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Ata da 84ª (octogésima quarta) Reunião Ordinária, do Conselho Municipal
de Desenvolvimento Urbano – CMDU, do biênio 2017-2019, realizada aos
treze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito (13/09/2018), 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, Mauro Haddad Andrino, Gerson Luis Segato, Carlos
Gustavo Parrilla, Marcos José Vedovato, Cláudio Trombeta e Armando Pedro
Filho; Conselheiros Suplentes – Charles José Pereira, Patrícia Sabrina L. A.
Santos, Simoni Rita Simoni, Danielle Fernandes e Flávio A. Santos Leal. Como
ouvintes compareceram Antonio Carlos Panunto (Ass.Country Club) e Juliana
R. Fleitas (Ass.Res.Vale Verde). Com o número regimental de membros, foi
aberta a reunião pelo Presidente Suplente do Conselho, Sr. Charles José
Pereira.
1 - EXPEDIENTE: I. Justificativas de faltas de conselheiros – Maria Silvia
Previtale e Mariangela Carvas; II. Leitura, apreciação e votação da ata
anterior – O conselheiro Nivaldo Michelini, procedeu a leitura da Ata da 83ª
Reunião Ordinária do CMDU e da Ata da 5ª Reunião Extraordinária do CMDU,
aprovada por unanimidade; III. Comunicações Gerais – não houveram.
2 – ORDEM DO DIA: I Assuntos Gerais: o conselheiro Sr. Armando, iniciou os
comentários referindo-se a audiência pública do Plano Diretor, realizada na noite
anterior (12/09/2018) no auditório da FAV (Faculdades Integradas de Valinhos),
e apresentou algumas propostas como, por exemplo, a necessidade de
implantação de vias marginais na Rodovia dos Agricultores e a delimitação de
áreas específicas para implantação de industrias que se preocupem com as
questões ambientais, a fim de estimular a geração de emprego e renda para a
cidade, advertindo sobre os movimentos pendulares identificados pela empresa
Geo Brasilis, responsável pelo desenvolvimento do novo Plano Direto. Propôs
também a realização de campanhas de conscientização sobre o uso de
resíduos sólidos e reciclagem, sendo a ação iniciada a partir da educação nas
escolas.

Rua 31 de Março s/nº, Praça Anny Carolyne Bracalente, Vila Boa Esperança, Valinhos-SP, CEP: 13270-372
Tel.: (19) 3859-9191 e Fax: (19) 3859-1584 – casadosconselhos@valinhos.sp.gov.br

_______________________________________________________________________
O coordenador Sr. Nivaldo Michelini comentou sobre as recentes reuniões
realizadas referentes ao macro zoneamento da região metropolitana de
Campinas, mencionando algumas características da cidade em relação a região
metropolitana. Expôs também que Valinhos é a cidade da região metropolitana
que possui maior índice de vegetação.
Após, o conselheiro Sr. Gerson Luis Segato se manifestou quanto a proposta do
Sr. Armando, em relação a implantação de marginais na Rodovia dos
Agricultores, e esclareceu sobre o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta)
realizado entre a Prefeitura e a Rota das Bandeiras, visando a ampliação e
melhoria da mesma. Informou os conselheiros que, preliminarmente, se faz
necessário realocar o traçado do sistema de esgoto da área a ser modificada.
Tais questões estão sendo negociadas entre a concessionária e o DAEV.
Questionado pelo Sr. Armando sobre a possibilidade dessa marginal da Rodovia
dos Agricultores ser implantada na área próxima a rotatória existente e ao
condomínio Itapema, o conselheiro Sr. Mauro Haddad explicou que, mesmo com
a matrícula em nome da Municipalidade, só poderá ser realizado qualquer tipo
de obra na área somente após a permissão da concessionária, por se tratar de
área não edificante.
Na oportunidade, o Sr. Mauro Haddad comentou também sobre a existência de
projetos, desenvolvidos pela Secretaria de Mobilidade Urbana do Município, que
visam a melhoria nos acessos tanto para a Rodovia dos Agricultores, quanto
para outras regiões da cidade, como a Avenida Joaquim Alves Correia, o Vale
Verde e o Macuco, propondo-se a trazer alguns exemplos em um próximo
momento.
Posteriormente, o Sr. Flávio Leal questionou sobre a necessidade em se prever
acessibilidade para os caminhões, que passarão a acessar o bairro do Jardim
São Marcos, em virtude do Projeto de Resíduos Sólidos - Ecoponto. Quanto a
esse assunto, o Sr. Nivaldo Michelini informou junto ao Sr. Gerson Luis Segato
que estão sendo realizados estudos pela Secretaria de Obras e Serviços
Públicos, juntamente com a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, para
escolha de local adequado e acesso fácil.
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Outros assuntos relacionados a

mobilidade urbana foram mencionados na

reunião, como a regulamentação de carga e descarga comentado pelo Sr.
Armando e a importância em se rever a acessibilidade em ruas estreitas da
cidade, como pontuado pelo Sr. Gustavo Parrilla.
Em relação a estes questionamentos, o Sr. Mauro Haddad informou que já está
em vigor a regulamentação dos horários permitidos para carga e descarga na
área central e que alterações estão sendo realizadas para melhoria da
acessibilidade.
Por fim, o conselheiro informou o email da Secretaria de Mobilidade Urbana para
atendimento dos futuros questionamentos.
As nove horas e vinte minutos (9h20) o Presidente Suplente do Conselho, Sr.
Charles José Pereira, encerrou a reunião, da qual eu, Patricia Sabrina L. A.
Santos, Suplente da 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.

Patrícia Sabrina L. A. Santos
Suplente da 1ª Secretária – CMDU
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