ATA DE ELEIÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO DOS CARGOS EM
VACÂNCIA DO CMPC (CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA
CULTURAL DE JANDIRA - AGOSTO DE 2019.
As nove horas e dez minutos do dia trinta e um de agosto de dois mil e dezenove,
iniciou-se em uma das dependências da Secretaria de Cultura e Turismo do município
de Jandira, para a ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES, TITULARES E
SUPLENTES, DA SOCIEDADE CIVIL E DA SOCIEDADE ARTISTICO CULTURAL COM NOTÓRIA ATUAÇÃO NAS SUAS RESPECTIVAS ÁREAS
PARA RECOMPOSIÇÃO DOS CARGOS EM VACÂNCIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE JANDIRA - CMP CULTURAL,
sendo: um representante das Artes Cénicas (teatro, Dança e Circo), um representante
do Artesanato, um representante das Culturas Populares e um Cidadão Morador de
Jandira, todavia não houve inscrição para candidato a representante do Artesanato.
Estavam presentes o senhor Leonel Barros, presidente do referido conselho, a senhora
Rita de Cássia, vice presidente do referido conselho e a senhorita Ana Paula,
funcionária da Secretaria de Cultura e Turismo, ambos membros das Comissões de
Avaliação e Organizadora do processo, também estava presente o senhor Manoel
Silva, Secretário de Cultura e Turismo - Interino. Iniciou-se o processo com o
lacramento da urna que receberá as cédulas com os votos dos eleitores. Cada eleitor
que compareceu para votar tem que assinar a lista de presença, retirar a cédula e
encaminhar-se até o balcão aonde está a urna, realizar e depositar o seu voto, foi o que
ficou definido. O processo de eleição transcorreu normalmente, das nove horas e dez
minutos até as treze horas e dez minutos, para que fosse completado o tempo exato da
realização do processo, devido ter iniciado dez minutos após as nove horas. As treze
horas e vinte minutos foi aberta a urna com a presença do senhor Leonel Barros,
presidente do referido conselho, a senhora Rita de Cássia, vice presidente do referido
conselho e a senhorita Ana Paula, funcionária da Secretaria de Cultura e Turismo e
ainda do senhor Manoel Silva, Secretário de Cultura e Turismo - Interino, além da
presença de todos aqueles que quiseram acompanhar a apuração dos votos. Foi
realizada a visualização e contagem dos votos, comparada com a quantidade de
eleitores que estiveram presentes e após a apuração houve o seguinte resultado: o
senhor Alexsandro Coelho Pereira com dezesseis votos, eleito como cidadão morador
de Jandira e seu suplente foi o senhor Gabriel Lucio Pereira de Araujo com nove
votos; o senhor Genilson Alves Silva com quinze votos foi eleito para Cultura Popular
e o seu suplente foi o senhor Giovane Alves de Souza com dez votos e para Artes
Cênicas foi eleito o senhor Geovani de Oliveira com quatorze votos e o seu suplente
foi o senhor Luiz Gustavo Lopes de Carvalho com dez votos. As quatorze horas e oito
minutos foi encerrado o processo de eleição e proclamado o resultado e a posse dos
candidatos eleitos foi então marcada para a próxima reunião ordinária do Conselho
Municipal de Política Cultural que será realizada na primeira semana do mês de
setembro do corrente ano. Sem mais assuntos a serem tratados o presidente do CMPC
e os membros das Comissões de Avaliação e Organizadora do processo, com a
presença do Secretário de Cultura e Turismo Interino e dos demais presentes, deu por
encerrado o processo de eleição agradecendo a presença de todos. Assinam abaixo os
membros das comissões supracitados.
____________
Leonel Barros

____________
Rita de Cassia

____________
Ana Paula
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