REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARTICIPATIVO
MUNICIPAL DA CAPELA DO SOCORRO
DATA 06 DE OUTUBRO DE 2014

Esta reunião foi conduzida pelo Sr. Coordenador Francisco
das Chagas Ferreira (Chiquinho) e secretariado pelo Sr. José
Luiz Pereira dos Santos (Zito Pereira).
Deu se inicio a reunião com aprovação da ata do dia 08 de
setembro 2014.

Pauta 01: Discutir a eleição dos conselheiros.
O Sr. Francisco das Chagas Ferreira (Chiquinho)
coordenador deu boas vindas aos conselheiros.
Chiquinho agradeceu a todos pela sua reeleição.
Zito Pereira agradeceu a todos que compareceram e os
conselheiros que votaram pela reeleição, vou falar sobre a
eleição que transcorreu tudo normal, foi tudo de forma
democrática.
Sr. Laudionor - Eu não concordo até por que não vi nada de
democrático, tinha um funcionário da subprefeitura
pedindo votos para a chapa da situação.

Juarez- Eu não concordo por que tinha pessoas de fora
contando os votos, por isso que eu fiquei muito chateado.
Jaqueline - Sobre as eleições tudo bem, só fiquei chateada
com o Sr. Raposão por ter levado várias pessoas para a
eleição do conselho sem nos consultar e tambem para a
audiência pública do orçamento participativo e com isso
expor o nosso conselho.
Leonir José (Raposão): Sobre a eleição não foi tão
democrática, pois tinha pessoas sentadas nos lugares
destinados aos conselheiros. Respondendo á Jaqueline você
tem que falar para as pessoas da ocupação, pois elas
votaram em nós e esperam que as representemos da
melhor forma.
Zito Pereira - Eu acho que você Raposão é um cara muito
esclarecido e tem o poder perssuadir, isso foi provado no do
dia da nossa eleição, quando você sinalizou para os seus
convidados e os mesmos o acompanharam e retiram-se.
Com todo esse conhecimento você poderia ter se
candidatado ao cargo de conselheiro da habitação, para
ajudar a solucionar os problemas de moradia em nossa
região.
Esta reunião contou com a presença de 12 Conselheiros
Participativos Municipal da Capela do Socorro.

Fica definida a próxima reunião para o dia 03 de novembro
de 2014.
Deu se por encerrada décima segunda reunião do Conselho
Participativo Municipal da Capela do Socorro.
Ata lida e aprovada por 19 conselheiros participativos na
reunião ordinária do dia 03 de novembro de 2014

