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

No dia quatorze de dezembro 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: Maria Elizéia Ap. Monteiro da Silva, Suplente; - Região 7 
Norte: Reginaldo Antônio Stocco, titular; - Região Oeste: sem comparecimento; e, Região Sul: Isaac 8 
Jorge Roston Junior, titular, também presentes os representantes da sociedade civil: Carlos 9 
Fernando Vieira – região sul, bairro Nova América/Jd. Elite, ainda com presença os representantes 10 
do Poder público: Dorival José Maistro–SMG; Pedro Vinicius Gomes de Freitas-SMFI; Marcos 11 
Antônio de Oliveira-SEMOB; Participantes áreas técnicas: Dagmar Correr Schiavi-SMG; Alexandre 12 
Halle Najm-SEMAD. Justificaram ausência por encaminhamento de e-mail, José Rivadavia Salvador-13 
SELAM, Edna Maria Peres Desuó-SEMDES e usando da palavra o senhor Isaac comunicou 14 
justificativa de ausência do conselheiro suplente Vicente Souza Duarte. Iniciando a reunião pedindo 15 
a palavra o senhor Dorival José Maistro passou aos informes, sendo: Informativo Prestando Conta 16 
da Prefeitura Municipal com os principais eventos, e o convite à participação em onze de dezembro 17 
do Observatório Cidadão, reiterando aos mesmos estes foram encaminhados em anexo no e-mail de 18 
convocação da reunião ordinária (dia dez de dezembro e reiterado no dia quatorze de dezembro), e 19 
no caso do informativo prestando conta na mesa de assinatura tem cópias a disposição.  Na 20 
sequência foi entregue aos conselheiros, documento “Sugestões para o Calendário de Reuniões 21 
2016” do Orçamento Participativo, devendo o mesmo ser analisado, verificado datas, completado 22 
locais de reunião plenárias, alterado instruções, e o qual documento devendo ser deliberado na 23 
próxima reunião ordinária do conselho, que ocorrerá no dia onze de janeiro de dois mil e dezesseis. 24 
Comunicamos também que recebemos retorno do Secretário Municipal de Finanças ao documento 25 
COMOP-12/2015, agradecendo o convite, mas devido a compromissos assumidos, não poderá 26 
participar, no entanto, indicou à sua representação pelo Assessor da Secretaria de Finanças o Sr. 27 
Pedro Vinicius.  Usando da Palavra o Coordenador senhor Isaac Roston Junior, manifestou pouca 28 
participação do executivo na audiência publica realizada na Câmara Municipal de Vereadores de 29 
Piracicaba ocorrida no dia onze de dezembro, e completou dizendo que no mesmo dia ocorreu 30 
outro evento na Câmara, e pode ter prejudicado a audiência pública sobre apresentação da Lei 31 
Orçamentária e alterações Lei Plano Plurianual e Lei de Diretrizes, ainda sugeriu encaminhando aos 32 
conselheiros para discutir em reunião ordinária documento para envio a Presidência da Câmara, de 33 
quando houver audiência pública com relação: Avaliação orçamentaria (quadrimestral); a Lei de 34 
Diretrizes Orçamentaria e Lei Orçamentaria, que seja evitado outro evento na mesma data, na 35 
Câmara Municipal. Encaminhou também sobre a indicação da coordenação realizar outro 36 
documento solicitando os secretários (Saúde e Educação) indicar a data que podem participar de 37 
reunião no Conselho Municipal do Orçamento Participativo. Ficando assim deliberado que a 38 
coordenação realizará documento.  Finalizando o Coordenador Isaac comunicou também que está 39 
sendo viabilizada para Janeiro/2016, com entidade civil palestra no mesmo formato da realizada 40 
em outubro de dois mil e quinze, com representantes da sociedade civil assunto relacionado ao 41 
controle da execução orçamentaria, comunicando assim os conselheiros representantes da 42 
sociedade civil que em breve encaminhará convite para participação.  Terminada as falas, 43 
exposição, discussões e deliberações o Coordenado perguntou aos participantes, se há mais alguém 44 
que queira fazer alguma colocação, não havendo manifestações, mais a ser tratado o coordenador 45 
senhor Isaac Jorge Roston Junior, manifestou agradecendo a todos participantes desta reunião 46 
ordinária, comunicando que após aprovação da ata e coleta das assinaturas dos conselheiros 47 
presentes, a mesma será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba, Portal dos 48 
Conselheiros, Conselho Municipal do Orçamento Participativo, podendo ser acessada pelos 49 
conselheiros pelo http://conselhos.piracicaba.sp.gov.br/cop/, assim às vinte horas e trinta minutos 50 
do dia nove de novembro de dois mil e quinze, deu-se por encerrada a reunião ordinária, e eu 51 
Dorival José Maistro transcrevi a presente ata, a qual estando em de acordo dos conselheiros, a 52 
mesma segue para coleta das assinaturas __________________________________________________________________ 53 
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Correção da Ata na linha 51:  62 

Na linha 51, onde lê: assim às vinte horas e trinta minutos do dia nove de novembro de dois mil e 63 
quinze, deu-se por encerrada a reunião ordinária,. 64 

Leia-se: assim às vinte horas e trinta minutos do dia quatorze de dezembro de dois mil e quinze, 65 
deu-se por encerrada a reunião ordinária,. 66 


