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Ata da 78ª (septuagésima oitava) Reunião Ordinária, do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU, do biênio 2017-2019,
realizada aos oito dias do mês de março de dois mil e dezoito (08/03/2018), com
primeira chamada às oito horas (8h00), e segunda chamada às oito horas e
vinte minutos (8h25) na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito, localizada à
Rua Antônio Carlos, nº301, Centro, Valinhos/SP.
Presentes os conselheiros, conforme lista de presença: Conselheiros Titulares
– Maria Silvia Previtale, Mariângela Carvas, Gerson Luiz Segato, Adriana
Henrique Simone, Carlos Gustavo Parrilla, Iesmar Saraiva e Claudio Trombeta;
Conselheiros Suplentes – Leandro Luis Nistal, Carlos Roberto Tosto e Flávio
A.Santos Leal. Presente o número regimental de membros foi aberta a reunião
pela Presidente deste Conselho, Sr.ªMaria Silvia Previtale.
1 - EXPEDIENTE: I. Justificativa de faltas de conselheiros – não houve; II.
Leitura, apreciação e votação da ata anterior – o conselheiro Sr. Cláudio
Trombeta procedeu a leitura da Ata da 77ª Reunião Ordinária do CMDU,
aprovada por unanimidade; III. Comunicações Gerais – não foram
apresentadas.
2 – ORDEM DO DIA: I – Levantamento dos apontamentos elaborados pelos
conselheiros acerca de eventuais alterações no Regimento Interno do
Conselho: os conselheiros ainda estão analisando o Regimento para, após,
fazerem suas considerações; II – Apresentação da situação financeira do
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, exercício 2017: a presidente
do conselho, Sr.ªMaria Silvia Previtale, explicou os motivos de tal apresentação.
Levou ao conhecimento do C.M.D.U. os extratos das aplicações financeiras e
saldo do respectivo fundo, esclarecendo a necessidade de que esse Conselho
efetue a análise da referida movimentação, ano a ano. Com a ciência da atual
situação financeira, após as últimas transferências realizadas durante o biênio
anterior, aparentemente sem qualquer averiguação prévia pelos membros do
C.M.D.U., sugeriu-se a busca junto à Casa dos Conselhos, de possíveis indícios
que atestem a regularidade, perante o Conselho, da movimentação ocorrida.
Por unanimidade, resolveu-se oficiar a referida Casa, solicitando cópias das
Atas das Reuniões ocorridas entre 2013 e 2016, bem como o Exmo.Sr.Prefeito
Municipal, para apuração de possíveis irregularidades acerca do assunto; III –
Assuntos Gerais: foi proposto pelo conselheiro Carlos Roberto Tosto que todas
as ações do C.M.D.U. sejam disponibilizadas no site oficial da P.M.V., inclusive
com a divulgação de seu Regimento Interno, legislações afetas, publicação das
Atas de Reuniões e extratos do citado Fundo Municipal, como garantia do
acesso à
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informação na forma disposta pela Constituição Federal: concordância de todos
os presentes.
Nada mais havendo a tratar, às nove horas e vinte minutos (9h20) encerrou-se a
reunião, da qual eu, Mariângela Carvas, 1ª secretária, redigi e lavrei a presente
ata, que será lida e, após aprovada, terá seu extrato publicado na Imprensa
Oficial do Município de Valinhos.

Mariângela Carvas
1ª Secretária – CMDU

Maria Silvia Previtale
Presidente
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