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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO  
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 12 DE JANEIRO DE 2015 

No dia doze de janeiro de dois mil e quinze, 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 dos 
representantes da sociedade civil: - Região Centro: Maria Bombo D’Amico, suplente; - Região Rural: 
Carlos José Marco da Silva, titular; - Região Leste: sem participação; - Região Norte: Victor Salvador 
Pexe, titular; - Região Oeste: sem participação; 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; José Ferreira Matos e Nonato Ferreira da Silva - região leste, bairro Parque Res. 
Eldorado e Morumbi; - região oeste, bairro Bongue.  Os representantes do poder público presente: 
Titulares: - Dorival José Maistro – SMG; - Pedro Vinícius Gomes de Freitas – SEMFI; Edna Maria 
Peres Desuó – SEMDES; Ana Paula Coelho – SMS; - Fabiano Godoy Bertin – SEDEMA; Suplentes: 
Olivia Patrícia de Brito – SEMAE, Getúlio Pedro de Macedo – SEMUTTRAN, e equipe técnica poder 
publico: Fernanda Cristina de Godoy Rizzo - SEMUTTRAN e Dagmar Correr Schiavi – SMG. 
Justificaram as ausências respectivamente os conselheiros representantes da sociedade civil e 
poder público: Região centro – Magno Peres Rodrigues, titular; Região Norte – Marta Maria 
Rezende, suplente; José Rivadavia Salvador – SELAM, titular e Joel de Faria, suplente, conforme 
informações disponíveis em e-mail encaminhado a coordenação e que faz parte integrante em 
anexo desta ata. Dando início aos trabalhos o Sr. Carlos José Marco da Silva – Coordenador do 
Conselho Municipal do Orçamento Participativo agradeceu a presença de todos, e de imediato 
passando aos trabalhos expôs sobre atas que precisam ser assinadas pelos conselheiros que 
estiveram presentes nas reuniões: oito de setembro; dez de novembro; quinze de dezembro e vinte 
dois de dezembro de dois mil e quatorze, colocando também que estas atas foram enviadas 
previamente por e-mail, e há alguma alteração que os conselheiros queiram fazer. Não havendo 
qualquer manifestação distribuiu as respectivas atas aos conselheiros para devidas assinaturas. 
Passando próximo ponto de pauta, foi discutido o assunto relativo à falta dos conselheiros, onde 
após diversas intervenções dos conselheiros, entendem que a coordenação do conselho deve 
proceder a levantamento (planificá-las) e apresentar sobre as faltas em reunião do conselho, e 
quais os procedimentos conforme regimento interno do conselho a ser deliberados. Nada mais a ser 
tratado, passou ao próximo item da pauta que se refere às deliberações sobre calendário de dois mil 
e quinze relativos às reuniões plenárias: ordinária do conselho; regionais; e do congresso do 
orçamento participativo, assim ficando deliberado após discussão a seguinte planejamento / 
programação de data, local e horário:- a) as reuniões plenárias ordinárias do conselho ocorrerão as 
segundas, segundas-feiras do mês, exceto mês de abril e outubro que ocorrerá na primeira segunda 
feira do mês. Sendo ainda as reuniões plenárias do conselho ocorrerá na Prefeitura Municipal de 
Piracicaba – 3º andar – Sala do Centro de Qualificação Permanente.;- b) as reuniões plenárias 
regionais para ano de dois mil e quinze foram deliberadas para ocorrer, a saber: – Região Oeste nos 
dia 23 e 24 de março, nos seguintes locais respeitando à sequência de datas: CRAS – Centro de 
Referência da Assistência Social – São José, situado à Av. Prof. Demósthenes dos Santos Corrêa, n° 
1333 e CRAS – Centro de Referência da Assistência Social – Novo Horizonte, situado à Rua Frei 
Francisco Antônio Perin, n° 925; - Região Sul nos dias 30 e 31 de Março, nos seguintes locais 
respeitando à sequência de datas: Centro Social e Varejão do Parque dos Eucaliptos, situado à Av. 
Thales Castanho de Andrade, n° s/n°, e Centro Comunitário Jardim Nova América, situado à Rua 
Coronel João Mendes Pereira de Almeida, n° 200; - Região Leste nos dias 13 e 14 de Abril, nos 
seguintes locais respeitando à sequência de datas: Associação do Moradores Residencial Eldorado, 
situado à Av. Romeu Ítalo Ripoli, n° 620, e CRAS – Centro de Referência da Assistência Social – 
Piracicamirim, situado à Rua São Thomaz de Aquino, n° 50;- Região Centro nos dias 27 e 28 de 
Abril, nos seguintes locais respeitando à sequência de datas: Centro Comunitário da Vila Rezende, 
situado à Av. Osvaldo Cruz, n° 326, e na Prefeitura Municipal de Piracicaba, situado à Rua Cap. 
Antônio Corrêa Barbosa, n° 2233, 3° andar, sala Centro de Qualificação Permanente;- Região Norte 
nos dias 18 e 19 de Maio, nos seguintes locais respeitando à sequência de datas: CRAS – Centro de 
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Referência da Assistência Social Mario Dedini, situada à Av. Luís Ralf Benatti, n° 1400, e na Unidade 
de Saúde da Família do Boa Esperança, situado à Rua Corcovado, n° 2030;- Região Rural nos dias 25 
e 26 de Maio, nos seguintes locais respeitando à sequência de datas: SEMA – Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento, situado à Av. Dr. Paulo de Moraes, n° 2113; e - c) a reunião plenária 
do Congresso do Orçamento Participativo para ano de dois mil e quinze está planejado para ocorrer 
no dia 18 de julho, na Prefeitura Municipal de Piracicaba – Anfiteatro no horário das 08h30 às 
13h00. Finalizando está etapa da reunião sobre o calendário de 2015, à coordenação de posse das 
informações discutida e deliberada pelos conselheiros tomará as medidas competentes conforme as 
disposições do regimento interno do conselho do orçamento participativo, decreto municipal n° 
15.607/14, bem como, divulgando o calendário no portal do conselho do orçamento participativo. 
Também solicitará do Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Governo todo 
suporte técnico, burocrático quando à documentação (ofícios ou memorandos) as unidades 
públicas e associações para secção do local, quando a confecção do material de divulgação das 
plenárias e congresso, convites, e principalmente a publicação do Calendário e respectivas 
instruções no diário oficial, como já vem sendo feito em anos anteriores pela secretaria. 
Aproveitando passou-se a discussão e deliberação quanto a Comissão de Legislação do Orçamento 
Participativo, onde o Sr. Carlos solicitou a participação de mais membros representantes da 
sociedade civil na comissão, pois se trata de atualizações necessárias e importantes às atividades e 
fortalecimento do orçamento participativo, ficando assim deliberado à retomada dos trabalhos da 
comissão no dia vinte dois de janeiro, reunião está que ocorrerá na Prefeitura Municipal – 
Secretaria Municipal de Governo às 18h00. Na sequência foi discutido e deliberado sobre 
ofício/SEMUTTAN/094/2014 de doze de dezembro próximo passado, da Secretaria Municipal de 
Trânsito e Transportes, para atender Lei 8.044 de quatorze de novembro de dois mil e quatorze, 
quando à indicação de conselheiro do Orçamento Participativo para compor ao Conselho Municipal 
de Mobilidade, neste momento foi aberto aos conselheiros à inscrição, onde foi ressaltado que 
somente poderia se inscrever como concorrente os membros representantes da sociedade civil 
titular e suplente, nomeados conforme Decreto Municipal n° 15. 797/14 e 15.918/14. O Sr. Carlos 
ressaltou que os conselheiros que se indicarem devem saber dos compromissos assumidos, que 
tenha disponibilidade de presença e participação nas reuniões do COMOB e que de fato ao 
participar atue como conselheiro do orçamento participativo.  Assim indicaram-se a conselheira 
Maria Bombo D’Amico - região centro, e, Carlos Fernando Vieira da Costa – região sul, onde por 
votação o Conselheiro Carlos Fernando Vieira da Costa como titular e a Conselheira Maria Bombo 
D’Amico como suplente. Finalizando os trabalhos o Sr. Carlos colocou em discussão sobre solicitar 
presença da coordenação da Secretaria da Saúde ou devemos primeiro aguarda reunião com 
prefeito em março, e se for caso, os conselheiros que quiser indicar secretária a ser convidada 
deverá ser manifestada na próxima reunião do conselho que ocorrerá no dia 09 de fevereiro. 
Assunto discutido e deliberado conforme exposições do coordenador de aguardar indicações dos 
conselheiros.  Fica também anexado a está ata lista de presença, justificativas de ausência, 
calendário orçamento participativo 2015, Ofício SEMUTTRAN/094 e Lei n° 8.044 – Comob, e, nada 
mais havendo a ser tratado, eu Carlos José Marco da Silva coordenador do conselho municipal 
orçamento participativo, auxiliado por Dorival José Maistro que colheu e transcreveu os pontos 
discutidos e deliberação constante desta ata da reunião, dei por encerrada à reunião ordinária ás 
vinte uma hora e quinze minutos do dia doze de janeiro de dois mil e quinze, onde assino apresente 
ata conjuntamente com conselheiros. _____________________________________________________________________________ 
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