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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO 1 
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016 2 

No dia quinze de fevereiro de dois mil e dezesseis, como início as 19h00 horas, na Prefeitura 3 
Municipal de Piracicaba – 3º andar no Centro de Qualificação Permanente, ocorreu reunião 4 
ordinária do Conselho Municipal do Orçamento Participativo, com a presença dos representantes: 5 
sociedade civil: Região Centro – sem comparecimento; - Região Rural: Waldemar da Silva, titular; - 6 
Região Leste: sem comparecimento; - Região Norte: sem comparecimento; - Região Oeste: sem 7 
comparecimento, porém com justificativa do Sr. Armando Eduardo Furoni e Gervasio Lopes de 8 
Lima; e, Região Sul: Vicente Souza Duarte, suplente e com justificativa do Sr. Isaac Roston Junior. 9 
Participaram também da reunião conforme a lista de assinatura de presença, os representantes da 10 
sociedade civil: Região Norte, bairro Mario Dedini a senhora Katia Maria Paschoalini. Estiveram 11 
presentes os representantes do Poder público: Dorival José Maistro-SMG; Pedro Vinicius Gomes de 12 
Freitas-SEMFI, titulares e Dra. Olivia Patrícia de Brito-SEMAE; Joel de Faria-SEMTRE e Getúlio 13 
Pedro de Macedo SEMUTTRAN. Participantes áreas técnicas: Roger Nascimento Carneiro-SELAM e 14 
Fernanda Cristina de Godoy Rizzo-SEMUTTRAN. Justificou a ausência: Edna Maria Peres Desuó-15 
SEMDES e José Rivadavia Salvador-SELAM. Iniciando os trabalhos as 19h15 em apoio a 16 
Coordenação o Senhor Dorival José Maistro-SMG solicitou aos presentes se há informes por parte 17 
dos representantes da sociedade civil, e não havendo, passou, passou a ordem de pauta 18 
encaminhada por e-mail (correspondência eletrônica) aos conselheiros no dia 04 (quadro) de 19 
fevereiro. Comunicando que está à disposição dos presentes na mesa de recepção, cópia dos 20 
seguintes material: Informativo da Prefeitura de Piracicaba– Prestando Conta do Fevereiro; - Diário 21 
Oficial do dia 29 de janeiro de 2016 - Folha n° 25 na qual encontra-se publicação do calendário das 22 
reuniões plenárias do Orçamento Participativo; e, - Modelo do Cartaz e folheto de divulgação das 23 
plenárias regionais de 2016. Na sequência da pauta foi apresentada para a apreciação dos 24 
conselheiros a Ata de reunião ordinária do dia 11 de Janeiro, por sugestão desta coordenação aos à 25 
mesma deverá ser assinada na próxima reunião, onde todos concordaram.  Passando apresentação 26 
do material de divulgação das plenárias regionais de 2016, onde para perfeito cumprimento e 27 
agilização dos trabalhos de distribuição do convite os munícipes participantes / cadastrados das 28 
respectivas regiões, precisamos apoio de vocês, principalmente porque estamos seguindo 29 
calendário já deliberado na reunião do dia 11 de janeiro, e publicado no diário oficial do dia 29 do 30 
mesmo mês. Ainda comunicamos que no verso do convite das plenárias encontram-se as instruções 31 
e sendo as mesmas dos anos anteriores, onde apenas foi acrescentada no item “b” a data do 32 
Congresso do Orçamento Participativo de 2016, e no item “d” o e-mail comop@piracicaba.sp.gov.br. 33 
Perguntando aos conselheiros se há alguma objeção quanto ao material apresentado e se pode dar 34 
prosseguimento à confecção do material, todos concordaram. Na sequência foi apresentado aos 35 
conselheiros as respostas dos ofícios 01 e 02/2016 do Conselho Municipal do Orçamento 36 
Participativo, das Secretarias Municipais de Saúde e Educação, que dispõe sobre a agenda de 37 
participação na reunião no dia 14 de Março. Foi falo pela senhora Katia a preocupação de ser no 38 
mesmo dia, apresentação das duas secretarias se tempo é suficiente, e se não é possível que seja 39 
apenas um em cada reunião. Assim por experiência em anos anteriores já tivemos diversas reunião 40 
com a participação de duas secretarias, onde não ocorreu nenhum problema, e também esta 41 
convocação já fora discutido na reunião ordinária do conselho de novembro de 2015, entretanto 42 
vamos consultar a coordenação e os conselheiros, e se ocorrer alteração comunicaremos aos 43 
conselheiros via e-mail. Terminada as falas, exposição, discussões e deliberações foi perguntado aos 44 
participantes, se há mais alguém que queira fazer alguma colocação, não havendo manifestações, 45 
nada mais a ser tratado, em apoio de coordenação eu Dorival José Maistro-SMG agradeço a todos 46 
pela presença e participação nesta reunião ordinária, comunicando que após aprovação da ata e 47 
respectivas assinaturas dos conselheiros, a mesma será disponibilizada no site da Prefeitura 48 
Municipal de Piracicaba, Portal dos Conselheiros, Conselho Municipal do Orçamento Participativo, 49 
podendo ser acessada por todos pelo site http://conselhos.piracicaba.sp.gov.br/cop/, assim às 50 
vinte horas e cinquenta minutos do dia quinze de fevereiro de dois mil e dezesseis, deu-se por 51 
encerrada a reunião ordinária, onde transcrevo a presente ata de reunião ordinária, ficando 52 
apensados nesta ata os documentos discutidos, bem como, lista de presença e, estando em de 53 
acordo dos conselheiros, a mesma segue para devidas das assinaturas  _________________________________ 54 
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mailto:comop@piracicaba.sp.gov.br
http://conselhos.piracicaba.sp.gov.br/cop/


PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
LEI MUNICIPAL n° 5132 de 15 de Maio de 2002       

__________________________________________________________________________________________________________________ 56 
__________________________________________________________________________________________________________________ 57 
__________________________________________________________________________________________________________________ 58 
__________________________________________________________________________________________________________________ 59 


