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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
DE 02 DE JULHO DE 2014 

No dia dois de julho de dois mil e quatorze, os membros do conselho municipal do orçamento 

participativo reunidos em reunião extraordinária, 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: sem 

participação; - região sul: Cleuza Maria Adão de Aguiar - titular; - região norte: Sr. Jackson do 

Nascimento Santiago - titular; - região leste: Sr. Adair de Jesus Rodrigues - titular; - da região 

oeste: sem participação, cantamos também com a participação Sr. Moacir Rosa da Silva – leste e os 

representantes do poder público, os gestores técnicos, a saber: SMG - Dorival José Maistro e 

Dagmar Correr Schiavi; SMS – Moisés Francisco Baldo Taglietta; SEMOB – Marcos Antônio de 

Oliveira. Justificaram a ausência: Sr. Carlos José Marco da Silva e Sra. Ninfa Sampronha Barreiros, 

por estar participando no mesmo horário de reunião do IPPLAP, Sr. Sr. Carlos Fernando Vieira da 

Costa, por motivo de escola; Sres. Pedro Vinicius e José Rivadavia Salvador por outro 

compromisso no mesmo horário. Iniciando os trabalhos agradecendo a presença de todos, foi 

novamente apresentado convite e cartaz de divulgação do congresso municipal do orçamento 

participativo, os tipos e cores dos crachás dos participantes no congresso (por região, 

coordenação e congressistas). Na sequência foi distribuído novamente Memoria técnica – 

Instruções Gerais dos Trabalhos do Congresso para os conselheiros e técnicos participantes com 

objetivo de repassar, esclarecer e tirar duvidas para pleno desenvolvimento dos trabalhos de 

coordenação do grupo do congresso.  Assim visando facilitar também estes trabalhos foi 

apresentado forma de lista de cadastramento e recepção, lista de presença dos participantes nos 

grupos para checagem, conferencia e votação dos participantes aptos à votação. Foram 

apresentadas também em forma de planilha a qual será disponibilizada (por região) aos 

participantes da respectiva região as demandas apresentadas em plenária regional de 2013 e 

2014, assim serão disponibilizadas aos participantes no formato A4 (planilha geral das demandas 

e outro somente com as demandas de investimento) e no formato A3 (planilha com as demandas 

de investimento) fixado na sala para o processo de votação. Apresentado também o coordenador 

terá arquivo em equipamento eletrônico (microcomputador) para o processo de apuração dos 

resultados de votação das demandas e consequentemente classificadas por ordem de votação as 

05 de mandas mais votadas da região, na sequência do trabalho da região a coordenação também 

faz apuração do processo de eleição dos representantes da sociedade civil da região para compor 

como membro do conselho municipal do orçamento participativo. Todos estes procedimentos são 

o papel dos coordenadores no congresso, onde os mesmos levaram para apresentação e leitura a 

plenária geral do congresso.  Os formulários de lista de presença e apuração é uma forma de 

facilitar aos trabalhos e organizar os procedimentos visando atender tempo estipulados para cada 

etapa do congresso das respectivas regiões. Os coordenadores técnicos e conselheiros precisarão 

estar no dia do evento às oito horas para receber listas e materiais para recepção dos munícipes 

participantes do congresso. Depois de solucionadas as explicações e questões de procedimentos 

pelos participantes, e nada mais desenvolvido e tratado, deu-se por encerrada a reunião 

extraordinária às vinte horas e quarenta cinco minutos, do dia dois de julho 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. ...............................................................   
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CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - COMPAR 

PAUTA DA REUNIÃO ORDINARIA DIA 14 TRANSFERIDA PARA DIA 21 DE JULHO DE 2014 

 

Prezados (as) Conselheiros (as). 

 

ROTEIRO DE TRABALHO: 

 

Informes: 19h às 19h15. 

 Documentos encaminhados por e-mail referente a convites e atividades da administração.  

 

Trabalho: 19h15  

 

Pauta: 

 Relatório técnico do Congresso Municipal do Orçamento Participativo 2014. 

 Avaliações, troca de informações e discussão sobre o congresso e relatório. 

 Avaliação sobre participação nas plenárias e congresso. 

 Questões como aumentar participação nas plenárias regionais. Quais as formas para 
aumentar participação e meio possíveis.  

 

 

 

 

 

 


