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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO  1 
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 11 DE JANEIRO DE 2016 2 

No dia onze de janeiro de dois mil e dezesseis, como início as 19h00 horas, na Prefeitura Municipal 3 
de Piracicaba – 10º andar sala de reunião da Secretaria Municipal de Governo, ocorreu reunião 4 
ordinária do Conselho Municipal do Orçamento Participativo, com a presença 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: sem comparecimento; - Região Oeste: sem comparecimento; e, Região Sul: Isaac Jorge Roston 8 
Junior, titular. Participaram também da reunião conforme a lista de assinatura de presença, os 9 
representantes da sociedade civil: José Ferreira Matos – região leste, bairro Res. Eldorado; - Vicente 10 
Souza Duarte – região sul, bairro Água Branca, Carlos Fernando Vieira – região sul, bairro Nova 11 
América/Jd. Elite; - Silvana L. Moraes Gomes Grandis – região norte, bairro Mario Dedini; Mariza 12 
Paiva Martins Correa e Alexandre Lopes – região norte, bairro Bosques do Lenheiro. Também 13 
estiveram presentes os representantes do Poder público: Pedro Vinicius Gomes de Freitas- SEMFI; 14 
Marcos Antônio de Oliveira-SEMOB; Participantes áreas técnicas: Dagmar Correr Schiavi-SMG; 15 
Alexandre Halle Najm-SEMAD e Roger Nascimento Carneiro-SELAM. Justificou a ausência: Dorival 16 
José Maistro-SMG; José Rivadavia Salvador-SELAM e a Dra. Olivia Patrícia de Brito-SEMAE. Dando 17 
inicio aos trabalhos o Coordenador Isaac Jorge Roston Junior usando da palavra solicitou aos 18 
presentes se há algum comunicado ou informe a fazer, e não havendo, passou a ordem de pauta 19 
encaminhada por e-mail (correspondência eletrônica) aos conselheiros no dia 08 (oito) de Janeiro. 20 
Foi distribuído novamente aos presentes cópia de documento “Calendário Orçamento Participativo 21 
2016” para na ordem de sequência da reunião seja apreciado e discutido. O Coordenador passou a 22 
palavra ao senhor Alexandre que efetuou exposição sobre as sugestões demandas sobre segurança, 23 
referente à região centro. Tais sugestões demandas serão encaminhadas ao Conseg/Centro, bem 24 
como, copiado ao senhor Isaac. Sobre as atas encaminhadas por e-mail (correspondência 25 
eletrônica) solicitou que a mesma seja encaminhada com maior antecedência, ou seja, de mínimo de 26 
05 (cinco) para haver tempo de leitura, assim passando a leitura das atas de reunião ordinária do 27 
dia 09 de novembro e 14 de dezembro foram apreciadas, onde foi observado erro na ata de reunião 28 
ordinária do dia 14 de dezembro, linha 51, devendo a coordenação providenciar retificação, 29 
portanto onde se lê “... do dia nove de novembro de dois mil e quinze” leia-se “.... do dia quatorze de 30 
dezembro de dois mil e quinze”.  Também houve uso da palavra do senhor Carlos Fernando 31 
solicitando registro em ata pela não autorização da divulgação de sua imagem, depois de ocorrido 32 
de registro efetuado pelos representantes da região norte.  Sobre as deliberações do calendário de 33 
reunião plenárias do orçamento participativo de dois mil e dezesseis, foi alterada a data da reunião 34 
ordinária do conselho do mês de março dia 11 (onze) para dia 14 (quatorze). Também o local de 35 
realização da reunião plenária regional leste no dia 18 (dezoito) de abril ao invés de ser no prédio 36 
do Centro Comunitário do Jardim São Francisco / Taquaral, será realizada no prédio da Associação 37 
Moradores do Residencial Eldorado. Deliberou-se finalizando que as demais datas das plenárias 38 
ordinárias do conselho foram aprovadas, as demais datas, locais das plenárias regionais foram 39 
aprovadas e a data e local do congresso do orçamento participativo de 2016 também sendo 40 
aprovados. O senhor Isaac sugeriu para discussão a alteração da eleição dos conselheiros, ao invés 41 
de ser no congresso seja feita nas plenárias regionais, observando-se além dos aspectos legais, 42 
ficando assim tal assunto deverá ser tratado e deliberado na próxima reunião ordinária. Também 43 
solicitou informações sobre a proposta de alteração da lei 5.132/2002, elaborada pelo Conselho 44 
anterior, indagando aonde a mesma se encontra?  Passando a outro ponto da reunião falou que irá 45 
encaminhar a solicitação de convocação aos secretários para participação de próximas reuniões 46 
ordinárias / extraordinárias.   Terminada as falas, exposição, discussões e deliberações o 47 
Coordenado perguntou aos participantes, se há mais alguém que queira fazer alguma colocação, 48 
não havendo manifestações, mais a ser tratado o coordenador senhor Isaac Jorge Roston Junior, 49 
manifestou agradecendo a todos participantes desta reunião ordinária, comunicando que após 50 
aprovação da ata e coleta das assinaturas dos conselheiros presentes, a mesma será disponibilizada 51 
no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba, Portal dos Conselheiros, Conselho Municipal do 52 
Orçamento Participativo, podendo ser acessada pelos conselheiros pelo 53 
http://conselhos.piracicaba.sp.gov.br/cop/, assim as vinte uma horas do dia onze de janeiro de dois 54 
mil e dezesseis, deu-se por encerrada a reunião ordinária, e eu Pedro Vinicius Gomes de Freitas, 55 
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transcrevi a presente ata de reunião ordinária, ficando apensados nesta ata os documentos 56 
discutidos, bem como, lista de presença e, estando em de acordo dos conselheiros, a mesma segue 57 
para coleta das assinaturas __________________________________________________________________ 58 
__________________________________________________________________________________________________________________ 59 
__________________________________________________________________________________________________________________ 60 
__________________________________________________________________________________________________________________ 61 
__________________________________________________________________________________________________________________ 62 
__________________________________________________________________________________________________________________ 63 


