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Ata da 83ª (octogésima terceira) Reunião Ordinária, do Conselho Municipal
de Desenvolvimento Urbano – CMDU, do biênio 2017-2019, realizada aos
nove dias do mês de agosto de dois mil e dezoito (09/08/2018), com primeira
chamada às oito horas (8h00), e segunda chamada às oito horas e trinta
minutos (8h30) 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
– Nivaldo João Michelini, Mariângela Carvas, Gerson Luis Segato, Carlos
Gustavo Parrilla, Marcos José Vedovato e Armando Pedro Filho; Conselheiros
Suplentes – Charles José Pereira e Carlos Roberto Tosto. Como ouvintes
compareceram Patrícia Sabrina L.A.Santos (S.P.M.A.), Danielle Fernandes
(Inst.Esperança) e Juliana R.Fleitas (Ass.Res.Vale Verde). Com o número
regimental de membros, foi aberta a reunião pela 1ªsecretária do Conselho,
Sr.ªMariângela.
1 - EXPEDIENTE: I. Justificativas de faltas de conselheiros – Maria Silvia
Previtale; II. Leitura, apreciação e votação da ata anterior – O conselheiro
Nivaldo Michelini, procedeu a leitura da Ata da 82ª Reunião Ordinária do CMDU,
aprovada por unanimidade; III. Comunicações Gerais – não houveram.
2 – ORDEM DO DIA: I – Solicitação de alteração de conselheiro suplente,
representante do Instituto Esperança: através de solicitação devidamente
protocolada na Casa dos Conselhos, Ofício nº110/2018, a entidade "Instituto
Esperança“, solicita alteração de seu representante suplente, indicando a
Sr.ªDanielle Cristina Fernandes, aprovada por unanimidade; IV – Assuntos
Gerais: o coordenador da Comissão Eleitoral do C.M.D.U., Nivaldo Michelini,
esclareceu a todos os presentes que foi encerrado o processo eleitoral, com a
eleição da Associação dos Empresários de Valinhos, que tem como presidente,
Jorge Roberto Torrezin. Após, o conselheiro Carlos Parrilla comenta a matéria
publicada no jornal “Correio Popular” acerca da invasão ocorrida na Fazenda
São João das Pedras, em abril, pelo M.S.T.. Na oportunidade o Sr.Carlos Tosto,
como conselheiro representante da municipalidade, atualizou as informações
sobre a “reintegração de posse”, não autorizada pela justiça até então,
esclarecendo, inclusive, que o município não liberou, e tampouco tenciona
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liberar, o fornecimento de água, energia, coleta de lixo, etc., para o local.
Esclareceu, ainda, que a polícia tem feito acompanhamento da situação
periodicamente; Após, o conselheiro Armando mencionou as “audiências”
marcadas para o Plano Diretor: foi esclarecido tratarem-se de novas “reuniões
setoriais”, com a manifestação dos munícipes, procedimento necessário,
preliminarmente

a

obtenção

do

“diagnóstico”

do

município.

Realizado

novamente o convite à efetiva e importante participação do C.M.D.U., no
processo do Plano Diretor, encerrou-se a reunião, as nove horas (9h00), 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
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