_______________________________________________________________________
Ata da 87ª (octogésima sétima) Reunião Ordinária, do Conselho Municipal
de Desenvolvimento Urbano – CMDU, do biênio 2017-2019, realizada aos
treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito (13/12/2018), 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, Gerson Luis Segato, Luis Gustavo Previtalli, Carlos
Gustavo Parrilla, Claudio Trombeta e Armando Pedro Filho. Conselheiros
Suplentes – Charles José Pereira, Patrícia Sabrina L. A. Santos, Carlos Roberto
Tosto e Simoni Rita Simioni. Como ouvinte compareceu Rodrigo Luiz da Cruz
(APAE). 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 – Roberta
Trivellato Vitorinho, Mauro Haddad Andrino, Marcos José Vedovato, Danielle
Cristina Fernandes e Flavio A. Santos Leal; II. Leitura, apreciação e votação
da ata anterior – O conselheiro Nivaldo Michelini, procedeu a leitura da Ata da
86ª

Reunião

Ordinária

do

CMDU,

aprovada

por

unanimidade;

III.

Comunicações Gerais – não houveram.
2 – ORDEM DO DIA: I. Solicitação de alteração de conselheiro titular,
representante dos Empresários de Valinhos - AEVAL: através de solicitação
devidamente protocolada na Casa dos Conselhos, Ofício nº 013/2018, a
"Associação dos Empresários de Valinhos - AEVAL", solicita alteração de seu
representante titular Sr. Jorge Roberto Torrezin, indicando o Sr. Feliph Comuni
Tordin, aprovado por unanimidade. II. Cronograma de 2019: foi apresentado
aos conselheiros, o cronograma previsto para as reuniões ordinárias do ano de
2019. III. Assuntos gerais: Sobre os temas discutidos na última reunião, o Sr.
Carlos Tosto atualizou os conselheiros sobre o andamento do processo
licitatório da Escola Municipal do Parque dos Cocais e apresentou sua última
publicação, até a presente data, referente a classificação no certame licitatório
das empresas participantes da concorrência do processo.
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Nada mais havendo a se tratar quanto aos assuntos pertinentes ao Conselho
Municipal de Desenvolvimento Urbano, encerrou-se a sessão.

Na oportunidade, aproveitando a presença do Secretário de Obras e Serviços
Públicos e em atendimento aos questionamentos da última reunião deste
conselho, sobre a canalização do Córrego invernada, o Sr. Gerson Segato
esclareceu que a obra está dividida em quatro partes e que cada uma delas
possui seus respectivos responsáveis pela execução, sendo eles, a Rota das
Bandeiras, o Departamento de Águas e Esgotos - DAEV, a Unilever e a
Prefeitura Municipal de Valinhos. O Secretário ainda enfatizou que a parte
destinada a Prefeitura já foi entregue e que estudos hidrológicos foram
realizados, principalmente quanto ao volume de sua vazão e o intervalo de
tempo em que ela será liberada. O mesmo se colocou a disposição como
Secretário de Obras e Serviços Públicos para atualizar os conselheiros sobre o
andamento das obras na próxima reunião.
Ás nove horas e dez minutos (09h10) o Presidente Suplente do Conselho, Sr.
Charles José Pereira, deu por encerrada 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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