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Sexagésima terceira (63ª) reunião do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Urbano – CMDU, realizada no dia 09 de outubro de dois
mil e quatorze (09/10/2014) as 8:00 horas em primeira chamada na Casa
dos Conselhos, situada na rua 31 de março s/n, Vila Boa Esperança,
Valinhos SP, registra-se para fins de conhecimento conforme lista de
presença (9) conselheiros titulares e (2) justificativa de ausência dos
conselheiros Marcos Trombetta e a conselheira Cristiane G. Pagnota. A
mesa foi composta pela Presidente Larissa Rovere e pelo primeiro secretário
do CMDU, Valdir Anselmi. Dando início aos trabalhos a presidente
agradeceu a presença de todos, EXPEDIENTE: (A)- Foi feita a Leitura da
Ata (62ª) Reunião Ordinária realizada em 11/09/2014, a qual foi aprovada
unanime pelos conselheiros e terá sua publicação na imprensa oficial na
integra. (B)- Leitura do oficio 001/2014. CMDU/PMV, encaminhado e já
protocolado junto ao Senhor Prefeito Clayton Roberto Machado. Sobre as
oitivas e reivindicações das associações de bairros, Alpinas/Country- Clube
e Vale Verde, a Conselheira Júlia, solicitou esclarecimentos quanto será o
prazo para que a prefeitura possa atender as reivindicações, a presidente
Larissa, esclareceu que os trabalhos/providências solicitados, serão
encaminhados as secretarias competentes, abrindo assim uma linha para
CMDU acompanhar e efetivar cobrança necessárias junto a P. M. V.
ORDEM DO DIA: (A)- Discussão e aplicação do Artigo 4º, parágrafos 6 e 7
do Regimento Interno. Diante das discussões a plenária votou que a
entidade será comunicada diante da ausência na participação do
representante que infringiu os artigos do Regimento Interno. Será elaborado
um levantamento das ausências até então registradas em livro ata para
posterior em caso de reincidência aplicar as sanções do Regimento Interno.
(B) – Confecção de banner ou placa informativa atendendo o Artigo 13 do
Regimento Interno, que diz que as reuniões do CMDU serão publicas e
qualquer pessoa tem o direito de assistir as reuniões. Foi aprovada por
todos a Confecção do banner que será instalado em lugar visível na sala de
reunião (utilizada pelos conselheiros), cabendo assim beneficiar outros
conselhos, a presidente Larissa, comentou também que cabe a Mesa tomar
postura de disciplina quanto aos participantes (munícipes) em Plenária,
abrindo assim após término da ordem do dia, um momento para ouvirmos
suas reivindicações ou sugestões, a mesa também poderá colher sugestões
por escrito e leva-las ao conhecimento dos conselheiros. (C)- Revisão do

Regimento Interno, quanto a inclusão das normativas para que o CMDU,
passe a fiscalizar/ controlar o fundo municipal de desenvolvimento urbano,
Srª Presidente Larissa, irá verificar junto ao presidente do CMMA (que já
controla esta conta) e também junto a secretaria de assuntos jurídicos e
institucionais da PMV para incluir no Regimento, um artigo ou parágrafo
alusivo a este item. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada
a Reunião as 9h30 e eu na condição de Primeiro Secretário, participei e
lavro a presente ata que foi assinada por mim e pelos presentes no
momento de sua aprovação (leitura) ao plenário e que será publicada na
Imprensa Oficial.
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