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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO  1 
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 09 DE NOVEMBRO DE 2015 2 

No dia nove de novembro de dois mil e quinze, como início as 19h00 horas, na Prefeitura Municipal 3 
de Piracicaba – 3º andar sala do Centro de Qualificação Permanente, ocorreu reunião ordinária do 4 
Conselho Municipal do Orçamento Participativo, com a presenta dos representantes: sociedade 5 
civil: Região Centro – Bento Moçambique de Moraes Neto, titular; - Região Rural: Waldemar da 6 
Silva, titular; - Região Leste: Valéria Capis da Cruz, titular; - Região Norte: Reginaldo Antônio Stocco, 7 
titular; - Região Oeste: Armando Eduardo Furoni, titular; e, Região Sul: Isaac Jorge Roston Junior, 8 
titular e Vicente Souza Duarte, suplente. Ainda estiveram presentes os representantes da sociedade 9 
civil: Carlos Fernando Vieira e Neiva Aparecida Palmieri – Região Sul; - Simone Rodrigues Dias e 10 
Carlos José Marco da Silva – Região Rural; - Vangely F. Santos e Bianca Leticia F. dos Santos - Região 11 
Centro – COMSEG; e, Katia Maria Paschoalini – Região Norte.  Representantes do Poder público: 12 
Dorival José Maistro–SMG; Pedro Vinicius Gomes de Freitas-SMFI; Marcos Antônio de Oliveira-13 
SEMOB; Edna Maria Peres Desuó-SEMDES e Dra. Olivia Patrícia de Brito-SEMAE; - áreas técnicas: 14 
Dagmar Correr Schiavi-SMG; Alexandre Halle Najm-SEMAD; Justificou ausência, José Rivadavia 15 
Salvador-SELAM. Usando da palavra o senhor Isaac comunicou que se esqueceu de justificar a 16 
ausência do senhor Reginaldo Antônio Stocco na reunião do dia 19 de outubro, ficando assim 17 
registrado nesta ata. Usando da palavra pela coordenação o senhor Dorival José Maistro, passou aos 18 
informes, principalmente comunicando convidando para participação dos conselheiros na 19 
audiência publica que ocorrerá no dia 11 de Novembro na Câmara Municipal as 19h00 sobre 20 
Projeto de Lei Orçamento Anual.  Na sequência foi colocado sobre se há alguma alteração na ata da 21 
reunião ordinária de dia 19 de outubro e não havendo qualquer alteração a mesma foi passada aos 22 
presentes para assinar. Assumindo a coordenação dos trabalhos o Sr. Isaac Jorge Roston Junior 23 
apresentou documento (e-mail) encaminhado pela da Conselheira Valéria Capis da Cruz, titular da 24 
região leste o qual trata de sua eleição como 1ª secretária da mesa executiva no Conselho Municipal 25 
de Saúde por tempo determinado, ou seja, até dia 31 de Janeiro de 2016, quanto então terá nova 26 
eleição. Assim questiona sobre sua permanência no Conselho do Orçamento Participativo como 27 
titular, é que em caso negativo, se pode pedir afastamento por prazo determinado. Primeiramente 28 
ficamos felizes pela nomeação da conselheira, ficando aqui manifestado todo nosso apoio e sucesso, 29 
principalmente pela importância deste conselho de saúde ao cidadão. Diante questionamento a 30 
coordenação entende que é uma transitoriedade, fica assim para no caso de sua efetivação na 31 
coordenação do Conselho de Saúde após período o chamamento do suplente para assumir como 32 
titular em seu lugar. Já no caso da senhora Katia Maria Paschoalini, como a mesma sempre participa 33 
das reuniões do conselho do orçamento participativo, porém não tendo a mesma investidura de 34 
cargo no conselho, não vemos qualquer questionamento sobre sua investidura ao cargo na 35 
coordenação do conselho de saúde. Equacionado a situação, o Coordenador abriu a palavra ao Sr. 36 
Vangely, representante do COMSEG da região Central, que solicitou disponibilizar aos contados dos 37 
conselheiros, bem como, as demandas sobre segurança, consultado aos conselheiros ficou 38 
deliberado, que será passado telefone e e-mail dos conselheiros da região centro, e quanto às 39 
demandas das regiões na próxima reunião cada conselheiro (a) deverá trazer por escrito às 40 
demandas, sendo que as mesmas serão repassadas a coordenação do COMSEG e o solicitante.  41 
Seguindo o coordenado senhor Isaac passou a expor sobre orçamento municipal visando dar 42 
continuar demonstração da reunião ordinária do dia 09 de outubro, para tanto foi distribuindo aos 43 
conselheiros uma planilha contendo uma breve analise sobre a lei de Diretrizes Orçamentaria e da 44 
Lei Orçamento Anual/2016, observando pontos modificados na legislação para serem avaliados, 45 
discutidos no conselho, tendo em vista as demandas priorizadas no Congresso do Orçamento 46 
Participativo. Destacando a necessidade de analise mais aprofundada sobre ações / projetos / 47 
atividades, relacionadas às unidades gestoras de Educação, Saúde, Esporte, Meio Ambiente, 48 
Desenvolvimento Social, Obras, Transito e Transportes, Agricultura e Abastecimento e outras. 49 
Diante da apresentação e discussões foi deliberado pelos conselheiros convidar o senhor Prefeito 50 
os Secretários para esclarecimentos e exposição sobre orçamento de sua unidade gestora. Assim os 51 
conselheiros deliberaram por convidar os representantes das Secretarias Municipais: de Saúde e 52 
Educação, porém devendo ser verificado a agenda dos mesmos, ficando também mantido o convite 53 
do Secretário de Finanças, para tanto a coordenação deverá proceder a documento convidando os 54 
secretários.  Terminada as exposição e deliberações foi perguntado aos participantes, se há mais 55 
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alguém que queira fazer alguma colocação, onde o senhor Dorival José Maistro solicitou cópia da 56 
planilha apresentada e distribuída aos conselheiros, para que a mesma fique fazendo parte 57 
integrante da ata desta reunião ordinária, a qual prontamente foi entregue. Nada mais a ser tratado 58 
o coordenador senhor Isaac Jorge Roston Junior, manifestou agradecendo a todos participantes 59 
desta reunião ordinária, comunicando que após aprovação da ata e coleta das assinaturas dos 60 
conselheiros presentes, a mesma será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba, 61 
Portal dos Conselheiros, Conselho Municipal do Orçamento Participativo, sendo acessada 62 
http://conselhos.piracicaba.sp.gov.br/cop/, assim as vinte uma horas e quinze minutos do dia nove 63 
de novembro de dois mil e quinze, deu-se por encerrada a reunião ordinária, e eu Dorival José 64 
Maistro transcrevi a presente ata, a qual estando em de acordo dos conselheiros, a mesma segue 65 
para coleta das assinaturas____________________________________________________________________________ 66 
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