ATA DE REUNIÃO DO ORÇAMENTO CIDADÃO
Região Central-AR 01

Tematica:Habitação

Local-Salao Vermelho- Prefeitura Municipal de Campinas
Avenida Anchieta 200.
Aos vinte e cinco dias do mês de Junho de 2016, no Salão Vermelho da Prefeitura Municipal de
Campinas, com inicio às 14:00 horas e término previsto para à 17:00 horas, realizou-se a reunião do
Orçamento Cidadão para debater as seguintes pautas:
Demandas da habitação;
Eleição dos conselheiros do Orçamento Cidadão.
Abrindo os trabalhos, o Presidente da mesa Sr. Arlindo Dutra, Diretor do Orçamento Cidadão
explicou aos presentes a importância da participação popular nas decisões do governo que dizem
respeito às comunidades mediante a Lei 15238 de 15 de junho de 2016, que dá aos conselheiros
eleito democraticamente, a participação na elaboração dos orçamentos municipais.
A seguir passou a palavra para a Secretária Municipal de Habitação, Senhora Ana Maria Amoroso
que passou a detalhar o balanço de todas as ações realizadas pela secretaria ate o momento.
Após agradecer a secretaria e tecer breves comentários sobre sua gestão, o Presidente passou a
palavra ao Sr Aparecido que agradeceu o comparecimento das pessoas e à secretaria de habitação
pelo empenho na condução dos empreendimentos e lembrou que no plano diretor foi enviado à
câmara municipal projeto de lei para a implantação de lotes urbanizados de interesse popular no
distrito de Souza. Continuando, elogiou a atuação da secretária frente à sua pasta ressaltando a
relevância de ter em uma secretaria tão importante, pessoa comprometida com o movimento
popular. Elogiou a iniciativa do Prefeito Jonas Donizette ao enviar para a Câmara Municipal Projeto
de Lei tão importante que dá ao conselheiros, o poder de participação nas decisões do governo.
Depois a palavra foi passada para os presentes apresentarem as demandas dos bairros.
Procedeu-se a seguir a eleição dos conselheiros do Orçamento Cidadão ,que por haver somente uma
chapa inscrita, foi eleita por aclamação.
Foram eleitos os Senhores João Cipriano Ribeiro- Titular – residente a Rua Jaçanã, 51 Vila
Aeroporto - RG 11997936 e Aparecido Ferreira da Silva – Suplente,- residente a rua José Odair
Gaggetti, 88 - Jardim Conceição - Sousas, RG 18078453-5.
Por solicitação dos presentes na assembleia e dos conselheiros eleitos, foi concedido um prazo de
até quinze dias para consulta à população e posterior apresentação das proposta.
Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada as 17h00, e eu, Waldyr de Paula
Cachine lavrei e assinei a presente ata.

_________________
Waldyr de Paula Cachine

