ATA de Reunião de eleição para composição da Diretoria do Conselho Municipal
da Juventude

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, na sala do Centro de
Qualificação Profissional – 3º andar, no Centro Cívico Florivaldo Coelho Prates, sito a Rua
Antônio Correa Barbosa, 2233, nesta cidade de Piracicaba, estado de São Paulo, ás 16
horas, as presenças foram registradas em lista própria, foi dado início à reunião pelo
conselheiro Luiz Phelipe Galdi Bissoli, que presidiu sob anuência de todos os presentes,
tendo auxílio como secretária da senhora Maria do Espírito Santo de Sousa da Secretaria
Municipal de Governo e Desenvolvimento Econômico. Inicialmente, conforme artigo 6º
da Lei Municipal nº 8.698/2.017, os conselheiros, entre seus pares deliberaram sobre quem
assumiria os cargos de Presidente, Vice-presidente e Secretário geral do Conselho
Municipal da Juventude, onde por unanimidade o senhor Luiz Phelipe Galdi Bissoli foi
eleito presidente, também por unanimidade o senhor Allan Diego Amorim Galvão
Louzada foi eleito como vice-presidente, para a vaga de secretário geral houve dois
inscritos, o senhor Bruno Felipe da Silva que obteve 8 votos e foi eleito e o segundo
candidato senhor Ricardo Costa Caruso não obteve votos, havendo ainda três abstenções,
pois havia a presença da titular e suplente da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda.
Após a eleição, conforme artigo 6º, §1º da Lei Municipal nº 8.6987/2.017, foi votado a
melhor forma de promover os encontros mensais ordinários, o horário e dia que se
sagraram vencedores foram toda última terça-feira do mês, às 16h, na Prefeitura Municipal
de Piracicaba, no Centro de Qualificação Profissional – 3º andar, com a próxima reunião já
marcada para o dia 27 de fevereiro de 2.018. Na sequência a reunião foi encerrada pelo
presidente. Eu Maria do Espirito Santo de Sousa, secretária, lavrei a presente ata, que será
lida e assinada.
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