Quadragésima Sexta (46ª) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano
– CMDU, realizada aos treze de junho de dois mil e treze (13/06/13), às oito horas e trinta minutos
(08h30), no auditório da Casa dos Conselhos, localizado à Rua 31 de março, s/no., Praça Anny
Caroline Bracalente, Boa Esperança, Valinhos, SP. Estiveram presentes à reunião, conforme
controle de presença, os Conselheiros Titulares: Paulo Alcídio Bandina, Mariângela Carvas, Nair
Katsumi Oganeku, Oswaldo Luiz Angarten Marchiore, João dos Santos Geraldo, Harú César
Waetge, Maria Amélia Devitte Ferreira D´Azevedo Leite (Mel) e Marcos Trombetta. A reunião
contou com oito Conselheiros Titulares. Compareceram os Conselheiros Suplentes: Larissa
Tossin Stroppa Rovere Participaram como convidados: Márcio Arantes de Andrade (DAEV), Pedro
Luis Mayr (PMV-SDSH), Christiane G. Pagnola (PMV-STT), César André C. Barduchi (PMV),
Geraldo Norberto Bueno (PMV) e Rosa Helena Manali (PMV-SOSP). Ordem do dia: I –
Apresentação dos novos conselheiros: é aberta a palavra aos novos conselheiros, para uma breve
apresentação pessoal (cargo/atividade). II – Eleição da mesa diretora: após discussão sobre o
melhor encaminhamento, opta-se pela manutenção da atual mesa diretora até agosto, ficando
assim composta pelos Conselheiros Oswaldo (Presidente) e Maria Amélia (2ª. Secretária).
Solicita-se o envio do Regimento do CMDU aos novos conselheiros. III – Assuntos gerais: São
agendadas as próximas reuniões para as datas de 11 de julho e 08 de agosto. Por sugestão da
Conselheira Maria Amélia é colocada em votação a proposta de alteração do horário das reuniões
para as 18h00, tendo sido mantido o horário atual. Sobre o resultado da votação a Conselheira
Maria Amélia lamenta o fato de os representantes da sociedade civil continuarem sendo
penalizados por ter de dedicar seu tempo de trabalho para tal. A Conselheira Larissa argumenta
que há coerência em se manter o mesmo procedimento. É montada a Comissão Eleitoral,
composta pelos Conselheiros Larissa, Maria Amélia e Oswaldo, e por Geraldo Norberto. É adiada
para a próxima reunião a discussão sobre a revisão do Plano Diretor. O Conselheiro Harú solicita
que seja feita uma apresentação sobre o caráter do CMDU, para maior ciência dos Conselheiros
sobre o papel a desempenhar. Nada mais havendo a ser discutido, o Vice-Presidente Oswaldo
encerrou a reunião. Eu, Maria Amélia Devitte Ferreira D´Azevedo Leite, na qualidade de 2ª.
Secretária, lavrei a presente Ata, que vem assinada por mim e pelos abaixo nomeados e
referenciados e terá seu extrato publicado no Boletim Municipal.
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