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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO 1 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 11 DE JULHO DE 2016 2 

No dia onze de julho de dois mil e dezesseis, como início as 19h00 horas, na Prefeitura Municipal de 3 
Piracicaba – 3º andar no Centro de Qualificação Permanente, ocorreu reunião ordinária do 4 
Conselho Municipal do Orçamento Participativo, com as presenças representantes da sociedade 5 
civil membros do conselho: Região Centro – Bento Moçambique de Moraes, titular; - Região Rural: 6 
Waldemar da Silva; - Região Leste: Valéria Capis da Cruz, titular; - Região Norte: sem participação; - 7 
Região Oeste: Armando Eduardo Furoni; e, Região Sul: Isaac Jorge Roston Junior, titular, contamos 8 
com presença dos representantes da sociedade civil: - Região Sul, bairro Nova América, senhor 9 
Carlos Fernando Vieira da Costa, e Região Leste, bairro Eldorado senhor José Ferreira de Matos. 10 
Representantes do Poder público: Dorival José Maistro-SMG; - Pedro Vinícius Gomes de Freitas-11 
SEMFI; - Marcos Antônio de Oliveira-SMOB; e Edna Maria Peres Desuó-SEMDES, membros titulares, 12 
e senhora Dagmar Correr Schiavi-SMG e Alexandre Halle Najm-SEMAD. Iniciado os trabalhos as 13 
usando da palavra o senhor Dorival José Maistro-SMG solicitou dos conselheiros presentes se há 14 
alguma alteração nas atas encaminhadas referentes às reuniões ordinárias de abril, maio e junho, e 15 
não havendo alterações requer aos conselheiros procedimentos de assinatura. Continuando os 16 
trabalhos apresentado sobre as alterações deliberadas na reunião ordinária do Conselho Municipal 17 
do Orçamento Participativo do dia seis de junho próximo passado, no que se diz respeito ao 18 
documento “Instruções Gerais dos Trabalhos do Congresso”, o qual já contém todas as alterações e 19 
para tanto solicitou aos presentes para pegar copia do mesmo. Esclareceu ainda que o documento 20 
foi encaminhado junto no e-mail “comop – comunicamos e convidamos a participação” aos 21 
conselheiros para participar desta reunião ordinária, e-mail este enviado no dia cinco de junho 22 
próximo passado. Assim fora feita a leitura do documento. Falando também que o convite do 23 
congresso já está em faze final de entrega aos participantes das plenárias regionais com as devidas 24 
alterações deliberadas na mesma reunião ordinária do dia seis de junho. Passando ao coordenador 25 
o senhor Isaac Jorge Roston Junior abriu a palavras aos conselheiros que após discussões, sendo 26 
que os mesmos deliberaram aprovando do documento “INSTRUÇÕES GERAIS DO CONGRESSO”. Na 27 
sequência passou-se para exposição do documento “Quadro demonstrativo de participação das 28 
plenárias regionais de 2016”, sendo entregue cópia do documento aos presentes, assim utilizando 29 
de equipamento de projeção foi apresentado aos presentes, por Dorival José Maistro e Dagmar 30 
Correr Schiavi da Secretária Municipal de Governo - apoio a gestão do Conselho Municipal do 31 
Orçamento Participativo. Retomando a palavra o coordenador Isaac Jorge Roston Junior, abriu a 32 
palavra aos conselheiros que discutiram o documento mencionando que os dados apresentados e 33 
parte dos esforços conjuntos entre os representantes da sociedade civil e da administração 34 
municipal por parte dos funcionários da secretaria municipal de governo que muito bem tem 35 
cumprem suas competências/atividades. Ressaltando que esforços de convencimento ainda se faz 36 
importante para que os moradores / cidadão participem nas respectivas plenárias regionais. 37 
Fechando está parte dos trabalhos o coordenado solicitou aos presentes para divulgar e convidar as 38 
pessoas que participaram das plenárias regionais de 2016 para estarem no congresso que se 39 
realizará no próximo sábado dia dezesseis de julho, e todos os conselheiros representantes da 40 
sociedade civil que poder ajudar na coordenação do congresso será muito importante. Finalizando, 41 
o senhor Isaac coordenado do conselho municipal perguntou aos participantes se há mais alguém 42 
que queira usar da palavra, onde foi colocado pelo Carlos Fernando Vieira da Costa sobre o 43 
documento que o comob – Conselho Municipal de Mobilidade e a representação dele no conselho se 44 
há alguma alteração, visto que existe documento do COMOB encaminhado onde solicita ao Comop 45 
alteração, diante ao questionamento e por não haver uma avaliação mais aprofundada sobre o 46 
assunto a coordenação solicitou aos presentes encaminhar para que tal assunto seja de 47 
deliberações na próxima reunião ordinária que ocorrerá no dia oito de agosto e sendo as 48 
deliberações tomadas pelos conselheiros conte na mesma ata do dia oito de agosto. E nada mais a 49 
ser discutido o Coordenador senhor Isaac Jorge Roston Junior deu por encerrada a reunião 50 
ordinária as vinte uma horas do dia onze de julho, agradecendo a todos pela presença e que após 51 
aprovação e assinaturas dos conselheiros está ata de reunião ordinária será disponibilizada no site 52 
da Prefeitura Municipal de Piracicaba, Portal dos Conselheiros, Conselho Municipal do Orçamento 53 
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Participativo, podendo ser acessada por todos pelo site http://conselhos.piracicaba.sp.gov.br/cop/, 54 
ficando apensados nesta ata os documentos discutidos, bem como, lista de presença. _________________ 55 
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