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Ata da 75ª (septuagésima quinta) Reunião Ordinária, do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU, do biênio 2017-2019,
realizada aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete
(14/12/2017), com primeira chamada às oito horas (8h00), e segunda chamada
às oito horas e trinta minutos (8h30) na sede da Casa dos Conselhos,
localizada à Rua Trinta e Um de Março, s/nº, Praça Anny Carolyne
Bracalente, Vila Boa Esperança, Valinhos/SP.
Presentes os conselheiros, conforme lista de presença: Conselheiros Titulares
– Nivaldo João Michelini, Mariângela Carvas, Mauro Haddad Andrino, Iesmar
Saraiva, Marcos José Vedovato; Conselheiro Suplente – Andréia Gomes
Araújo.
Presente o número regimental de membros, foi aberta a reunião pelo Sr.Iesmar
Saraiva, Vice-presidente deste Conselho. 1 – EXPEDIENTE: I. Justificativa de
faltas de conselheiros – Maria Silvia Previtale; II. Leitura, apreciação e
votação da ata anterior – Convidado, o conselheiro Nivaldo João Michelini
procedeu a leitura da Ata da 4ª Reunião Extraordinária do CMDU, aprovada por
unanimidade; III. Comunicações Gerais – Não foram apresentadas. 2 –
ORDEM DO DIA: I. Discussão do Cronograma Eleitoral do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Urbano – O coordenador da Comissão
Eleitoral, conselheiro Nivaldo João Michelini, esclareceu o regulamento eleitoral
e, por consenso dos componentes da referida comissão, acertou-se que sua
primeira reunião acontecerá no dia 10 (dez) de janeiro de 2018, quarta-feira, as
oito horas e trinta minutos (8h30), na sala de atendimento da Secretaria de
Planejamento e Meio Ambiente, no Paço Municipal; II. Assuntos Gerais – Foi
sugerido pelo conselheiro Mauro Haddad Andrino, a criação de um grupo com
todos os integrantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, e
utilização do aplicativo de comunicação por mensagens instantâneas,
“whatsapp”, de modo a facilitar a comunicação extraoficial entre os mesmos,
com a concordância dos presentes.
Nada mais havendo a tratar, às oito horas e quarenta e cinco minutos (8h45)
encerrou-se a reunião, da qual eu, Mariângela Carvas, 1ª secretária do CMDU,
redigi e lavrei a presente ata que será lida e, após aprovada, terá seu extrato
publicado na Imprensa Oficial do Município de Valinhos (Art. 27/RI).
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