ATA DE REUNIÃO DO ORÇAMENTO CIDADÃO
Aos vinte e sete dias do mês de Junho de 2016, no auditório da EMEF Edson Luis Lima Souto, Vila San
Martim, com inicio às dezenove horas, realizou-se a reunião do Orçamento Cidadão para discutir as
seguintes pautas: Demandas dos bairros que compõem a região; Eleição dos conselheiros. No inicio dos
trabalhos, o Senhor Arlindo Dutra, presidente da mesa, explicou ao presentes a importância da
participação popular nas decisões do governo que dizem respeito às comunidades, com aprovação da
Lei 15238, do ORÇAMENTO CIDADÃO. Ressaltou que os conselheiros eleitos, passam agora, com a
aprovação da referida lei, a participar da elaboração dos orçamentos municipal podendo indicar quais as
prioridades de cada região direcionando as demandas de acordo com a criticidade de cada bairro. Em
seguida chamou a atenção do plenário sobre um fato que ocorreu com uma das chapas inscritas para o
pleito, que ao conferir os documentos notou que um dos inscrito estava impedido por lei, que ao ser
comunicado protocolou documento nº 16/10/24430, de renúncia e indicando um substituto. Entretanto,
a coordenação apresentou este fato para a assembleia acatar ou rejeitar a substituição, tendo em vista
que na assembleia estavam as partes interessadas e a lei sendo omissa nesse ponto, a assembleia que é
soberana, aprovou a indicação do substituto, sendo o Senhor Lourival Gomes Torres, RG 7464429-4,
residente a Rua Da Ginástica Artística, 338 - Vila Olímpia, substituindo o Senhor Anderson de Souza,
RG 24524748-8, residente a rua Elza Monnerat,44 – Vila San Martin. A seguir, passou a a palavra para
a Senhora Mariangela, Coordenadora Regional de Ensino, a qual apresentou os avanços conquistados
na educação, destacando a importância do estudo na vida das pessoas. Retomando a palavra, agradeceu
a Sra Mariângela e passou a a palavra ao Senhor Vitor, Coordenador da AR 4, que enalteceu a
importância do Orçamento Cidadão como instrumento de participação popular nas decisões do governo
e fez breve relato das realizações de sua gestão à frente da Administração Regional 04, contribuindo
para o desenvolvimento da região. Como as inscrições continuavam e dado ao grande numero de
pessoas para se inscrever e estando perto do horário de encerramento das inscrições, o plenário foi
consultado sobre a possibilidade de prorrogar o horário e ficou acertado que o término seria as 20h30. A
seguir a palavra foi aberta ao plenário para comentários e apresentação das propostas. O Senhor
Lourival, após breve relato da situação de seu bairro, solicitou melhorias geral para a região e do
transporte público; o Senhor Valter lamentou a falta de uma praça de esporte em seu bairro, alegando
ausência de espaço para o lazer; Kathelym reclamou de alagamento na rua Olimpio Lima Gonçalves,
que acontece em tempos de chuvas forte; o Senhor Rodrigo solicitou um posto de saúde na região; A
Senhora Patricia solicitou a construção de uma creche no bairro Mirassol, no que foi acompanhada pelo
Senhor Lúcio, que alegou existir área na região para a educação; o Senhor Geraldo Pinto disse que a
região precisa de mais segurança, sugerindo uma base da GM no local. Após ouvido o plenário e
anotadas todas as demandas ,deu-se inicio ao processo eleitoral, com a participação de duas chapas:
Chapa 01
Titulares :Roseli Aparecida dos Santos e Patricia Fonseca Salustiano
Suplentes:Denise Cardoso e Maria Ivonete da Silva
Chapa 02
Titulares: Vanderlei Marcos Ferrari e Lourival Gomes Torres
Suplentes:Carlos Lucio de Souza eValter Adriano dos Santos
Após serem submetidos a votação do plenário a chapa dois (02) foi considerada vencedora com a
contagem de 64 votos contra 25 votos da chapa 01, sendo 02 votos anulados e 09 ausências. 100
pessoas estavam aptas a votar. Não havendo nada mais a ser discutido, o presidente, após agradecer a
presença de todos encerrou a Assembleia e eu, Waldyr de Paula Cachine que secretariei os trabalhos,
redigi a presente ATA que segue por mim assinada.
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