
ATA DA ASSEMBLEIA DO ORÇAMENTO CIDADÃO DA AR CINCO EM 20/03/18

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e dezoito, às dezenove horas, na Sede da
Associação  de  Moradores  do  Bairro  Jardim  Garcia,  Rua  Jorge  Whitemann  283,
realizou-se a Assembleia do Orçamento Cidadão com a seguinte pauta: a) Indicação
de demandas;  b)  Eleição de dois Conselheiros Titulares e dois Suplentes.  Após a
abertura da assembleia foi feito a explanação dos procedimentos de realização da
mesma, em seguida abriu a palavra aos presentes, que teve como a primeira pessoa a
falar foi o Sr. Márcio que indicou a demanda de revitalização do Córrego Piçarrão e
colocação  de  gabiões  de  contenção,  bem  como  reforço  de  pavimentos  nas  vias
indicadas para desvio do fluxo de veículos que deixarão de passar pela John Boyd
Dunlop,  em razão  das  obras  do  BRT,  o  Sr.  Claudemir  ratificou  as  demandas  de
recapeamento das ruas dos bairros: Nóbrega e Castelo Branco, na mesma demanda a
Sra. Maria de Lourdes incluiu o bairro Jardim Roseira,  continuando o Sr. Claudemir,
propôs a pavimentação da Estrada Mão Branca entre o Aterro Sanitário e o Jardim
Rosolem, pois essa via será utilizada como desafogo à John Boyd Dunlop, ainda o Sr
Claudemir propôs que no espaço onde funcionava a Base da GM que seja construída
uma pista de skate, por se tratar de uma parte da Praça Maria Mãe do Povo que esta
abandonada e trazendo risco à população. Após os presentes fazerem as indicações de
demandas e também  suas observações, passou-se a discutir o segundo item, eleição
dos  conselheiros:  como  só  havia  uma  chapa  inscrita,  a  mesma  foi  eleita  por
aclamação, com uma observação: os presentes solicitaram que fosse registrado em
ata, o nome do Conselheiro Mércio Alves de Godoi, em correção a publicação do
Diário Oficial do dia dezenove de março de dois mil e dezoito e não Márcio Alves de
Godoi, após a correção a Chapa ficou assim constituída: Titulares – Maria de Lourdes
Cândido dos Santos Bispo, RG. 28753588 5, CPF 837 550 207 34, residente a Rua
Passagem da União 237, Jardim Novo Londres e o Sr. Pedro Aparecido Egídio, RG
9183625,  CPF  580  615  098  49,  residente  a  Rua  Domingos  Regina  44,  Jardim
Ipaussurama, como Suplentes – Mercio Alves de Godoi, RG 28086842, CPF 167 611
878 00,  residente a Rua Jorge Whitemann 230, Jardim Garcia e Elson Santos da
Silva, RG 137 634 79, CPF 024 513 718 11, residente a Rua Maria Madalena Gaigher
10, Chácaras Recreio Santa Fé. Nada mais havendo a ser tratado, a assembleia foi
encerrada às vinte uma horas e quinze minutos pelo Presidente Sr. Arlindo Dutra e eu,
Valdir de Paula Cachiné lavrei e assino a presente ATA.

__________________________
Valdir de Paula Cachiné


