
 

 

CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO 

ATA DA  PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO 

 

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2017, no salão vermelho da prefeitura municipal de 

Campinas, com a presença de 62 conselheiros e inicio às 19:30 horas em segunda chamada, teve 

inicio a reunião do Orçamento Cidadão para discutir e aprovar demandas indicadas pela 

Coordenação. Na abertura dos trabalhos o senhor Arlindo Dutra que presidiu a reunião, apresentou a 

secretária de educação, senhora Solange Pellicer, que discursou sobre as programações de sua pasta 

e pediu apoio aos conselheiros para as eleições dos Conselhos Locais e Municipal de Educação, que 

ocorrerá entre Fevereiro e Março e  encerrou sua fala agradecendo a todos os presentes. A seguir, o 

presidente falou sobre temas gerais além de esclarecer que, mesmo diante das dificuldades 

enfrentadas pelo município ao longo do ano, algumas demandas foram atendidas. Também, sugeriu 

como pauta a escolha dos Secretários a ser convidados para explanação dos atendimentos das 

demandas protocoladas. Aberto a palavra, os conselheiros fizeram uso do microfone para agradecer 

e apresentar seus anseios em relação às suas demandas que foram enviadas para as devidas 

secretarias, e apontaram a importância da participação dos Secretários de Saúde, Habitação, 

Cidadania, Educação e Meio Ambiente, nas reuniões do primeiro semestre. O Senhor Aparecido, 

Conselheiro titular do Distrito de Sousas  tomou a palavra e questionou a ausência da presença e da 

apresentação de demandas seu Titular João Cipriano (Distrito Ouro Verde), cobrando uma posição 

da mesa. O Coordenador da reunião argumentou que era a primeira reunião oficial do Conselho e 

que o Conselheiro titular não acumulava três faltas para ser destituído, porém, o Sr. Aparecido   

(Distrito Sousas) insistiu na questão afirmando que a eleição ocorrera em Junho de 2016 e o Sr 

Joãozinho (Distrito Ouro Verde) foi eleito com a população de Sousas e não deu mais satisfação, 

por isso entendia que deveria haver a substituição. O Sr. Arlindo Dutra, esclareceu que a Assembleia 

é soberana, mas abaixo da Lei, pois, o Sr. Joãozinho pode entrar com recurso e voltar ao conselho. 

Também, afirmou que pela Lei, o Sr Aparecido, como Suplente assume a titularidade, mas a mesma 

lei não permite um conselheiro assumir duas titularidades, como o Senhor Aparecido é titular em 

Sousas, que nesse caso, o Sr Aparecido Ficaria com duas titularidades e o Conselho ficaria no 

prejuízo de um Conselheiro Titular. Diante o impasse, O Sr. Arlindo esclareceu que, como esse é 

um caso omisso aplica-se o Artigo 26º do regimento proposto pelos conselheiros, ou seja, a 

Assembleia do Conselho decidirá. 

 Portanto, a maioria manteve a substituição mas indicando outra pessoa para o cargo de titular na 

Temática Habitação, o Sr. Jeferson Rogério Barbosa (Distrito Ouro Verde). E não havendo mais 

nada a ser discutido, a reunião foi encerrada com agradecimentos a todos pela presença e eu, 

Waldyr Cachine lavrei a presente ata . 

 

 

    Arlindo Dutra  

    Diretor do Orçamento Reunião 

 

 

  


