50º Encontro Estadual do PVSP será em Indaiatuba

Para realizar o 50º Encontro Estadual, agendado para acontecer
durante o dia 15 de agosto próximo, a direção estadual do PVSP escolheu como local o Polo Hotel Fazenda, que faz divisa
entre Campinas e a cidade de Indaiatuba.
O 50º Encontro Estadual do PV-SP dará o início oficial à
campanha da legenda visando as eleições de 2016. Embora as
regras eleitorais ainda não estejam definidas para o próximo
pleito, dado ao fato do Congresso Nacional ainda estar
discutindo alterações legais (reforma política), uma série de
ações devem ser discutidas e tomadas para que os Verdes de São
Paulo tenham um desempenho satisfatório no pleito que se
avizinha.
As novas Coordenadorias Regionais, que serão empossadas
durante o Encontro, passam a ter plena incumbência de
arregimentar, orientar e monitorar as direções municipais no
sentido de reforçar os núcleos de participação, ampliando ao

máximo o número de filiados que possam compor as listas
próprias de candidaturas aos legislativos municipais. Hoje, o
PV-SP conta com 32 prefeitos, 47 vice-prefeitos e mais de 400
vereadores em exercício em todo estado de São Paulo. A tarefa
em lançar um maior número de candidatos majoritários em 2016
deve ser a tônica forte desse 50º Encontro Estadual.
O Encontro deve contar com a presença de inúmeros dirigentes,
entre eles o presidente nacional do Partido Verde, deputado
José Luiz de França Penna. Já presidente estadual, Marcos
Belizário, além de todos dirigentes municipais e estaduais,
está convocando também todos os prefeitos, vice-prefeitos,
vereadores, deputados estaduais e deputados federais da
legenda para marcarem presença no Encontro.
A organização do evento estará a cargo dos dirigentes do PV
Campinas e PV Indaiatuba que, juntamente com membros
dirigentes da Executiva Estadual recepcionarão todos os demais
dirigentes vindo de todas as regiões do estado.
As atividades devem começar por volta das 9 horas, com
previsão de término às 15:30h. Além da plenária, que deve ser
dissolvida no fim da manhã, haverá a composição de várias
mesas, em salas distintas, discutindo assuntos diversos de
interesse do coletivo partidário. Uma agenda, neste sentido,
já está sendo preparada pelos organizadores do evento.
PROGRAMAÇÃO DO 50º ENCONTRO ESTADUAL
• 08:00h.
• 09:30h.
• 10:00h.
Deputados)
• 10:30h.
• 11:00h.
• 12:00h.
• 13:00h
• 14:00h.
• 14:30h.

Inscrições e Coffee
Painel Eleições 2016
Abertura (Presidente Nacional, Estadual e
Prefeitos e Vereadores do PV (fala ou vídeo)
Grupos Temáticos GT7
Almoço
Resultado Plenária dos grupos Temáticos
Posse dos Porta-vozes e Coordenadores das Bacias
Fechamento e entrega de Certificado

SERVIÇOS:
A inscrição para a participação no 50º Encontro Estadual do
PV-SP custará R$ 20,00 (vinte reais), por pessoa, com direito
a Coffe Break e almoço, que será servido no local.
O Polo Hotel Fazenda de Indaiatuba fica na estrada
Campinas/Indaiatuba – SP-075 (entrada à direita, antes do
pedágio principal)
Acesse o mapa do local através do Link abaixo:
https://www.google.com.br/maps/place/Polo+Hotel+Fazenda/@-23.0
38237,-47.159056,13z/data=!4m2!3m1!1s0x94c8b505aad4515f:0xa5ae
fcfa0963dce9
Saiba mais sobre o Hotel em:
https://www.facebook.com/pages/Polo-Hotel-Fazenda/142830714748
5824
Para aqueles que quiserem se hospedar da sexta-feira para o
sábado, a diária, com café da manhã, custará R$ 100,00 (cem
reais), por pessoa. A reserva da hospedagem deve ser feita
diretamente com a administração do hotel.
Polo Hotel Fazenda de Indaiatuba
Rod. Eng. Paulo de Társo Souza Martins, 6205
13336-000 – Indaiatuba – SP
Tel. (19) 3875-2461
email: polohotel@hotmail.com
Hospedagem: falar com Rosangela ou Claudio Polo
Contato com a organização do evento (PV)
(11) 3628-4334 – Anna – Luiza – Elisa
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

