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Setuagésima primeira (71ª) reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Urbano – CMDU – realizada no dia dez de setembro de dois mil e quinze
(10/09/2015) as 8:15h, em primeira chamada na Casa dos Conselhos, situada a
rua 31 de março s/n, Vila Boa Esperança, Valinhos (SP) registra-se para fins de
conhecimento conforme lista de presença (07) conselheiros titulares e (03)
suplentes, a mesa foi composta pela presidente do CMDU, Larissa T. S. Rovere e
pelo primeiro secretário, Valdir Anselmi, a presidente deu boas vindas a todos. I EXPEDIENTE (A), foi feita a leitura da Ata da (70ª) reunião do CMDU, com novo
texto revisado do item (I) do expediente atendendo as alterações sugeridas pela
conselheira Júlia Maria Braga, a qual foi aprovada por todos os Conselheiros, e
será novamente publicada na Imprensa Oficial (B) conforme solicitado pela AOB,
foi feita a leitura pela presidente do oficio nº 021/15 para conhecimento dos
conselheiros, convidando para palestra intitulada lei nº 13.019/14, gestão para
organização do terceiro setor, a ser realizada em 15/09/15 as 19:00h, na Casa
do advogado de Valinhos. II – ORDEM DO DIA : (A) Por indicação da Presidente e
aclamação dos Conselheiros presentes foi apreciado os nomes dos Conselheiros
para compor a comissão eleitoral, sendo aceito pelos mesmos indicados com
concordância dos demais, ficando assim: para relatora da Comissão eleitoral/
biênio 2015/2017. Bruna Pimentel Cilento, para coordenador dos trabalhos da
Comissão eleitoral, Káthia Souza Câmara, para membro da comissão eleitoral (1)
Warner Clayton Ferrari, para membro da Comissão eleitoral (2) Larissa T. S.
Rovere (B) – foi apresentado e feito a leitura pela Presidente Larissa, da resolução
01/2015 do CMDU, no que diz respeito ao regulamento eleitoral do biênio
2015/2017, como também foi apresentado aos conselheiros o cronograma
eleitoral para composição do CMDU no próximo biênio, com datas definidas
desde a publicação do edital de chamamento dos interessados a compor o quadro
até a posse dos conselheiros eleitos, foram sugeridas, apresentadas e aceitas com
a concordância entre a Mesa Diretora e os conselheiros (C) – Análise e
deliberação de solicitação de doação de área institucional, tratada nos processos
administrativos nº 5281/2012 e nº 8589/2012 PMV, a presidente solicitou ao
conselheiro Silney Fabiano Mendes, que iniciasse a explanação baseado nas
plantas ilustrativa/croqui, a junção de 5% da área institucional de uma das
(glebas) loteamento equivalente a 115,00m² a outra (gleba) loteamento,
perfazendo um total após unificação de 485.00m² de área institucional, foi
apreciado pelos conselheiros, a presidente abriu a votação e foi unanime a
concordância dos conselheiros na aprovação e deliberação dos processos.
ASSUNTOS GERAIS: (1) a conselheira Júlia Maria Braga, solicitou a presidente a
possibilidade de comparecimento dos técnicos da G&A (Assessoria, Consultoria e
Projeto Ltda.), responsáveis pelos estudos e elaboração técnica do
desenvolvimento do novo Plano diretor IV, a comparecerem (participarem) da
próxima reunião ordinária do CMDU, para informarem a atual posição dos
estudos, a Presidente Larissa e o Sr. André Barduchi, irão verificar esta

possibilidade de incluir como item da pauta para próxima reunião (2) dando
sequencia as suas solicitações a conselheira Júlia, explanou que os conselheiros
enviassem comunicação prévia a Casa dos Conselhos com repasse a Mesa
Diretora, das ausências em nossas reuniões como também a necessidade de
comunicação dos conselheiros quando tiverem que deixar as reuniões após
aberta e instalados os trabalhos, ocorrendo este fato, não terão direito a voto,
houve portanto a concordância de todos os conselheiros para adequação desta
solicitação.
Nada mais havendo a ser tratado, a presidente agradeceu a presença de todos,
deu-se por encerrada a reunião as 9:45 h, ficou agendado para o dia 07/10/15,
nossa próxima reunião onde acontecerá a assembleia da eleição, a ser realizada
na Casa dos Conselhos, e eu na condição de primeiro secretário, participei e lavro
a presente Ata que será 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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