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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO  
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014 

No dia quinze de dezembro 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 
extraordinária do conselho municipal do orçamento participativo. A reunião contou com a presença 
do Sr. Renato Morgado, do Imaflora e Observatório Cidadão de Piracicaba, e dos representantes da 
sociedade civil: Região Centro – Magno Peres Rodrigues – titular; Região Rural – Carlos José Marco 
da Silva e Ana Clara Degaspari Stenico, titulares e Simone Rodrigues Dias - suplente; Região Leste – 
sem participação; Região Norte – sem participação; Região Oeste – Luiz Vicente Alves da Silva - 
titular; e Região Sul – Carlos Fernando Vieira da Costa - suplente. Contou também com a presença 
dos representantes da sociedade civil, a saber, Waldemar da Silva - região rural, bairro Parque 
Peória; Cleuza Maria Adão Aguiar – região sul, bairro Parque dos Eucaliptos; Maria Izabel R. Aragon 
- região centro, bairro Vila Rezende.  Os representantes do poder público presente; Pedro Vinícius 
Gomes de Freitas – SEMFI; Edna Maria Peres Desuó - SEMDES, titulares. Tendo ainda a participação 
de: Olivia Patrícia de Brito – SEMAE, Getúlio Pedro de Macedo - suplentes e de Dagmar Correr 
Schiavi – SMG apoio ao conselho. Justificaram as ausências os conselheiros representantes do poder 
público: Dorival José Maistro – SMG, devido outro compromisso mesmo horário; Joel de Faria – 
SEMTRE, motivo férias; Sr. Fabiano Godoy Bertin – SEDEMA, Atividades de fiscalização no mesmo 
horário e de José é Rivadávia Salvador – SELAM, por outro compromisso mesmo horário. Dando 
início aos trabalhos o Sr. Carlos José Marco da Silva – Coordenador do Conselho Municipal do 
Orçamento Participativo agradeceu a presença de todos, principalmente ao Sr. Renato Morgado 
pelo acolhimento de nossa solicitação para participar desta reunião como palestrante/expositor 
sobre orçamento participativo e sobre a lei de transparência. Usando da Palavra o Sr. Renato 
Morgado abordou qualificando sobre a importância da participação da sociedade civil no 
acompanhamento e fiscalização da legislação orçamentaria do município, sobre o controle social 
das metas, execução de obras, serviços e ações programas sociais indicadas pelos moradores nas 
plenárias regionais. Utilizando de um trabalho desenvolvido em conjunto com Associação de 
Moradores do Bairro de Tupi exemplificou detalhadamente a metodologia e principais resultados a 
respeito das demandas da comunidade e a atuação do município sobre as mesmas.  Finalizando se 
disponibilizou aos representantes da sociedade civil quando a reproduzir este trabalho junto nas 
respectivas regiões. Assumindo os trabalhos o Sr. Carlos José Marco da Silva agradeceu ao Sr. 
Renato pela participação e pelo trabalho desenvolvido através das entidades Imaflora e 
Observatório Cidadão de Piracicaba sobre os trabalhos para o fortalecimento da participação 
popular, dos conselhos municipais, da formação de conselheiros e das ferramentas de controle e 
fiscalização sobre orçamento do município. Em continuidade o Coordenado questionou à ausência 
dos representantes da região leste e norte (titular e suplente) nas reuniões ordinárias do conselho 
do orçamento participativo, evitando-se assim ocorrência de substituição dos membros, para tanto 
este assunto deve ser tema da próxima reunião ordinária. Sobre as reuniões para alterar a 
legislação do orçamento participativo foi suspensa face divergência de ideia entre os 
representantes da população e da administração, assunto que também deve ser tema da próxima 
reunião ordinária. Informou que esta confirmado a reunião com o Sr. Prefeito, para o dia 22 de 
dezembro, às 19h00., neste local, e a reunião é para tratativas das demandas priorizadas no 
congresso do orçamento participativo realizado em julho deste ano. Finalizando falou que próxima 
reunião ordinária do conselho acontecerá no dia doze de janeiro de dois mil e quinze, neste mesmo 
local e horário, com tratativas do calendário para 2015, bem como, o calendário das reuniões do 
grupo para alteração da lei do orçamento participativo, nada mais havendo a ser tratado, eu Carlos 
José Marco da Silva coordenador do conselho municipal orçamento participativo, auxiliado pela 
Dra. Olivia Patrícia de Brito que colheu, relatou os pontos discutidos e deliberação constante desta 
ata da reunião, dei por encerrada a reunião ordinária ás vinte uma hora do dia quinze de dezembro, 
onde assino apresente ata conjuntamente com conselheiros. _____________________________________________ 
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