
              

 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO 

ATA DA  TERCEIRA  REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO  

    

Aos vinte e sete  dias do mês de março de 2017, às 19h30, no Salão Vermelho, situado na Avenida 

Anchieta 200, teve inicio a Reunião do Conselho do Orçamento Cidadão para apresentação dos 

Administradores Regionais e Subprefeitos aos conselheiros. Na abertura o senhor Arlindo Dutra que 

presidiu a reunião, deu informes gerais sobre a situação financeira da prefeitura e adiantou que, 

embora toda essa crise tenha atingido todos os municípios,  o governo  não mede esforços para 

atender as necessidades da população onde se inclui as demandas do Orçamento Cidadão. A seguir 

informou aos presentes que o coordenador da COAR por motivos de saúde, não poderia estar na 

reunião indicando como seu substituto o Senhor Marcelo Duarte, Subprefeito de Joaquim Egídio. O 

senhor Marcelo falou sobre os esforços que os Administradores Regionais e Subprefeitos tem  

manifestados em diversos temas de sua gestão a frente da administração municipal, além de exaltar 

o empenho do Prefeito Jonas Donizetti na condução da cidade de Campinas. Dando continuidade, o 

coordenador dos trabalhos passou a palavra aos Administradores e Subprefeitos para se 

apresentarem aos presentes na assembleia. Em seguida, o Sr. Arlindo abriu a palavra aos 

conselheiros Emersom (AR 9), Marcos (AR4), Aparecido (Distrito de Sousas), José Orlando (AR3), 

Donizette (Distrito Campo Grande) e o senhor Benedito (AR7), cujas falas seguiram a mesma 

lógica de raciocínio, alguns elogiando os trabalhos dos Administradores Regionais e Subprefeitos, 

outros misturavam elogios e cobranças. Retomando a palavra, o senhor Arlindo Dutra, estipulou um 

tempo para que os conselheiros e convidados presentes na reunião, se dividissem em grupos por 

áreas a de gestão, afim de se conhecerem melhor e firmar uma agenda de encontros futuros para 

apresentação de demandas elencadas no Orçamento Cidadão 

Encerrada essa fase, o senhor Arlindo Dutra, retomou a palavra e não havendo mais nada a ser 

discutido, agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos e eu, Waldyr Cachine lavrei a 

presente ata . 

 

Arlindo Dutra 

Diretor do Orçamento cidadão 

 

 

 


