CMDU

Extrato da sexagésima primeira (61ª) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Urbano – CMDU, realizada no dia 14 de agosto de dois mil e catorze
(14/08/14) à s 8h30 na Casa dos Conselhos – Situada à Rua 31 de março, s/n , Praça Anny
Carolyne Bracalente, Vila Boa Esperança, Valinhos/SP. Havendo Corum conforme lista de
presença anexada em livro próprio do Conselho deu-se início a reunião. Ordem do Dia – a)
Apreciação do ofício nº 15/2014, da Associação dos Moradores do residencial do Vale Verde
que pede reunião extraordinária para apresentação dos problemas que afligem o bairro; b)
Composição da Comissão de Trabalho para revisão do Regimento Interno; c) Discussão dos
parâmetros de Análise de “Vilas Residenciais”. Deliberações da Ordem do Dia – a) Acolhida o
pedido do ofício nº 15/2014 ficando marcada a reunião extraordinária para o dia 28 de agosto,
28/08/14; b) A comissão para a revisão do regimento interno ficou assim composta pelos
conselheiros: Valdir Anselmi, Júlia M. P Braga, Marcos Trombetta, Rosa Manali, Engº Warner C.
Ferrari, Kátia S. Câmara, Dra Patrícia N. Mamprim e Dra Elza C. Trres; c) Acatada a sugestão da
edição de portaria/decreto específico para a regulamentação de análise dos Projetos de Vilas
Residenciais. Assuntos Gerais – 1. Deliberada pela plenária a publicação do “extrato da ata” a
partir desta data; 2. Acatada pela plenária a inclusão de adendo (texto) solicitada pela
conselheira Júlia Braga na ata 59ª; 3. Acatada pela plenária que além dos e.mail expedidos pela
Casa, referente às convocações que seja também feitas por telefone. Falas – Presidente Larissa
Rovere, comentou que todas as revisões apreciadas são de suma importância para o
desenvolvimento da cidade na elaboração do novo Plano Diretor IV. O senhor Idércio,
presidente da Associação Residencial do Vale Verde fez um relato das problemáticas
enfrentadas em relação as construções multi-familiar e o senhor Fernando Canton Antoniazzi
reinterou o ponto de vista do Sr. Idércio citando que outros bairros enfrentam o mesmo
problema. Solicitou ainda pedido de ajuda a sociedade civil para se juntar ao Poder Público na
busca de soluções. Encerramento – próxima reunião está marcada para o dia 11 de setembro
(11/09/14) com início às 8 horas na Casa dos Conselhos. A ata na sua íntegra encontra-se a
disposição dos conselheiros e demais munícipes, arquivada em livro próprio do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Urbano, na Casa dos Conselhos, localizada a Rua 31 de março,
s/n, Praça Anny Carolyne Bracalente, Vila Boa Esperança.
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