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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO  1 
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 14 DE SETEMBRO DE 2015 2 

No dia quatorze de setembro de dois mil e quinze, como início as 19h00 horas, na Prefeitura 3 
Municipal de Piracicaba – 3º andar sala do Centro de Qualificação Permanente, ocorreu reunião 4 
ordinária do Conselho Municipal do Orçamento Participativo, estiveram participando os 5 
representantes da sociedade civil eleitos como membro do conselho - gestão anual setembro de 6 
2015 a 2016, Região Centro – Bento Moçambique de Moraes Neto, titular e Maria Bombo D’Amico, 7 
suplente; - Região Rural: Waldemar da Silva e Agnaldo Stenico, titular e Fernando Paulino Silva e 8 
Guido Negri, suplentes; - Região Leste: Valéria Capis da Cruz, titular; - Região Norte: Reginaldo 9 
Antônio Stocco, titular e Ricardo Conceição Amaral, suplente; - Região Oeste: Armando Eduardo 10 
Furoni, titular e Gervasio Lopes de Lima, suplente; e - Região Sul: Isaac Jorge Roston Junior, titular e 11 
Vicente Souza Duarte, suplente. Os membros do conselho gestão setembro de 2014 a 2015, - Região 12 
Rural: Carlos Jose Marco da Silva; - Região Norte; Marta Maria Lopes Rezende; - Região Oeste: Luiz 13 
Vicente Alves da Silva; e, Região Sul: Carlos Fernando. Participando ainda representante sociedade 14 
civil: região centro: Sinésio Cursio, bairro Rua do Porto; região oeste: Maria Ferrari Rosatti, Jardim 15 
Planalto; região norte: Ana Maria Carvalho, Jardim São Luiz e Dirceu Marcondes Rezende, Santa 16 
Rosa; e, região rural: Fabricio César Magrin.  Por parte do poder público contamos com a presença 17 
senhor Camilo Barioni – Chefe do Gabinete do Prefeito, pelos membros titulares: Dorival José 18 
Maistro–SMG; Pedro Vinicius Gomes de Freitas-SEMFI; Fabiano Godoy Bertin-SEDEMA; José 19 
Rivadavia Salvador–SELAM; membros suplentes: Olivia Patrícia de Brito-SEMAE; Joel de Faria-20 
SEMTRE; áreas técnicas: Dagmar Correr Schiavi-SMG; Antônio Celso Duarte-SEMOB; Alexandre 21 
Halle Najm-SEMAD; Fernanda Cristina de Godoy Rizzo-SEMUTTRAN; Reinaldo Degaspari-Guarda 22 
Municipal; e Luciana Polizel e Maria do Carmo Almeida-SETUR; Justificou ausência: Edna Maria 23 
Peres Desuó-SEMDE.  Iniciando aos trabalhos da reunião ordinária, a mesma foi coordenada pela 24 
coordenação do conselho gestão setembro 2014-2015, assim Sr. Carlos Jose Marco da Silva 25 
agradeceu aos presentes e passou a palavra ao Sr. Dorival José Maistro, que comunicou que foi 26 
encaminhado por e-mail a convocação, incluindo-se na mesma os anexo com: Regimento Interno do 27 
Conselho e a Lei 5.132 do Orçamento Participativo. Lendo o Decreto Municipal n° 16.364 de 14 de 28 
setembro de 2015, o qual dispõe sobre a nomeação dos membros conselheiros mantado de 29 
setembro de 2015 a setembro de 2016. Também comunicou que foi colocado na agenda do Senhor 30 
Prefeito, porém o mesmo também tem outra reunião próxima a este horário, e se houver tempo 31 
hábil passará para cumprimentar os novos conselheiros. Assim seguindo a reunião ordinária em 32 
concordância dos presentes o Sr. Carlos José Marco da Silva continuo os trabalhos de coordenação, 33 
sugerindo aos presentes uma breve apresentação, assim ocorrendo apresentação dos 34 
representantes da sociedade civil, membros eleitos e participantes presentes, bem como, dos 35 
representantes do poder publico. Terminada apresentação, passou a discutir disposições do Artigo 36 
07 do Decreto Municipal n° 15.607 de 22 de abril de 2014, ou seja, representantes da sociedade 37 
civil titulares entre si, elegeram 04 (quatro) membros para compor a Comissão Coordenadora 38 
Paritária, que conjuntamente com os 04 (quatro) membros representantes do poder público, 39 
compor a coordenação de gestão 2015-2016 nos respectivos cargos de: Coordenador, Vice-40 
Coordenador, 1° Secretário e 2° Secretário, e suplentes.  Assim os representantes da sociedade civil 41 
se reunião e apresentaram os 04 (quatro) membros para compor a comissão paritária, sendo 42 
apresentado que a conselheira Valéria Cápis da Cruz na reunião para eleição dos membros indicou 43 
proposta de composição contendo a representatividade de um membro titular e um suplente da 44 
área urbana do município e, um membro titular e um suplente da área rural do município, sendo a 45 
proposta de concordância de todos os representantes da sociedade civil, ficando eleito como 46 
representantes titular e suplente área urbana senhor Isaac Jorge Roston Junior e Bento 47 
Moçambique de Moraes Neto e pela área rural senhor Waldemar da Silva e Agnaldo Stenico.  Os 48 
representantes do poder público são Dorival José Maistro, Pedro Vinícius Gomes de Freitas, Edna 49 
Maria Peres Desuó e Fabiano Godoy Bertin. Após apresentação dos nomes para composição da 50 
comissão paritária, dado ao horário, ficando deliberado que a formação dos cargos na comissão 51 
coordenadora paritária, será discutida em reunião da coordenação marcada para dia 22 de 52 
setembro as 19h00 neste mesmo local, entretanto a Secretaria Municipal de Governo fará a 53 
confirmação junto a Secretaria Municipal de Administração. Nada mais haver tratado a 54 
Coordenação manifestou aos conselheiros que estão deixando o conselho os agradecimentos pela 55 
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participação e principalmente pelo envolvimento e desenvolvimentos dos trabalhos ao longo de seu 56 
mandato, e, aos conselheiros eleitos e reeleitos que tenham uma gestão proveitosa, produtiva em 57 
conhecimento e fortaleza as relações entre a sociedade civil e os órgãos públicos. Agradecendo a 58 
todos participantes desta reunião ordinária, perguntando aos presentes se há mais alguém que 59 
queira usar da palavra e não havendo, comunicando, após aprovação da ata e coleta das assinaturas 60 
dos conselheiros, a mesma será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba, na 61 
página do Conselho Municipal do Orçamento Participativo, podendo ser acessada 62 
http://conselhos.piracicaba.sp.gov.br/cop/, assim as vinte uma horas e vinte minutos, dia quatorze 63 
de setembro de dois mil e quinze, deu-se por encerrada a reunião ordinária, e estando de acordo 64 
segue para coleta das assinaturas dos conselheiros _______________________________________________________ 65 
__________________________________________________________________________________________________________________ 66 
__________________________________________________________________________________________________________________ 67 
__________________________________________________________________________________________________________________68 
__________________________________________________________________________________________________________________69 
__________________________________________________________________________________________________________________70 
__________________________________________________________________________________________________________________71 
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