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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO  1 
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 19 DE OUTUBRO DE 2015 2 

No dia dezenove de outubro 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, com a presenta dos representantes: 5 
sociedade civil: Região Centro – Bento Moçambique de Moraes Neto, titular; - Região Rural: 6 
Waldemar da Silva, titular; - Região Leste: Valéria Capis da Cruz, titular; - Região Norte: Ricardo 7 
Conceição Amaral, suplente; - Região Oeste: Armando Eduardo Furoni, titular; e, Região Sul: Isaac 8 
Jorge Roston Junior, titular e Vicente Souza Duarte, suplente. Ainda os representantes José Ferreira 9 
Matos – Região Leste e Kátia Maria Paschoalini – Região Norte. Presença dos representantes do 10 
Poder público: Dorival José Maistro–SMG; Marcos Antônio de Oliveira-SEMOB; Edna Maria Peres 11 
Desuó-SEMDES; - áreas técnicas: Dagmar Correr Schiavi-SMG; Alexandre Halle Najm-SEMAD; 12 
Justificaram ausência os representantes: Maria Bombo D’Amico, Fernando Paulino Silva, Pedro 13 
Vinicius Gomes de Freitas e Joel de Farias.  Iniciando a reunião ordinária, usando da palavra pela 14 
coordenação o senhor Dorival Jose Maistro, passou aos informes, colocando sobre os 15 
encaminhamentos em anexo do e-mail do quinze de outubro, os quais: a) atas reuniões ordinárias 16 
dos dias - dia dez de agosto, e quatorze de setembro; b) calendário das reuniões ordinárias do 17 
conselho. Comunicando ainda que conforme reunião de Coordenação no dia vinte nove de setembro 18 
passado que deliberou há solicitação para que Secretaria Municipal de Governo providencia-se 19 
pasta aos conselheiros contendo material sobre orçamento participativo. Assim foi providenciado e 20 
distribuído pela Secretaria Municipal de Governo– apoio ao Conselho do Orçamento Participativo 21 
no inicio da reunião, onde na continha os documentos: legislação que dispões sobre o orçamento 22 
participativo – Lei 5.132 de 15 de Maio de 2002; - Decreto Municipal n° 9900 de 17 de Junho de 23 
2002; - Decreto Municipal n° 15.607 de 22 de Abril de 2014; - Decreto Municipal n° 16.364 de 14 de 24 
setembro de 2014; Calendário de Reuniões de 2015, o Diário de n° 11.640 do dia 13 de outubro 25 
passado, que exibe o Projeto de Lei Orçamento de 2016 na integra (incluindo-se os anexos), bem 26 
como, as revisões atendendo a legislações Federal e Municipal sobre as disposições do Plano 27 
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentaria e Lei Orçamento Anual e cópia das publicações Nota 28 
Técnica Orçamento 2016 veiculada na página do site da Prefeitura Municipal de Piracicaba no dia 29 
30 de setembro e do Informativo Prestando Conta mês de Outubro. Comunicando finalizado que 30 
conforme solicitação da coordenação foi feito documento n° 010/2105 do dia 05 de outubro, 31 
convidando Secretário Municipal de Finanças para participar de reunião do Conselho para 32 
exposição do projeto de Lei Orçamento 2016, inclusive seus anexos e alterações legislação do PPA e 33 
LDO. A Secretaria Municipal de Finanças pelo documento n° 033/15 de 14 de outubro, em resposta 34 
ao documento COMOP, informa à indisponibilidade de atendimento nesta data, mas que procederá 35 
a participação em outra data e, quando a solicitação de cópia de todas da legislação inclusive 36 
anexos, disponibilizou pen drive para o conselho.  Terminada exposição sequência foi solicitado aos 37 
conselheiros se há algum comunicado ainda, e como não houve manifestação passou-se as 38 
deliberações sobre item (a), que nada havendo sobre ata do dia onde as atas do dia dez de agosto, 39 
foi passada a mesma para coleta de assinatura dos conselheiros, porém quanto ata do dia quatorze 40 
de setembro, a alteração a na linha n° 40 e 41 onde se lê Presidente, Vice Presidente, correto é 41 
Coordenador e Vice Coordenado, assim alteração será feita e a mesma sendo assinada na próxima 42 
reunião do conselho. Coordenador Isaac Jorge Roston Junior, usando a palavra expôs que foi feito 43 
um curso de 02 (dois) dia com representantes da sociedade civil, na sede da entidade civil PASCA 44 
com objetivo de oferecer e passar maiores conhecimentos aos conselheiros e a sociedade civil sobre 45 
a peça orçamentaria e legislação em geral sobre PPA, LDO e LOA.  Assim passou a desenvolver 46 
sobre a legislação orçamentaria, ainda buscando facilitar entendimento dos conselheiros usou um 47 
exemplo de uma ação relacionado à unidade gestora da Secretaria Municipal de Educação, 48 
explicando sobre ação desde sua origem no plano plurianual, após lei de diretrizes e finalizando 49 
com orçamento para 2016. No processo de exposição os conselheiros colocaram questões e 50 
duvidas, as quais foram amplamente discutidas.  Terminada a exposição, perguntando aos 51 
presentes se há mais alguém que queira fazer alguma colocação e nada mais a ser tratado á 52 
Coordenação manifestou agradecendo a todos participantes desta reunião ordinária, comunicando, 53 
após aprovação da ata e coleta das assinaturas dos conselheiros, a mesma será disponibilizada no 54 
site da Prefeitura Municipal de Piracicaba, na página do Conselho Municipal do Orçamento 55 
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Participativo, podendo ser acessada http://conselhos.piracicaba.sp.gov.br/cop/, assim as vinte uma 56 
horas e vinte cinco minutos do dia dezenove de outubro de dois mil e quinze, deu-se por encerrada 57 
a reunião ordinária, e eu Dorival José Maistro transcrevi a presente ata que estando em de acordo 58 
dos conselheiros a mesma segue para coleta das assinaturas___________________ 59 
__________________________________________________________________________________________________________________ 60 
__________________________________________________________________________________________________________________ 61 
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