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_____________________________________________________________________________________________________________________

Sexagésima Quinta (65º) Reunião do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Urbano – CMDU – realizada no dia oito de janeiro de dois
mil e quinze (08/01/2015), as 8:00 horas em primeira chamada na Casa
dos Conselhos, situada na rua 31 de março s/n, Vila Boa Esperança,
Valinhos (SP), registra-se para fins de conhecimento conforme lista de
presença (07) Conselheiros Titulares. A mesa foi composta pela Presidente
Larissa T. S. Rovere e pelo primeiro Secretário do CMDU, Valdir Anselmi,
dando inicio aos trabalhos a presidente deu boas vindas a todos com
felicitações de um excelente 2015, foi feito uma breve apresentação do Sr.
Paulo de Souza Leotério, novo chefe de seção de apoio a Casa dos
Conselhos, em substituição ao Sr. Readir.
EXPEDIENTE (A): Foi feita a leitura da Ata da (3ª) Reunião Extraordinária,
realizada em (27/11/2014), a qual foi aprovada na Integra pelos
Conselheiros presentes e terá sua publicação na Imprensa Oficial.
ORDEM DO DIA (A): Leitura do Oficio nº 002/2014 referente a ausência do
Conselheiro e titular Suplente nas reuniões do Conselho em 2014 sendo os
representantes da Casa da criança e do adolescente, este oficio será
encaminhado ao Presidente da entidade para a mesma indicar novos
representantes para preenchimento das vagas para o exercício de 2015, a
Presidente procedeu a assinatura do Ofício que será encaminhada via
correio a entidade e esclareceu que esta cumprindo o Art.4º do parágrafo 7º
do Regimento Interno do CMDU.
(B): Leitura e votação do Requerimento Indicação nº 1753/2014 do vereador
Rodrigo Fagnani Popó que solicita realizar a transmissão online por
streaming, das reuniões dos Conselhos Municipais e de Comissões de
trabalho da P.M.V, após debate cada conselheiro externou sua opinião e foi
unanime a não concordância do solicitado, por questões de inviabilidade e
otimização do tempo, e também foi comentado que as reuniões são abertas
aos munícipes e as Atas redigidas e aprovadas pelos Conselheiros estão a
disposição para leitura a quem solicitar, ficou portanto agendado para o dia
13/02/2015 a nossa próxima Reunião Ordinária do CMDU. Nada mais
havendo a ser tratado, deu se por encerrada a Reunião as 9:30 h, e eu na
condição de Primeiro Secretário, participei e lavro a presente Ata que foi

assinada por mim e pela presidente no momento de sua aprovação (leitura)
em plenária e que será publicada na Imprensa Oficial.
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