
 

CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO 

                         ATA  DA QUARTA  REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Aos vinte quatro dias do mês de abril de 2017, às 19h00, no Salão Vermelho, do Paço Municipal, o Sr 

Arlindo Dutra abriu a quarta reunião do Orçamento Cidadão, compondo a mesa com a equipe do Orçamento 

Cidadão e a Dra. Ângela Cruz Guirão, representante do Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável. Após a apresentação da composição da mesa, o Sr. Arlindo apresentou os 

novos conselheiros e abriu a palavra aos presentes. Raimundo Francisco de Souza (AR6); Maria da 

Conceição (AR10); José Alves de Mello (AR8); Maria Nazaré (AR 15); Fernanda Pinheiro dos Anjos 

(Temática mulher) e Cristiane Mendes Monteiro (temática  Mulher) fizeram suas apresentações e foram 

recebidos com aplausos, como novos companheiros de conselho. Retomando a palavra o presidente, após as 

devidas boas vindas, passou o microfone para  Dra. Ângela, que passou a apresentar para os presentes de 

forma mais detalhada o plano municipal do verde, explicando para os ouvintes a importância que essa 

iniciativa tem para a cidade, buscando levar aos  moradores das áreas mais distante uma melhor qualidade de 

vida, criando espaços verdes, onde grandes parques de lazer, dão aos moradores condições para suas 

atividades ao ar livre. Encerrada a apresentação e após os agradecimentos costumeiros, foi concedida a 

palavra aos conselheiros para que suas dúvidas fossem sanadas. O primeiro inscrito foi o conselheiro 

Raimundo (AR 6) , que solicitou da convidada informações sobre quais seriam as providências da secretaria 

para sua região, as quais, foram esclarecidas; a conselheira Terezinha (AR3), teceu vários elogios  em relação 

às áreas verdes em sua região e agradeceu pelo trabalho realizado. Maria de Lourdes (AR5) reclamou que, 

quando acontece uma reintegração de posse em uma área invadida, deveria ser feito um plantio de arvora no 

local para que não houvesse outra ocupação e solicitou informações sobre o parque linear do Capivari. O 

senhor Lúcio (AR4) pediu informações sobre a possibilidade de plantio de àrvores em sua região, 

principalmente nas margens das nascentes. Emerson (AR 9) após elogiar a apresentação da doutora Ângela, 

falou sobre a falta de atenção no parque das águas e sugeriu maior interação entre o Secretariado do Verde e 

o DPJ. Feita a primeira rodada  de perguntas, a convidada passou a responder aos questionamento e todos se 

deram por contemplados com as respostas. Na segunda rodada, o senhor Aparecido (Distrito de Sousas) 

perguntou se o plano do verde vai interagir com o plano de manejo. Rosemary (Distrito do Campo Grande) 

quis saber se a área do Bassoli está inserida no Plano do Verde, o Senhor Aparecido  (AR 14), reclamou do 

abandono em sua região e falou(suas palavras) que  havia um TAC para seu bairro, que foi arquivado e 

solicitou plantio de árvores na região onde mora. 

A conselheira Cintia (Distrito de Barão Geraldo) reclamou que o bairro Village não foi contemplado no plano 

e pediu fiscalização sobre o plantio de arvores do bairro. O senhor José Orlando (AR3), discorreu sobre as 

áreas ribeirinhas e pediu manutenção, reclamou sobre o vazamento de esgoto dentro dos córregos e solicitou 

a instalação de eco pontos na região. Respondidas a todas as perguntas, passou-se então para a terceira 

rodada de perguntas e a primeira inscrita foi a Conselheira Nazaré (AR 15), fazendo um questionamento 

sobre qual seria a área do bairro São Domingos, que seria atendida pelo PAC. Também, ressaltou a dimensão 

geográfica do aeroporto necessitando de mais um PAC para solucionar o problema. O senhor Pascual (AR 

11), reclamou sobre os vários  parques da região e perdas de reflorestamento, e se os moradores podem 

pleitear verbas para cuidar das praças; a Sra. Sônia, do Recanto dos Dourados, solicitou ajuda para os 

problemas da região, complementado a fala do conselheiro Aparecido (AR14). O senhor Manuel (AR 14), 

informou que  a “Maria Fumaça”, esta queimando pallets decorrente do processo de expurgo, que para serem 

utilizados sofrem uso de produtos altamente tóxico  e que a fumaça oriunda desse processo, é altamente 

cancerígena, além disso, denunciou que a empresa Tosan não tem rede de esgoto e é suspeita de jogar dejetos 

no rio. A Cristiane (temática Mulher) quis saber se têm um meio de fazer campanha punitiva para os 

agressores do meio ambiente. Encerradas a fase das perguntas e tendo as respostas contemplado a todos, a 

palavra foi retomada pele presidente Arlindo Dutra que , agradeceu a palestrante bem como aos conselheiros 

presentes e deu por encerrada a reunião e eu, Waldyr Cachine lavrei a presente ata . 

 

 

Arlindo Dutra 

Diretor do Orçamento Cidadão 

 

                                         

 

 


