CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO
Aos seis dias do mês de março de 2017, às 19h30, com a presença de 54(cinquenta e quatro
conselheiros e 10(dez) convidados, iniciou-se a reunião do Orçamento Cidadão do Município de
Campinas, onde o Secretário de Saúde Senhor Carmino Antônio de Souza, apresentou os avanços e
conquistas adquiridos ao longo dos últimos anos por sua pasta. No inicio dos trabalhos o senhor
Arlindo Dutra, que presidiu a reunião, deu informes gerais sobre o orçamento da prefeitura, além de
passar detalhes da reunião da coordenação realizada no mês anterior, com a presença do Secretário
de Relações Institucionais, Senhor Wanderley de Almeida, (Wandão) além de antecipar aos
presentes a pauta da próxima reunião, do dia 27/03, com a participação de todos os administradores
regionais e subprefeitos. A seguir passou a palavra ao Dr Carmino, para a apresentação do projeto
“Saúde em Ação”, uma parceria entre o governo do estado, Banco Interamericano de
Desenvolvimento e Prefeituras, projeto de 826 milhões de Reais, onde coube à cidade de Campinas
o montante de 104 milhões de reais para construção, reforma e modernizações na área da saúde.
Após a apresentação dos slides, com as devidas explicações do secretario, abriu-se a palavra aos
conselheiros que fizeram perguntas diversas sobre saúde e pediram detalhamentos sobre as
demandas elencadas nas reuniões anteriores do OC. Todas as dúvidas foram esclarecidas em
plenário e as perguntas que não tiveram tempo de serem apresentadas, o secretário solicitou que
encaminhassem por escrito ao gabinete do secretário para posterior resposta. Além das perguntas
referente à pasta defendida pelo Dr Carmino, os conselheiros apresentaram uma serie de
dificuldades encontradas nos postos de saúde de cada região e receberam o compromisso do
secretario de que buscaria solucionar cada uma delas o mais rapidamente possível. Em não
havendo mais nada a ser discutido, o presidente agradeceu a presença de todos conselheiros
presentes no plenário, aos componentes da mesa Renata Carvalho, Claudiceia Ferreira e eu, Waldyr
Cachine que secretariei o encontro, lavrei a presente ata .
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