
ATA  DA ASSEMBLEIA DO ORÇAMENTO CIDADAO DO SEGMENTO COMUNIDADE NEGRA 
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segmento deveria se apresentar para a disputa conforme  publicado no DIARIO OFICIAL DO 

MUNICIPIO de 17/06/2016, e que por motivos de força maior, houve a necessidade de ser adiado e 

ficou estabelecido o dia 29/08/2016 para a realização da assembleia. Na abertura dos trabalhos, o 

senhor Arlindo Dutra, presidente da mesa, apresentou os objetivos da reunião e agradeceu a 

presença de todos e ressaltou a importância da participação dos moradores nas assembleias que 

definirão os rumos da politica orçamentaria municipal, enfatizando que, com a aprovação da lei 

15.238, Lei do Orçamento Cidadão, os conselheiros eleitos passam a ter o direito de opinar nas 

decisões do orçamento, indicando quais as prioridades da temática. Após breves considerações 

sobre a importância do trabalho dos conselheiros, abriu a palavra ao plenário para que pudessem 

apresentar suas reivindicações, ficando acordado que as demandas seriam apresentadas 

posteriormente em formulário próprio  ao departamento. Não havendo mais nada a ser discutido 

sobre o tema, as chapas inscritas para o pleito foram apresentadas ao plenário para votação sendo 

que, três chapa  concorriam para a disputa no segmento da comunidade negra. 

Para representar a comunidade negra, as chapas que se apresentaram para a disputa,  ficaram assim 

constituídas; 

Chapa um (01)- 

Titular- Maurilio Ferreira da Silva e Airton Feitosa dos Santos; 

Suplente- Celeste Costa dos Santos e Irani Candida dos Santos. 

Chapa dois(02) 

Titular- Éverson Jesus Moreira; 

Suplente Gervásio  José  Antônio 

Chapa três (03) 

Titular - Félix Benedito Himalaia; 

Suplente - Luiz Fernando Ferraz 

Após a contagem dos votos . Apurou-se que a chapa dois (02), dos 175 votos validos, recebeu um 

total de 162 votos, sendo portanto considerada vencedora do pleito,  a chapa um, ficou em segundo 

lugar com 11votos e a chapa três, em terceiro com dois votos. Nada mais a ser discutido, o  

presidente dos trabalhos, Senhor Arlindo Dutra, encerrou  as atividades, e eu, Waldyr Cachine que 

secretariei os trabalhos, redigi a presente ata  que segue por mim assinada. 

 

 

                           _____________________ 

                             Waldyr de Paula Cachine 

                                Orçamento cidadão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


