CONDEPAV – CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO PATRIMONIO CULTURAL DE
VALINHOS
ATA DA ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO
Aos dez dias do mês de junho de 2019 com início às 18 horas na Casa dos Conselhos deu-se
aberto os trabalhos da assembleia para eleição dos representantes da sociedade civil do
CONDEPAV – Biênio 2019-2021 conforme previsto na Resolução nº 001/19. Os trabalhos foram
abertos pela coordenadora da Comissão Eleitoral Alessandra Maria Buffa e eu Juliana Rita Fleitas
também componente da Comissão Eleitoral como secretária da Mesa que passo a redigir para
fins de conhecimento o andamento da assembleia. A coordenadora saudando a todos
agradeceu a presença dos representantes das associações e organizações civis que atenderam
ao convite da Comissão realizando suas inscrições para participarem dos trabalhos do Conselho
Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural da cidade de Valinhos. Como previsto no
regulamento o pleito se daria e passaria por um processo eleitoral se houvesse um maior
número de inscritos para a quantidade de números de vagas previsto na LEI N° 5.276, DE 12 DE
MAIO DE 2016 em seu artigo 13º a participação de três (03) Associações ou Organizações Civis.
Como houve apenas a quantia de inscritos a coordenadora sugeriu a plenária que os candidatos
fossem eleitos por aclamação. Tal sugestão foi colocada em votação e aprovada por
unanimidade pelos presentes ficando assim eleitos: Integrantes das representantes de
Associações ou Organizações Civis com sede no Município a Associazone Italo-Brasiliana
“Abruzzo Forte” representadas pelos senhores Franco Petrocco e o senhor Osvaldo Antônio
Dadico, do Clube de Carros Antigos de Valinhos os representantes Jackson Cesar Bueno de
Castro e Julio Cesar da Silva, do Centro de Cidadania, Defesa dos Direitos Humanos e
Desenvolvimento Social – Dorothy Stang os senhores Armando de Souza Amaral e Antonio
Carlos Panunto. Findo a leitura e demais agradecimentos a assembleia foi encerrada as 18h45
onde mim Juliana Rita Fleitas redijo e lavro a presente ata que vai assinada por mim e pela
coordenadora Alessandra Maria Buffa.
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