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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014 

No dia dez de novembro de dois mil e quatorze, como início as 19h00 horas, na Prefeitura Municipal de 
Piracicaba – 3º andar sala do Centro de Qualificação Permanente, ocorreu reunião ordinária do conselho 
municipal do orçamento participativo. A reunião contou com a presença do Sr. José Admir Moraes Leite – 
Secretário Municipal de Finanças, dos representantes da sociedade civil: Região Centro – Magno Peres 
Rodrigues e Maria Bombo D’Amico; Região Rural – Carlos José Marco da Silva, Ana Clara Degaspari Stenico 
e Simone Rodrigues Dias Aoyagi; Região Leste – sem participação; Região Norte – Marta Maria Lopes 
Rezende; Região Oeste – Luiz Vicente Alves da Silva; Região Sul – Ubirajara C. de Barros Sabino. A 
conselheira Sra. Marta Maria Lopes Rezende – suplente da região norte com a ausência membro titular da 
região assumiu na reunião a titularidade. Estiveram também presente Sr. Waldemar da Silva - região rural 
bairro Santa Izabel; Sr. Dirceu M. Rezende – região norte bairro Santa Rosa; Participando ainda da reunião 
tivemos presença alunos da ESALQ Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiros – Rafael Ricardo Inácio, 
Heitor de Oliveira Foltran, Edison Shimakado Filho e Lucas Cepa Freiria. Os representantes do poder 
público presente; Pedro Vinícius Gomes de Freitas – SEMFI; Marco Antônio de Oliveira – SEMOB; Ana Paula 
Coelho – SMS; Fabiano Godoy Bertin – SEDEMA; Edna Maria Peres Desuó SEMDES; e José Rivadavia 
Salvador – SELAM; (titulares); tendo ainda a participação de: Olivia Patrícia de Brito – SEMAE; Joel de Faria 
- SEMTRE; Waldemar Gimenez – SEMA; (suplentes) e de Dagmar Correr Schiavi – SMG apoio ao conselho. 
Justificaram as ausências os conselheiros representantes da sociedade civil e do poder público: Carlos 
Fernando Vieira da Costa – região sul; Dorival José Maistro – SMG; Getúlio Pedro de Macedo – SEMUTTRAN; 
Luciana Polizel - SETUR. Dando início aos trabalhos o Sr. Carlos José Marco da Silva – Coordenador do 
Conselho Municipal do Orçamento Participativo agradeceu a presença de todos, e especialmente pelo 
atendimento do Senhor José Admir Moraes Leite – Secretário Municipal de Finanças, passando a palavra ao 
mesmo para exposição sobre Legislação Orçamentaria em caminhada a discussão e votação à Câmara de 
Vereadores. Ao término da apresentação do senhor secretário o Sr. Carlos Marco José Marco - coordenador 
agradeceu a presença e a exposição. Continuando a reunião ordinária foi apresentada a solicitação de pauta 
do conselheiro Magno Peres Rodrigues, para agendar reunião com Sr. Prefeito para tratativas / 
justificativas sobre as 05 (cincos) demandas priorizadas de cada região da cidade no Congresso Municipal 
do Orçamento Participativo de 2014. Assim ficou deliberado que a coordenação do conselho municipal 
procederá a documento solicitando agenda do senhor Prefeito, e, diante resposta de confirmação da agenda 
a coordenação providenciará comunicado de convocação aos conselheiros. Ficou também deliberado pelos 
conselheiros presentes a criação comissão de avaliação e estudos sobre Lei 5.132/2002, devendo a todos 
que tem disponibilidade participar, sendo que a primeira reunião ocorrerá dia 19 de novembro, às 16h00 
na secretaria municipal de governo, sendo a partir desta criação de um calendário de reuniões da comissão 
de estudo sobre a Lei 5.132. Foi também apresentado os informes e nada mais havendo a ser tratado, eu 
Carlos José Marco da Silva coordenador do conselho municipal orçamento participativo, auxiliado pela Dra. 
Olívia Patrícia de Brito na coleta dos pontos discutidos, das informações e deliberações constantes desta ata 
da reunião, dei por encerrada a reunião ordinária as vinte uma hora, onde agradeço a todos pela 
participação e assino apresente ata conjuntamente com conselheiros. ___________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 


