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Em mais uma etapa do processo de escolha das coordenadorias
regionais que estarão à frente dos trabalhos que auxiliarão a
executiva estadual no processo eletivo de 2016, em encontro
realizado em Bauru, no último sábado (9) pela manhã,
representantes das cidades que compõe a Bacia 15 se reuniram
para a escolha dos novos coordenadores e o porta-voz.
A Coordenação Regional da Bacia 15 é formada por colégios
eleitorais pertencentes a trinta e quatro (34) municípios,
banhados pela Bacia do Médio Tietê/Jacarepepira, localizados
na Região Centro Oeste do estado.
Estiveram presentes filiados representantes de 25 cidades.
Além dos filiados, dirigentes municipais, vereadores e viceprefeitos pertencentes a Bacia 15, marcou presença o dirigente
estadual, Kiko Danieletto, coordenando os trabalhos em Bauru.
Foram sete (7) os coordenadores regionais escolhidos na Bacia
15: Bragatto (São Carlos), Galo (Araraquara), Emilson (Igaraçu

do Tietê), André Marques (Bocaina) Leandro Mangili (Dois
Córregos) Solana (Pederneiras) e Clodoaldo Gazzetta (Bauru)
que passa a ser o novo porta-voz da bacia junto à executiva
estadual.
BACIA 15 NAS ELEIÇÕES DE 2014
Desempenho da Bacia 15 para o cargo de deputado Federal
Na Bacia 15, os votos válidos (nominais + legenda) do PV para
o cargo de deputado federal (94.539) correspondem a 9,89% de
todos os votos válidos da legenda no estado (955.373). Para
uma melhor análise sobre o desempenho da Bacia é preciso saber
que todos os votos válidos (de todos os partidos) sufragados
na Bacia 15 (753.798), representam 3,59% dos votos válidos de
todo o estado (20.996.012). Onze (11) comissões executivas
municipais provisórias superaram a casa dos 3% de votos. Nas
demais cidades em que os votos do PV ultrapassou os 3%, não
existIam comissões executivas municipais provisórias
legalmente em atividade (ver relação das cidades abaixo).

Desempenho da Bacia 15 para o cargo de deputado estadual
Na Bacia 15, os votos válidos (nominais + legenda) do PV para
o cargo de deputado estadual (56.746) correspondem a 4,34% de
todos os votos válidos da legenda no estado (1.306.750). Para
uma melhor análise sobre o seu desempenho é preciso saber que
todos os votos válidos (de todos os partidos) sufragados na

Bacia 15 (743.117), representam 3,60% dos votos válidos de
todo o estado (20.621.703).
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