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Setuagésima segunda (72ª) reunião do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Urbano – CMDU – realizada no dia dezoito de outubro de
dois mil e quinze (18/10/2015) 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 (12) conselheiros titulares e (01) suplente, 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, e agradeceu o
empenho de todos os Conselheiros do CMDU desta gestão 2013/2015
comentando que estamos com esta reunião encerrando este pleito e
sinalizando a todos que já estamos no decurso do Processo Eleitoral na qual
a Assembléia da eleição para composição do novo quadro de conselheiros
ocorrerá em 21/10/15. I EXPEDIENTE (A): Em concordância com todos os
conselheiros presentes, não houve a necessidade de fazer a leitura da ata da
(71ª) reunião do CMDU sendo aprovada por unanimidade sua publicação, a
mesma ficara a disposição no livro de atas para leitura. II ORDEM DO DIA
(A): Apresentação do (DAEV) departamento de água e esgoto de Valinhos,
sobre a situação atual e perspectiva hídrica do município de Valinhos, a
presidente Larissa, anunciou a todos a presença dos Engenheiros (diretor)
do DAEV Sr. Eduardo Augusto de Almeida Bottura e o Sr. Luiz Carlos A.
Souza, do depto de Planejamento, obras e fiscalização, deu as boas vindas
em nome de todos os Conselheiros e solicitou que iniciasse a apresentação
o Sr. Eduardo, utilizou o data-show, comentando que os trabalhos
apresentados dariam uma ideia das diretrizes para os novos
empreendimentos (na área hídrica) atuais e futuros da autarquia como
também de todos os sistemas (ETA`s) em funcionamento de captação/
tratamento d` água e os barramentos disponíveis no município, tendo
sempre como meta a solução imediata para atender as reivindicações da
população no sentido do abastecimento hídrico, argumentando que
Valinhos não tem problemas de água bruta e sim de tratada, continuou
explanando sobre as perspectivas e disponibilidade hídrica do município
sempre dando um parecer das viabilidades favoráveis em obras de expansão
como também de sistemas de adução disponíveis no município versus a
evolução da demanda, comentou sobre os trabalhos de melhoria no
combate ao desperdício para redução das perdas, diversos conselheiros
presentes direcionaram-lhe algumas perguntas (todas no aspecto dos

estudos hidrológicos) para evitarmos o cenário ocorrido no abastecimento
em 2014/2015
, é de interesse de todos os conselheiros que o DAEV por intermédio do eng.
Eduardo, disponibilize ao CMDU o material utilizado na apresentação e de
uma resposta que devera ser passada a presidente, para conhecimento de
todos se existe um estudo feito pela autarquia (DAEV) sobre o estudo
hidrológico referido no parágrafo 2º do art. 39 da lei 3841/2014, encerrada
a apresentação a presidente Larissa agradeceu a todos os presentes em
especial aos engenheiros do DAEV. Nada mais havendo a ser tratado deu-se
por encerrada a reunião as 10:15h e comunicado a todos que no próximo
dia 21/10/15 a partir das 9:10h ocorrerá aqui na Casa dos Conselhos a
Assembléia da eleição biênio 2015/2017, 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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