
CCAAPPIITTAALL  IIMMPPRROOVVEEMMEENNTTSS  PPRROOGGRRAAMM  MMIINNUUTTEESS  
CC//SSAACC  ----  33RDRD  FFLLOOOORR,,  WWEESSTT  CCOONNFFEERREENNCCEE  RROOOOMM  

  
JJUULLYY  2200,,  22000077  

  
AAccttiinngg  FFiinnaannccee  OOffffiicceerr  SSuummppttiioonn  ccaalllleedd  tthhee  mmeeeettiinngg  ttoo  oorrddeerr  aatt  1100::0000  AA..MM..  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
CCoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt::    AAllddeerrmmeenn  SSaamm  KKooooiikkeerr,,  KKaarreenn  OOllssoonn,,  LLllooyydd  LLaaCCrrooiixx,,  aanndd  
MMaallccoomm  CChhaappmmaann;;  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  mmeemmbbeerr  MMiikkee  DDeerrbbyy;;  aanndd  CCiittyy  ssttaaffff::    GGrroowwtthh  
MMaannaaggeemmeenntt  DDiirreeccttoorr  MMaarrcciiaa  EEllkkiinnss,,  PPuubblliicc  WWoorrkkss  DDiirreeccttoorr  DDiirrkk  JJaabblloonnsskkii,,  aanndd  PPaarrkkss  &&  
RReeccrreeaattiioonn  DDiirreeccttoorr  JJeerrrryy  CCoollee..    OOtthheerrss  pprreesseenntt  iinncclluuddeedd::      MMaayyoorr  AAllaann  HHaannkkss,,  CCiittyy  EEnnggiinneeeerr  
RRoobbeerrtt  EElllliiss,,  PPrroojjeecctt  MMaannaaggeerr  DDaann  CCoooonn,,  PPrroojjeecctt  MMaannaaggee  RRoodd  JJoohhnnssoonn,,  LLiibbrraarryy  DDiirreeccttoorr  GGrreettaa  
CChhaappmmaann,,  RRTTSS  MMaannaaggeerr  RRiicchh  SSaaggeenn,,  AAccccoouunnttiinngg  CCoooorrddiinnaattoorr  TTrraaccyy  DDaavviiss,,  aanndd  AAddmmiinniissttrraattiivvee  
CCoooorrddiinnaattoorr  JJaacckkiiee  GGeerrrryy..  
  
OOllssoonn  moved, secondmoved, second  bbyy  KKooooiikkeerr  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  mmiinnuutteess  ffoorr  JJuunnee  2222,,  22000077..  
  
SSuummppttiioonn  bbrriieeffllyy  rreevviieewweedd  tthhee  FFiinnaanncciiaall  RReeppoorrttss  ffoorr  JJuunnee,,  22000077  nnoottiinngg  tthhaatt  aatt  CCoouunncciill  ddiirreeccttiioonn  
tthhee  CCiittyy  AAttttoorrnneeyy  iiss  ttoo  mmaakkee  aa  ccoouunntteerr--ooffffeerr  iinn  tthhee  WWaall--GGaarrdd  mmaatttteerr  aanndd  ffuunnddiinngg  iiss  ttoo  bbee  ffrroomm  tthhee  
rreemmaaiinniinngg  bbaallaannccee  ooff  tthhee  CCIIPP  CCoonnttiinnggeennccyy..  
  
CCoooonn  rreevviieewweedd  tthhee  CCaappiittaall  PPllaann  ffoorr  SSttrreeeettss,,  DDrraaiinnaaggee,,  MMIIPP  PPrroojjeeccttss  ffoorr  JJuullyy,,  22000077  iinnddiiccaattiinngg  
tthhaatt  tthhee  ffuunnddiinngg  ooff  tthhee  EEllkk  SSttrreeeett  ddrraaiinnaaggee  iimmpprroovveemmeenntt  iiss  rreevviisseedd  ttoo  rreefflleecctt  tthhee  llaatteesstt  EEnnggiinneeeerr’’ss  
eessttiimmaattee  aanndd  AAddvveerrttiissee  AAuutthhoorriittyy;;  tthhee  PPaarrkkvviieeww  ddrraaiinnaaggee  iimmpprroovveemmeenntt  pprroojjeecctt  iiss  aaddddeedd  ttoo  
aaddddrreessss  ffllooooddiinngg;;  SSoouutthh  RRoobbbbiinnssddaallee  cchhaannnneell  iimmpprroovveemmeennttss  iiss  rreevviisseedd  ttoo  rreefflleecctt  tthhee  ffiinnaall  
cchhaannggee  oorrddeerr;;  ppeerr  CCoouunncciill  ddiirreeccttiioonn  tthhee  CCaannyyoonn  LLaakkee  RRooaadd  ssiiddeewwaallkk  pprroojjeecctt  iiss  aaddddeedd  ttoo  aaddddrreessss  
tthhee  ssoouutthh  ssiiddee  ooff  tthhee  ssttrreeeett;;  CCiittyy  LLiibbrraarryy  ssiiddeewwaallkk  aanndd  ccuurrbb  rreeppaaiirr  iiss  aaddddeedd  ttoo  aaddddrreessss  lloowweerriinngg  
tthhee  ccuurrbb,,  rreeppllaacciinngg  ssiiddeewwaallkk  aanndd  iimmpprroovviinngg  hhaannddiiccaapp  aacccceessssiibbiilliittyy;;  EEaasstt  BBllvvdd..  rraaiillrrooaadd  ccrroossssiinngg  iiss  
aaddddeedd  aanndd  tthhee  CCiittyy’’ss  sshhaarree  ooff  tthhiiss  pprroojjeecctt  iiss  ttoo  ppaayy  ffoorr  ttrraaffffiicc  ccoonnttrrooll  wwhhiillee  DDMM&&EE  ppaayyss  ffoorr  tthhee  
rreeppaaiirrss;;  aanndd  tthhee  MMiisscceellllaanneeoouuss  IImmpprroovveemmeenntt  PPrroojjeecctt  iiss  iinnccrreeaasseedd  ttoo  rreefflleecctt  tthhee  bbiidd  aawwaarrdd..    IInn  
rreevviieewwiinngg  tthhee  CCaappiittaall  PPllaann  SSuummmmaarryy,,  CCoooonn  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  tthhee  ttoottaall  ccuummuullaattiivvee  bbaallaannccee  iinn  22001122  
rreemmaaiinnss  ppoossiittiivvee..    CCoooonn  rreevviieewweedd  tthhee  CCaappiittaall  PPllaann  ffoorr  22000088  ––  22001122  SSuummmmaarryy  eexxppllaaiinniinngg  tthhaatt  tthhee  
CCaannyyoonn  LLaakkee  RRooaadd  ssiiddeewwaallkk  aanndd  LLiibbrraarryy  ssiiddeewwaallkk  aanndd  ccuurrbb  aarree  iinncclluuddeedd..    EEllkkiinnss  moved, secondmoved, second  
bbyy  CChhaappmmaann  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  CCaappiittaall  PPllaann  ffoorr  SSttrreeeettss,,  DDrraaiinnaaggee,,  MMIIPP  PPrroojjeeccttss  ffoorr  
JJuullyy,,  22000077..  
  
AAddddrreessssiinngg  tthhee  MMiilloo  BBaarrbbeerr  TTrraannssppoorrttaattiioonn  CCeenntteerr  IImmpprroovveemmeennttss,,  SSaaggeenn  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  
mmoonneeyy  iiss  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  tthhee  FFeeddeerraall  GGrraannttss  AAddmmiinniissttrraattiioonn  tthhrroouugghh  tthhee  SSoouutthh  DDaakkoottaa  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn  iinn  tthhee  aammoouunntt  ooff  $$11  MMiilllliioonn,,  bbuutt  rreeqquuiirreess  aa  ttwweennttyy  ppeerrcceenntt  mmaattcchh;;  
aanndd  iiss  oonnllyy  aavvaaiillaabbllee  tthhrroouugghh  22000099..    SSaaggeenn  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  tthhee  CCiittyy  ttaappppeedd  tthhiiss  ggrraanntt  ffuunndd  iinn  
22000066  ffoorr  tthhee  ZZiiggggyy  bbuuiillddiinngg  ppuurrcchhaassee..    JJoohhnnssoonn  rreeccaappppeedd  aa  pprreevviioouuss  ddiissccuussssiioonn  iinnddiiccaattiinngg  tthhaatt  
GGeeiiggeerr  AArrcchhiitteeccttuurree  wwaass  ccoonnssuulltteedd,,  aanndd  oonn  aa  wwaallkk--tthhrroouugghh,,  GGeeiiggeerr  iiddeennttiiffiieedd  ssoommee  iitteemmss  tthhaatt  
nneeeeddeedd  ttoo  bbee  aaddddrreesssseedd  aanndd  eessttiimmaatteedd  aa  bbuuddggeett  ooff  OOnnee  MMiilllliioonn  DDoollllaarrss  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  iissssuueess  ooff  
tthhee  MMiilloo  BBaarrbbeerr  TTrraannssppoorrttaattiioonn  bbuuiillddiinngg..    JJoohhnnssoonn  rreemmiinnddeedd  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  hhiiss  rreeqquueesstt  ttoo  uussee  
tthhee  rreemmaaiinniinngg  ffuunnddss  ooff  tthhee  aapppprroopprriiaattiioonn  ttoo  tthhee  MMBBTTCC  AADDAA  PPrroojjeecctt  ffoorr  aa  lloonngg--rraannggee  aannaallyyssiiss  ooff  
ffuuttuurree  ttrraannssiitt  nneeeeddss  aanndd  rreeppaaiirrss  aanndd  iimmpprroovveemmeennttss  ttoo  tthhee  MMBBTTCC..    SSaaggeenn  iinnddiiccaatteedd  ttoo  tthhee  
CCoommmmiitttteeee  tthhaatt  tthhee  MMBBTTCC  wwaass  oorriiggiinnaallllyy  ddeessiiggnneedd  aanndd  ccoonnssttrruucctteedd  wwiitthh  ffeeddeerraall  mmoonneeyy..    AAss  aa  
ssttiippuullaattiioonn,,  tthhee  MMBBTTCC  iiss  ttoo  rreemmaaiinn  aanndd  ooppeerraattee  aass  aa  ttrraannssppoorrttaattiioonn  cceenntteerr  ffoorr  aa  ffiiffttyy--ffiivvee  yyeeaarr  
ppeerriioodd..    IIff  tthhee  bbuuiillddiinngg  iiss  aabbaannddoonneedd  bbeeffoorree  tthhaatt  ttiimmee  ppeerriioodd  eennddss,,  tthhee  CCiittyy  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  
rreeiimmbbuurrssee  tthhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt..    HHee  aallssoo  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  MMrr..  BBaarrbbeerr’’ss  ffaammiillyy  ddeeddiiccaatteedd  tthhee  
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llaanndd,,  iinn  ppeerrppeettuuiittyy,,  ttoo  bbee  uusseedd  aass  aa  ttrraannssppoorrttaattiioonn  cceenntteerr..    MMaayyoorr  HHaannkkss  wwaass  ooff  tthhee  ooppiinniioonn  tthhaatt  
tthhee  CCiittyy  sshhoouulldd  mmaakkee  uussee  ooff  tthhee  ffeeddeerraall  ttrraannssiitt  ggrraanntt  ttoo  rreeppaaiirr  aanndd  iimmpprroovveemmeenntt  tthhee  ssttrruuccttuurree..    
RReessppoonnddiinngg  ttoo  aa  qquueessttiioonn  ffrroomm  AAllddeerrmmaann  CChhaappmmaann,,  SSaaggeenn  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  ffeeddeerraall  ffuunnddss  mmaayy  nnoott  
bbee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  aa  ssttuuddyy  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  tthhee  MMBBTTCC  sshhoouulldd  rreemmaaiinn  aass  aa  ttrraannssiitt  cceenntteerr..    
EEllkkiinnss  eexxppllaaiinneedd  ttoo  tthhee  CCoommmmiitttteeee  tthhaatt  tthhee  TTrraannssiitt  DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann  iiss  sscchheedduulleedd  ttoo  bbee  
uuppddaatteedd  nneexxtt  yyeeaarr  aanndd  ccoouulldd  iinncclluuddee  tthhee  ffeeaassiibbiilliittyy  ooff  tthhee  MMBBTTCC..    EEllkkiinnss  moved, second  bbyy  
CChhaappmmaann  ttoo  rreeqquueesstt  ssttaaffff  rreevviieeww  aanndd  iinncclluuddee  tthhee  MMiilloo  BBaarrbbeerr  TTrraannssppoorrttaattiioonn  CCeenntteerr  ffeeaassiibbiilliittyy  iinn  
aa  RReeqquueesstt  ffoorr  PPrrooppoossaallss  ffoorr  tthhee  TTrraannssiitt  DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann..    FFrriieennddllyy  aammeennddmmeenntt  wwaass  ooffffeerreedd  bbyy  
KKooooiikkeerr  ttoo  rreeqquueesstt  tthhee  MMaayyoorr’’ss  OOffffiiccee  ttoo  ddrraafftt  aa  lleetttteerr  ooff  ssuuppppoorrtt  ttoo  tthhee  CCoouunncciill..    UUppoonn  aa  vvoottee  
bbeeiinngg  ttaakkeenn  oonn  tthhee  mmoottiioonn  aass  aammeennddeedd,,  mmoottiioonn  ccaarrrriieedd.. 

moved, second

 
  
JJaabblloonnsskkii  moved, second  bbyy  OOllssoonn  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthhee  CCiittyy  //  SScchhooooll  bbooaarrdd  rroooomm  
ppooddiiuumm  rreemmooddeell  ttoo  mmaakkee  AADDAA  aacccceessssiibbllee;;  aanndd  ffuunnddiinngg  rreeqquueesstt  iinn  tthhee  aammoouunntt  ooff  $$22,,330000  ffrroomm  
CCoonnttiinnggeennccyy  ttoo  tthhee  AAuugguusstt  1177,,  22000077  CCaappiittaall  IImmpprroovveemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg.. 

moved, second

 
  
AAtt  1100::3355  AA..MM..  EEllkkiinnss  lleefftt  tthhee  mmeeeettiinngg..  
  
CChhaappmmaann  moved, second  bbyy  LLaaCCrrooiixx  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  aaddoopptt  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  BBuuiillddiinnggss  FFiivvee  
YYeeaarr  PPllaann  ffoorr  22000088;;  aanndd  ccoonnttiinnuuee  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  BBuuiillddiinnggss  FFiivvee  YYeeaarr  PPllaann  ffoorr  
22000099  ––  22001122  ttoo  tthhee  SSeepptteemmbbeerr  2211,,  22000077  CCaappiittaall  IImmpprroovveemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg.. 

moved, second

 
  
CChhaappmmaann  moved, second  bbyy  KKooooiikkeerr  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  GGuuiiddiinngg  
PPrriinncciipplleess  ffoorr  CCaappiittaall  IImmpprroovveemmeennttss  PPrrooggrraamm  ((CCIIPP))  ttoo  tthhee  SSeepptteemmbbeerr  2211,,  22000077  CCaappiittaall  
IImmpprroovveemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg.. 

moved, second

 
  
BBeeccaauussee  tthhee  ffuunnddiinngg  rreeqquueesstt  ffoorr  LLiibbrraarryy  ssiiddeewwaallkk  //  ccuurrbb  rreeppllaacceemmeenntt  oonn  QQuuiinnccyy  SSttrreeeett  iiss  
iinncclluuddeedd  iinn  iittss  eennttiirreettyy  iinn  tthhee  CCaappiittaall  PPllaann  ffoorr  SSttrreeeettss,,  DDrraaiinnaaggee,,  MMIIPP  PPrroojjeeccttss,,  OOllssoonn  moved, 
second  bbyy  KKooooiikkeerr  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  ttaabbllee.. 

moved, 
second  
  
CCoollee  bbrroouugghhtt  ffoorrwwaarrdd  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  tthhee  VViicckkii  PPoowweerrss  PPaarrkk  //  TTIIFF  ##5511  KKaatteellaanndd  SSuubbddiivviissiioonn  
iinnddiiccaattiinngg  hhiiss  ddeessiirree  ttoo  iiddeennttiiffyy  ffuunnddiinngg  ffoorr  $$335500,,000000  tthhaatt  wwiillll  bbee  rreeiimmbbuurrsseedd  ttoo  tthhee  CCiittyy  ffrroomm  TTIIFF  
##5511..    HHee  rreemmiinnddeedd  tthhee  mmeemmbbeerrss  tthhaatt  $$550000,,000000  iiss  bbeeiinngg  uuppffrroonntteedd  bbyy  aannootthheerr  ddeevveellooppeerr  ooff  aann  
oovveerrllaappppiinngg  TTIIFF..    CCoollee  iinnqquuiirreedd  ooff  ttwwoo  rreevvoollvviinngg  ffuunndd  pprrooggrraammss  aanndd  aasskkeedd  ffoorr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ffrroomm  
tthheessee  pprrooggrraammss..    CCoollee  wwaass  rreemmiinnddeedd  tthhaatt  ..1166  FFuunndd  iiss  iinntteennddeedd  ffoorr  uuttiilliittiieess..    KKooooiikkeerr  moved, 
second  bbyy  CChhaappmmaann  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  rreeqquueesstt  tthhaatt,,  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  ppuurrppoosseess,,  ppaarrkkss  eelliiggiibbiilliittyy  aanndd  
tthhee  ..1166  FFuunndd  bbee  bbrroouugghhtt  bbeeffoorree  tthhee  PPuubblliicc  WWoorrkkss  CCoommmmiitttteeee.. 

moved, 
second

 
  
EElllliiss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  KKnnoollllwwoooodd  DDrraaiinnaaggee  IImmpprroovveemmeenntt  PPrroojjeecctt  aanndd  ssttoorrmmwwaatteerr  iissssuueess  iinn  
tthhee  110000  bblloocckk  ooff  CCaammbbeellll  SSttrreeeett  aarree  bbeeiinngg  bbrroouugghhtt  ffoorrwwaarrdd  ffrroomm  tthhee  PPuubblliicc  WWoorrkkss  CCoommmmiitttteeee..    
EElllliiss  oouuttlliinneedd  tthhee  pprroojjeecctt,,  iinnddiiccaattiinngg  tthhaatt  tthhee  aarreeaa  eennccoommppaasssseess  KK--MMaarrtt  aanndd  CCaammbbeellll  SSttrreeeett;;  aanndd  
ddeessiiggnn  ooff  tthhee  ffiirrsstt  pphhaassee  iiss  ttoo  bbee  ccoonnssttrruucctteedd  iinn  22001100..    HHee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  ddiissccuussssiioonn  aatt  tthhee  
PPuubblliicc  WWoorrkkss  CCoommmmiitttteeee  wwaass  tthhee  nneeeedd  ttoo  aacccceelleerraattee  tthhee  pprroojjeecctt  bbeeccaauussee  ooff  pprrooppeerrttyy  ffllooooddiinngg..    
RReessppoonnddiinngg  ttoo  aa  qquueessttiioonn  ffrroomm  AAllddeerrmmaann  OOllssoonn,,  EElllliiss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  wwaatteerr  qquuaalliittyy  iiss  aa  
ccoommppoonneenntt  iinn  tthhee  ddeessiiggnn  ooff  tthhiiss  pprroojjeecctt..    RReessppoonnddiinngg  ttoo  qquueessttiioonnss  ffrroomm  AAllddeerrmmaann  CChhaappmmaann,,  
EElllliiss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  aacccceelleerraattiinngg  tthhee  pprroojjeecctt  wwiillll  hhaavvee  nnoo  iimmppaacctt  oonn  tthhee  22001122  PPrrooggrraamm  oorr  
rreepprriioorriittiizzaattiioonn  ooff  pprroojjeeccttss..    HHee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthheerree  wwiillll  nneeeedd  ttoo  bbee  aa  rreepprriioorriittiizzaattiioonn  ooff  pprroojjeecctt  iinn  
tthhee  CCaappiittaall  IImmpprroovveemmeenntt  PPrrooggrraamm..    HHee  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  hhee  hhaass  nnoott  hhaadd  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  vviissiitt  wwiitthh  
SSDDDDOOTT  aabboouutt  tthheeiirr  sshhaarree  iinn  tthhee  pprroojjeecctt..    AAllddeerrmmaann  CChhaappmmaann  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  hhee  wwaass  ccoommffoorrttaabbllee  
wwiitthh  mmoovviinngg  tthhee  pprroojjeecctt  ffoorrwwaarrdd..    AAllddeerrmmaann  KKooooiikkeerr  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  hhiiss  iinntteerreesstt  iiss  iinn  mmiittiiggaattiinngg  aann  
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iissssuuee  ffoorr  aa  ccoonnssttiittuueenntt  wwhhoossee  pprrooppeerrttyy  ffllooooddss  wwhheenn  iitt  rraaiinnss..    KKooooiikkeerr  moved, secondmoved, second  bbyy  
CChhaappmmaann  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthhee  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  KKnnoollllwwoooodd  DDrraaiinnaaggee  iimmpprroovveemmeenntt  
pprroojjeecctt  ttoo  tthhee  AAuugguusstt  1177,,  22000077  CCaappiittaall  IImmpprroovveemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg..  
  
SSuummppttiioonn  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  tthhee  rreeqquueesstt  ffoorr  $$880000  ffrroomm  CCIIPP  CCoonnttiinnggeennccyy  ttoo  mmaakkee  aalltteerraattiioonnss  ttoo  rraammpp  
iinn  tthhee  CCoouunncciill  CChhaammbbeerrss  ttoo  mmeeeett  AADDAA  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  wwiillll  bbee  ppaaiidd  ffrroomm  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  
BBuuiillddiinnggss  bbuuddggeett;;  wwhheerreeuuppoonn  CChhaappmmaann  moved, secondmoved, second  bbyy  OOllssoonn  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  ttaabbllee..  
  
TThheerree  bbeeiinngg  nnoo  ffuurrtthheerr  bbuussiinneessss,,  tthhee  mmeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  1111::0000  AA..MM..;;  aanndd  iitt  wwaass  nnootteedd  tthhee  nneexxtt  
sscchheedduulleedd  mmeeeettiinngg  iiss  AAuugguusstt  1177,,  22000077  aatt  1100::0000  AA..MM..  iinn  tthhee  CC//SSAACC  33rdrd  FFlloooorr,,  WWeesstt  CCoonnffeerreennccee  
RRoooomm..  
  


