córrego Água20

Parada); Francisco Octaviano Cardoso Neto( 2º Suplente - Bacia Hidrográfica21

do Ribeirão Campo Novo) F) CONVIDADOS: Valderez Alves Cardoso(SEPLAN);22

Renato Fuzel(SEPLAN); Tabata (Bauru); Vinicius (Campinas) G)23

JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: Flavio Jun Kitazume(Titular, PMB - Saúde);24

Alfredo Cirne Moreira(Titular, Setor 1).1) PALAVRA DO PRESIDENTE – Márcio25

inicia a reunião falando do ofício que foi enviado em 08/11/2021 para EMDURB,26

e que até o momento não teve uma resposta oficial, o que se sabe é que o27

processo está em trâmite internamente, na empresa. 2. Márcio, com a28
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permissão dos conselheiros, faz a inversão de pauta, considerando o curto29

tempo do convidado. Tabata, faz apresentação do convidado ao conselho,30

Vinicius da cidade de Campinas, que logo após da início a apresentação do31

tema “Desburocratização”. Após breve exposição do tema, se põe a disposição32

deste conselho para o que for necessário. Márcio, agradece o Vinicius pela33

colaboração, que foi de grande valia para o conselho. Alfredo, apresenta34

algumas ideias a respeito do tema “desburocratização” sendo elas: 1 -35

Digitalização de todos os processos e procedimentos; 2 - Estabelecer prazos e36

regras para cumpri-los; 3 - Mudar a mentalidade dos técnicos municipais,37

Engenheiros e Arquitetos, definindo a responsabilidade de cada parte; 4 -38

Criação de um grupo de desburocratização com várias secretarias e sociedade39

civil. Tânia, agradece a presença do palestrante e pontua que a questão da40

burocracia atinge todo e qualquer cidadão do município. Nilson, pede a palavra41

antes de entrar no próximo assunto, faz a devolutiva da proposta que fora feita42

na última reunião a respeito da eleição do conselho. Diz que o processo foi43

encaminhado a Prefeita e que a mesma sinalizou favorável a intenção, porém,44

ainda não houve de fato uma resposta final por parte do Executivo. 3)45

Discussão das obras de duplicação da Av. Otávio Pinheiro Brisola -46

Processo nº 50751/2015 - Márcio segue a pauta, dizendo da última reunião que47

teve na SEPLAN no último dia 19/01/22, constatou que, ficou claro que nenhum48

dos interessados será lesado, o alinhamento das contrapartidas foi de comum49

acordo entre os empreendedores, nas devidas proporções. Luis Renato,50

explana um pouco mais sobre o EIV que era feito naquela época, diz que, por51

falta de expertise por parte do poder público na sua elaboração, acaba não52

tendo clareza para o empreendedor. O primeiro levantamento de valores que foi53

feito, realmente ficou inviável para as partes, diante disso, novo levantamento foi54

realizado e de comum acordo aceitado pelos interessados, inclusive com o55

proprietário da área. As obras de duplicação da Av. será formalizada por meio56
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de Termos Aditivos que contemplará toda a parte de infraestrutura, incluindo a57

parte de drenagem, a ser discutido com a Secretaria de Obras. Márcio, aponta58

que a respeito das vagas da via pública seria necessário um estudo a parte59

juntamente com a EMDURB. Tânia, questiona como ficará a questão da ciclovia.60

Nilson, responde que existe sim, planos desse projeto para o futuro e o acesso61

do hotel é pela lateral. Márcio, ressalta a necessidade de clareza a respeito62

deste assunto, para que não haja dúvida no futuro, desse modo, solicita que as63

respectivas atas, sejam anexadas ao processo em questão. Márcio, põe em64

votação o projeto e faz algumas considerações: 1- EMBURB faça o estudo do65

estacionamento, principalmente no trecho que há estrangulamento, 2 -66

Elaboração de um documento com as devidas assinaturas dos envolvidos67

estando eles de comum acordo com as contrapartidas exigidas, 3 - A questão68

da conversão a esquerda na rua que desce para Pascoaloto, 4 - Na questão da69

macrodrenagem urbana, que seja realizado em estudo pela Secretaria de Obras,70

para verificar a necessidade das galerias e que se houver a necessidade, que a71

prefeitura seja responsável por esta questão. Após essas considerações, os72

conselheiros votam de forma unânime pela aprovação do projeto73

apresentado.Outros assuntos. Márcio, coloca os conselheiros a par dos74

questionamentos que foram feitos a SEMMA, a respeito do plantio das árvores75

da Praça Portugal, quais sejam:1º - As mudas já foram plantadas, caso não76

tenham sido, qual a previsão para o início do plantio? 2º - Onde foram plantadas?77

3º - Qual critério adotado? Porém, não houve até o momento retorno pela78

secretaria. Carlos, faz um apelo ao Nilson, para que veja a possibilidade de79

tentar disponibilizar uma parte dessas mudas para a praça do Jardim TV. Nilson,80

diz que por se tratar de uma questão da SEMMA passará o assunto ao81

secretário da pasta. O conselho, na tentativa de sanar as questões das82

ausências dos conselheiros que representam o poder público, delibera por83

oficializar o gabinete do Executivo, para que este tenha conhecimento da falta84
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de representatividade por parte do poder público nas reuniões deste conselho.85

Também, ficou deliberado que a SEMMA será oficializada para que preste86

informações a respeito dos trabalhos, de sua competência, que foram e que87

estão sendo executados na Praça Portugal. Findos os trabalhos às 22:00 horas88

a reunião foi encerrada pelo Presidente que agradeceu a presença de todos. Eu,89

Claudia Gonçalves de Oliveira Volet , lavrei a presente ata que segue assinada90

por mim e pelos demais representantes da Diretoria Executiva do CMB.91

92

Marcio Antônio Tonim Colim93

Presidente94

Klaudio Coffani Nunes95

Vice-Presidente96

Alfredo Cirne Moreira97

1º Secretário98

Giovanna Gândara Gai99

2ª Secretária100

Samira de Almeida Soares da Silva101

Secretaria Executiva102


