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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO  1 
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 10 DE AGOSTO DE 2015 2 

No dia dez de agosto de dois mil e quinze, como início as 19h00 horas, na Prefeitura Municipal de 3 
Piracicaba – 3º andar sala do Centro de Qualificação Permanente, ocorreu reunião ordinária do 4 
Conselho Municipal do Orçamento Participativo, coordenada pelo Sr. Carlos Jose Marco da Silva 5 
com há presença dos representantes da sociedade civil: Região: Maria Bombo D’Amico, suplente; - 6 
Região Rural: Carlos Jose Marco da Silva, titular; - Região Leste: Maria Elizéia Aparecida Monteiro 7 
da Silva, titular; - Região Norte: Marta Maria Rezende, suplente; - Região Oeste: Luiz Vicente Alves 8 
da Silva, titular; e - Região Sul: sem comparecimento. Como os conselheiros representantes titulares 9 
das regiões: centro e norte não compareceram, as respectivas conselheiras suplentes presentes 10 
assumiram como titulares. Também estiveram presentes: Bento Moçambique de Moraes Neto, 11 
Waldemar da Silva, Valéria Cápis da Cruz, José Ferreira de Matos, Armando Eduardo Furoni, 12 
Gervasio Lopes de Lima, Márcia dos Santos, Maria Ferrari Rosatti, e Dirceu Marcondes Rezende. Por 13 
parte do poder público, titulares: Dorival José Maistro–SMG; Pedro Vinicius Gomes de Freitas-14 
SEMFI; Marco Antônio de Oliveira-SMOB; Fabiano Godoy Bertin-SEDEMA; Edna Maria Peres Desuó-15 
SEMDES; - apoio e áreas técnicas: Dagmar Correr Schiavi-SMG e Fernanda Cristina de Godoy Rizzo 16 
SEMUTTRAN. Justificaram ausências: Dr. Jonas Raymundo – Região Oeste e José Rivadavia Salvador 17 
– SELAM.  Iniciando aos trabalhos da reunião ordinária o Coordenador passou a palavra ao senhor 18 
Maistro, onde procedeu aos informes da administração municipal citando os e-mails encaminhados 19 
aos conselheiros de ações das secretarias, e informativo da Prefeitura de 01 a 31 de Agosto com os 20 
principais eventos do mês. Distribuindo aos presentes cópia do informativo e, bem como, cópia do 21 
quadro demonstrativo com dados de participação no congresso do orçamento de 2015 que será 22 
assunto de avaliação pelos participantes. Retornando a palavra ao coordenado senhor Carlos José 23 
Marco da Silva, manifestando a todos os conselheiros presentes o agradecimento e principalmente 24 
manifestou ao demais representantes presentes que comporão ao conselho a partir da próxima 25 
reunião do dia quatorze de setembro que o atual conselho buscou pleno desenvolvimento de suas 26 
atividades, cumprimos as atividades relacionadas às plenárias regionais e o congresso. Colhemos 27 
avanços com a participação do Senhor Prefeito e Secretários Municipais na troca de informações e 28 
de discussão e abordagem sobre as demandas originárias da participação da sociedade civil nos 29 
bairros e votadas no congresso municipal de 2014.  Expôs também que é importante este processo 30 
contínuo de contatos com o poder público no sentido de trazermos as demandas de nosso bairro, 31 
região e da cidade, fortalecendo a participação dos moradores na luta de memorias. Reforçou que 32 
as discussões devem ser sempre na busca de contribuir para melhoria para os cidadãos.  Na 33 
sequência deu cumprimento da pauta, perguntando e consultando aos conselheiros fizeram a 34 
leitura das retificações na ata de reunião extraordinária do dia primeiro de julho, onde não havendo 35 
manifestação dos conselheiros foi passou a ata para que todos executassem a assinatura. Na 36 
sequência o senhor Carlos José Marco passou ao item de pauta avaliação do congresso municipal do 37 
orçamento participativo de 2015, onde foi distribuído cópia e apresentado aos presentes os dados, 38 
assim dispostos, total de convites encaminhados = 467, total de participantes por região: Centro = 39 
09; - Rural = 26; - Leste = 25; - Oeste = 14; - Norte = 24 e Sul = 14, sendo o total geral de 132 40 
participantes, também em outras colunas participação percentual em relação aos convides 41 
enviados e outra coluna com percentual em relação total de participantes por região. Também foi 42 
comunicado que os dados do congresso por região e bem como respectivo quadro já se encontram 43 
divulgado no portal dos conselhos, conselho do orçamento participativo no site da Prefeitura 44 
Municipal. Outro aspecto abordado e discutidos pelos conselheiros foi quando à organização os 45 
quais mencionaram que os trabalhos foram cumpridos, e, principalmente em todos os aspectos, 46 
verificando a participação dos representantes da sociedade quando as demandas e escolhas dos 47 
respectivos membros por região para compor ao conselho no período de setembro de 2015 a 48 
setembro de 2016. Após diversas falas dos conselheiros, finalizando senhor Carlos José Marco 49 
destacou que a Administração Municipal através da Secretaria de Governo e apoiada em seus 50 
técnicos das demais secretarias municipais ofereceu aos participantes do congresso toda estrutura, 51 
e, agradeceu a todos, na sequência perguntou aos presentes se há mais alguém que queira usar da 52 
palavra e não havendo reiterou agradecimentos a todos os participantes, falando aos presentes, que 53 
após aprovação da ata e coleta das assinaturas dos conselheiros a ata será disponibilizada no site da 54 
Prefeitura Municipal de Piracicaba, na página do Conselho Municipal do Orçamento Participativo, 55 
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podendo ser acessada http://conselhos.piracicaba.sp.gov.br/cop/, dando por encerrado os 56 
trabalhos da reunião ordinária do as vinte e uma horas, do dia dez de agosto de dois mil e quinze, 57 
ficando apresente ata para coleta das assinaturas da coordenação e conselheiros. _____________________ 58 
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