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Ata da 79ª (septuagésima nona) Reunião Ordinária, do Conselho Municipal
de Desenvolvimento Urbano – CMDU, do biênio 2017-2019, realizada aos
doze dias do mês de abril de dois mil e dezoito (12/04/2018), com primeira
chamada às oito horas (8h00), e segunda chamada às oito horas e vinte e cinco
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, Nivaldo João Michelini, Mariângela Carvas, Gerson Luiz
Segato, Adriana Henrique Simone, Carlos Gustavo Parrilla, Marcos José
Vedovato e Claudio Trombeta; Conselheiros Suplentes – Carlos Roberto
Tosto. Como ouvinte a Sr.ªSandra Sula. 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 – Flávio Leal; II.
Leitura, apreciação e votação da ata anterior – o conselheiro Sr.Nivaldo
Michelini procedeu a leitura da Ata da 78ª Reunião Ordinária do CMDU,
aprovada por unanimidade; III. Comunicações Gerais – o conselheiro
Sr.Marcos Vedovato justificou sua ausência na última reunião ordinária. Após, a
presidente do conselho explanou a situação da municipalidade perante as
exonerações dos servidores comissionados.
2 – ORDEM DO DIA: I – Conhecimento dos Ofícios enviados à Casa dos
Conselhos e ao Prefeito Municipal por este C.M.D.U.: os documentos
protocolados foram apresentados aos conselheiros; II – Solicitação de
alteração de conselheiro suplente, representante do Instituto Esperança:
através de solicitação devidamente protocolada na Casa dos Conselhos, sob
nº818, a entidade ”Instituto Esperança“, solicita alteração de seu representante
suplente, indicando a Sr.ªSandra do Amaral Sula, para tal. Aprovado por
unanimidade; III – Análise para utilização de recursos do Fundo de
Desenvolvimento Urbano do município, na execução de obras viárias: com
a palavra, o conselheiro Sr.Gerson Segato esclareceu a carência de recursos
públicos para execução de obras de "recape“ e "asfaltamento“ e a situação das
ruas no município. Foram apresentados os projetos realizados pela Secretaria
de Obras e Serviços Públicos, classificados como prioritários de atendimento –
Av.Benjamim de Paula França, no bairro Vale Verde (asfaltamento com
execução de rede de galerias), ruas do loteamento Vila Faustina (recape) e ruas
do bairro Bom Retiro (recape). A presidente lembrou que, embora não
deliberativo, esse C.M.D.U. poderia externar parecer sobre a aplicação dos
recursos do respectivo fundo nas obras voltadas ao desenvolvimento urbano,
como proposta de transparência aos seus representantes. Questionada,
explicou, ainda, a origem de tais recursos. Após explanação e esclarecimentos
devidos, os conselheiros se posicionaram favoráveis a utilização do Fundo, de
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acordo com proposto. O conselheiro, Sr.Marcos Vedovato sugere que, ao invés
do asfaltamento da avenida citada no bairro Vale Verde, onde existem apenas
indústrias, seja tomado como prioridade outras vias, com maior circulação de
veículos e abrangência de população. Finalizando, a Sr.ªMaria Silvia coloca que
o conselho deverá fazer o devido acompanhamento ao andamento das obras e
à prestação de contas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano,
esclarecendo, inclusive, que os projetos discutidos estarão disponíveis para
consulta em mídia digital, que será parte integrante desta; IV – Assuntos
Gerais: não foram apresentados.
Nada mais havendo a tratar, às dez horas e quinze minutos (10h15) encerrouse 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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