CONDEPAV – CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO PATRIMONIO CULTURAL DE VALINHOS
13ª REUNIAO ORDINÁRIA

Ata da 13a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do
Patrimônio Cultural de Valinhos – CONDEPAV, aos 19 (dezenove) dias do
mes de março de dois mil e dezoito (19/03/2018), com primeira chamada
as dezoito horas e quarenta e cinco minutos, e segunda chamada às
dezenove horas, na Casa dos Conselhos, localizada na Rua 31 de março,
s/n, Praça Anny Carolyne Bracalente, Vila Boa Esperanca, em
Valinhos/SP. Presentes os conselheiros, conforme Lista de Presença:
Conselheiros Titulares: Nivaldo Joao Michelini, Juliana Rita Fleitas,
Vanderlei Bergamasco, Sergio Leandro Ferrari, Jackson Sergio B de
Castro, Ricieri Mauro Baldim; Conselheiro Suplentes Ricardo Celio
Calsavara e Ricardo do Vale. Também presente o Conselheiros Suplente
Marcel Trombetta Pazinatto, sem direito a voto. Presente o numero
regimental de membros, foi aberta a reunião pelo Presidente do Conselho,
que fez a leitura da convocação, contendo os itens já publicados
anteriormente, dando encaminhamento um a um. A) Expediente: I –
Comunicações e justificativas de ausências dos conselheiros: Alesandra
Maria Bufa por motivo de saúde. II – Leitura, discussão e aprovação da
ata da sessão anterior: a ata da reunião ordinária anterior foi lida e
aprovada. III – Ciência de correspondências e documentos recebidos: não
há. IV – Comunicações gerais: Apesar de solicitado formalmente o apoio
do Guarda Civil Municipal para a realização desta reunião na Casa dos
Conselhos, a mesma informou não ter efetivo suficiente para realizar a
segurança. O membros deste Conselho deliberaram que irão realizar as
reuniões neste local, porem havendo novas ocorrências, será solicitado
ao gabinete do prefeito providencias ou outro local para realização das
reuniões. B) Ordem do Dia:

I – Falecimento do artista Catui: A

conselheira Juliana falou sobre a morte do artista Catui, em 24 de
fevereiro ultimo, aos 87 anos, decorrente de pneumonia. Lamentou que
o processo de doação das obras do artista não ter sido concluído, em
tempo hábil. Quando ao filho do artista, Sr. Roland, ainda não há uma
decisão sobre sua interdição, então sugere a abertura do processo de
tombamento do acervo, que deverá constar na pauta da próxima reunião.
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Os conselheiros presentes, por unanimidade, aprovaram a inclusão na
pauta da próxima reunião, o tombamento do acervo das obras do artista
Catui. II – Abandono da Praça Washington Luis: O Conselheiro Vanderlei
informou que no ultimo mês a Praça Washington Luis encontrava-se com
o mato bastante alto, e sem os devidos cuidados. Porem, que após a
inclusão na pauta, e antes desta reunião, a prefeitura realizou a
manutenção da mesma. O conselheiro Nivaldo disse sobre a dificuldade
da prefeitura em manter as praças, em razão dos contratos e seus
respectivos custos. Que a partir deste mês, a prefeitura efetivou um
convenio com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, e
este serviço será realizado pelos “reeducandos”. III - Abandono do antigo
prédio da Câmara Municipal: o Conselheiro Vanderlei perguntou a
destinação do antigo prédio da Camara Municipal, situado ao lado da
Praça da Matriz de São Sebastiao. O Conselheiro Ricardo do Vale
informou que o prédio esta passando por uma reforma na rede elétrica e
que ate o final do presente mês, sera utilizado pelo Fundo Social de
Solidariedade. E que não há abandono, e sim a prefeitura esta realizando
diversas alterações e modificações nos próprios municipais, e devolvendo
os imóveis alugados, de forma a economizar recursos. IV - Analise da
aprovação do condomínio da antiga Fonte Sonia: O Conselheiro Sergio,
solicitou vistas ao processo de aprovação do condomonio na antiga Fonte
Sonia, tendo em vista aspectos históricos no prédio do hotel restaurante.
Ficou aprovado por unanimidade que o conselheiro solicitara a prefeitura
vista deste processo para melhor analise do empreendimento que se
busca fazer naquele local.

V

Furto no museu municipal: Chegou a

conhecimento deste Conselho, que o Museu Municipal foi furtado, sendo
que dois bens la expostos, não mais se encontram. O Conselheiro Ricardo
do Vale informou que a Secretaria de Cultura foi informada do furto pelo
funcionário do museu, e estaria providenciando a realização de um
boletim de ocorrência. O Conselheiro Sergio requereu que a Secretaria
fornecesse copia do Boletim de Ocorrencia, assim como a instalação de
câmeras de segurança, tendo em vista que muitos moradores em situação
de rua, lá dormem. VI – Ofícios não respondidos: A Conselheira Juliana
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informou que os ofícios entregues na Casa dos Conselhos em 15 de
dezembro, para seu devido encaminhamento, ate o momento não foram
respondidos. Por unanimidade, os conselheiros decidiram esperar ate a
próxima reunião, para então tomar providencias. VII – Assuntos gerais:
Não há. Não havendo nada mais a tratar, as 20:44 horas, encerrou-se a
reunião, da qual eu, Sergio Leandro Ferrari, redigi e lavrei a presente ata,
que foi lida e aprovada em reunião, para publicação de seu extrato, na
imprensa oficial do Municipio de Valinhos.

Sergio Leandro Ferrari

Juliana Rita Fleitas

Secretario

Presidente
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