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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
DE 09 DE JUNHO DE 2014 

No dia doze de junho de dois mil e quatorze, o conselho municipal do orçamento participativo 

reunidos em reunião ordinária do conselho, com início às dezenove horas no prédio do centro 

cívico no terceiro andar, sala do centro de qualificação permanente, com a participação dos 

conselheiros, a saber: região centro: - Sra. Inês Machado de Lima - titular; - região rural: Sr. Carlos 

José Marco da Silva – titular; Sr. Luiz José Novelo; - região sul: Cleuza Maria Adão de Aguiar - 

titular; - região norte: sem participação; - região leste: Sr. Adair de Jesus Rodrigues - titular; - da 

região oeste: Sra. Maria Vanusia Lima dos Reis - Suplente, cantamos também com a participação 

lideranças; Sr. Magno Peres Rodrigues e Sra. Maria Bombo D’Amico – Centro; Sr. Aniton Rissato – 

Norte; e, Manoel Paulo Mina – Sul; e, representantes do poder público, os gestores técnicos, a 

saber: SMG - Dorival José Maistro e Dagmar Correr Schiavi; - SMS – Moisés Francisco Baldo 

Taglietta; - SELAM – José Rivadavia Salvador; - SEMOB – Marcos Antônio de Oliveira, de da SMFIN 

– Pedro Vinícius Gomes de Freitas. Justificaram a ausência: Sra. Ninfa Sampronha Barreiros, por 

motivos de outro compromisso, Sr. Jackson do Nascimento Santiago, por motivo de saúde; Sr. 

Carlos Fernando Vieira da Costa, por motivo escolar. Iniciando os trabalhos o Sr. Dorival 

agradeceu a presença de todos, apresentando dos informes: e-mails encaminhados das atividades 

dos gestores municipais; foi realizado distribuição de materiais – Informativo da prefeitura da 

municipal, prestando contas. Passando aos trabalhos de pauta apresentou expondo quadro de 

resultados das plenárias regionais, contendo número de participantes das respectivas regiões e 

que no relatório final estes números serão melhores demonstrados e comparados com números 

de convites encaminhados. Já na sequencia passou apresentar repassando material de divulgação 

do congresso municipal do orçamento participativo de 2014 sendo cartaz e convite. Na sequência 

avaliada novamente Memoria técnica – instruções gerais do Congresso Municipal do Orçamento 

Participativo com respectivos ajustes sugeridos na reunião anterior. Apresentado de crachás de 

identificação sendo nas cores: região centro – azul; região rural – verde; região leste – amarelo; - 

região sul – roxa; região oeste – marrom; e região norte – vermelha; ainda a coordenação crachá 

com todas as corres e aos participantes apenas do congresso cor cinza. Seguindo a leitura da 

memoria técnica e instruções gerais do congresso, sendo: a) abertura e apresentação aos 

congressistas das atividades do congresso; - b) da participação; c) da priorização das demandas, 

onde todos os participantes das plenárias regionais de 2013 e 2014 terão 05 (cinco) bolinhas para 

priorizar cinco demandas de sua região; d) do processo de eleição que pode votar e ser votado; e, 

e) apresentação das 05 (cinco) demanda por ordem de votação; e dos membros eleitos para 

compor o conselho municipal do orçamento participativo de setembro de 2014 a setembro de 

2015. Assim a presente instrução foi discutida e deliberada, ficando os procedimentos de 

coordenação dos trabalhos do congresso para serem tratados em reunião extraordinária do 

congresso que deverá ocorrer no dia dois de julho para fechamentos das equipes de coordenação 

dos grupos (regiões) e orientações sobre recepção/cadastramento dos participantes congressista 

seja os mesmo, que já tenha participado de plenária regional e os munícipes que apenas estarão 

participando do congresso. Passando a palavra ao Sr. Pedro Vinícius Gomes de Freitas, para 

exposições sobre lei de diretrizes orçamentaria, expondo sobre as diretrizes e metas em 

conformidade com Plano Plurianual, onde esta legislação encontra-se disponibilizado na pagina 

da secretaria municipal de finanças site da prefeitura municipal. Após exposição foi aberto à 

palavra aos conselheiros abordaram diversas perguntas e sendo as mesmas plenamente 

respondidas pelo sr. Pedro Vinícius.   Finalizando os trabalhos e discussões da reunião ordinária, 

reiterou solicitando os conselheiros a participação ajudando na divulgação e na coordenação das 
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atividades dos participantes por regiões e do congresso, ressaltando a realização uma nova 

reunião para ajustes finais do congresso. E mais nada a ser mais desenvolvido e tratado pelos 

conselheiros, deu-se por encerrada a reunião as vinte hora e trinta minutos, do dia nove de junho 

de dois mil e quatorze, onde eu, Dorival José Maistro, agradeço a presença de todos e 

conjuntamente com os conselheiros e técnicos gestores públicos assinamos a presente ata. 

...........................................................................................................................................................................................................   

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................  

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - COMPAR 

PAUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DIA 02 DE JULHO DE 2014 

 

Prezados (as) Conselheiros (as). 

 

ROTEIRO DE TRABALHO: 

 

Informes: 19h às 19h15. 

 

Trabalho: 

 

 19hs00 – Atividades de coordenação do congresso municipal do orçamento 
participativo 2014. 

 Cadastramento e recepção; 

 Coordenação dos grupos por região; 

              1ª Etapa do congresso Priorização das demandas; 

               2ª Etapa eleição dos representantes da sociedade civil para compor Conselho 
Municipal do Orçamento Participativo setembro de 2014 a setembro de 2015. 

Apresentação resultados finais do congresso municipal do orçamento participativo 
2014. 


