CONDEPAV Conselho Municipal de Defesa do
Patrimônio Cultural de Valinhos
Aos dezoito de julho de dois mil e dezenove, atendendo convocação expedida em doze de julho de
2019, estiveram reunidos extraordinariamente na Casa do Conselheiros, localizada à rua Trinta e
Um S/N Praça Anny Caroline Bracalente, Bairro Vila Boa Esperança para deliberarem a seguinte
pauta: I – Eleição da nova mesa diretora biênio 2019/2021 e, II –Assuntos gerais, os integrantes do
Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural – CONDEPAV. Havendo quórum suficiente o Secretário
de Cultura, Rodrigo Paulo Ribeiro, o Big, abriu os trabalhos conferindo a lista de presentes (total de
12 presentes) e informando a todos sobre o objetivo da reunião. Fez questão de dizer que estava
presente, uma vez que se trata de um Conselho afeto à sua Secretaria e, sobretudo por entender a
importância do mesmo para a efetivação da política municipal de proteção do patrimônio histórico
e cultural. Lembrando inclusive de um questionamento feito ao CONDEPAV pelo Ministério Público
a respeito das obras do artista plástico Catuí, que precisam passar por um levantamento de todo o
acervo, uma vez que parte dele está sob a guarda da Secretaria de Cultura. Fez isso, apenas para
lembrar aos presentes da importância dos trabalhos do CONDEPAV. Na sequência, reiterando sobre
o principal objetivo da reunião extraordinária, que é a eleição da nova diretoria para o biênio 20192020, explanou sobre as regras previstas no Regimento Interno do CONDEPAV, sobre as eleições,
inclusive sobre a possibilidade de reeleição da atual diretoria e perguntou aos presentes se havia
alguém interessado em disputar o cargo de presidente. André Luis dos Reis, representante da
Secretaria de Cultura apresentou seu nome e, na sequência Juliana R. Fleitas, da OAB-Valinhos e
que esteve a frente do CONDEPAV até abril deste ano, também se colocou como pretendente ao
cargo. Após, o Secretário de Cultura tomou a palavra e, antes de dar prosseguimento no processo
de votação foi interrompido pelo candidato André Reis, que alegando questão de ordem, sugeriu
que, mesmo não havendo no Regimento Interno nenhum gatilho determinando a intercalação de
mandato entre Sociedade Civil e Poder Público no comando do Conselho, que houvesse
entendimento para que o Poder Público pudesse conduzir o CONDEPAV pelo biênio 2019-2021,
uma vez que a candidata da OAB, já havia conduzido os trabalhos, bem como para que não
houvesse ali uma disputa interna pela presidência. Nesse interim, o Secretário de Cultura tomou a
palavra novamente e, demonstrando que o interesse coletivo ali imperasse, sugeriu que então os
cargos de vice-presidente e 1º secretário fossem de direito da Sociedade Civil, ao que todos
aceitaram. Diante da colocação, a Dra. Juliana retirou sua candidatura e num primeiro momento se
colocou como candidata a vice-presidente do CONDEPAV, cargo esse também defendido por Sergio
Ferraro, da Associação do Patrimônio Histórico de Valinhos (APHV), vez que haverá eleições no ano
que vem e, havendo um vice da sociedade civil os trabalhos não seriam interrompidos. Dra. Juliana
optou por assumir o cargo de 1ª Secretária e indicou Marcel Pazinato, da APHV como candidato a
vice, o que então os integrantes da sociedade civil concordaram e, como 2º Secretário, foi indicado
Warner Clayton Ferrari. Formada assim a chapa - André Luís dos Reis – representante da Secretaria
de Cultura – presidente; Marcel Pazinatto - vice-presidente, pela Associação do Patrimônio
Histórico de Valinhos (APHV), Juliana R. Fleitas, da OAB-Valinhos, como 1ª Secretária e, Warner
Clayton Ferrari, da Secretaria de Meio Ambiente, como 2º Secretário. Diante do consenso, o
Secretário de Cultura, colocou a mesma em votação. A chapa foi eleita por aclamação por todos os
presentes. Na sequência Big declarou empossados os novos membros do Conselho e a nova
Diretoria em deu por encerrada a reunião a quem eu, André Luis dos Reis, secretariei e redigi a
presente ATA que segue assinada por todos os presentes.
Valinhos, 18 de julho de 2019.
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