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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO 1 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 08 DE AGOSTO DE 2016 2 

No dia oito de agosto 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 Conselho 4 
Municipal do Orçamento Participativo, com as presenças representantes da sociedade civil membros 5 
do conselho: Região Centro: sem participação; - Região Rural: Waldemar da Silva; - Região Leste: 6 
Valéria Capis da Cruz, titular; - Região Norte: sem participação; - Região Oeste: Armando Eduardo 7 
Furoni; e, Região Sul: sem participação. Estiveram presentes os representantes da sociedade civil 8 
eleitos no congresso orçamento participativo para o conselho municipal do orçamento participativo, 9 
mandato de setembro de 2016 a setembro de 2017, os quais tomarão posse na reunião ordinária do 10 
conselho do dia doze de setembro, sendo: - Região Rural: Daniel Santos Batista e Waldemar da Silva, 11 
sendo o ultimo reeleito, ambos titulares e Marcia dos Santos Yaciche, moradora do bairro Nova Suíça; 12 
- Região Leste: Eliana Aparecida Pereira – suplente e Anna Jorge de Moraes Olegário, moradora do 13 
bairro Eldorado; - Região Sul: Gilberto Luiz Rossi Callegaro – titular e Carlos Fernando Vieira da 14 
Costa - suplente; - Região Oeste: Márcia dos Santos – suplente, e Luiza Godoy Beccari, moradora do 15 
Jardim Planalto, e Reginaldo Pereira, morador do bairro Santa Fé; e da Região Norte: Ana Regina 16 
Pereira – suplente. Representantes do Poder público: Dorival José Maistro e Dagmar Correr Schiavi-17 
SMG; - Pedro Vinícius Gomes de Freitas-SEMFI; justificou a ausência, senhora Edna Maria Peres 18 
Desuó-SEMDES e senhor Alexandre Halle Najm-SEMAD. Iniciado os trabalhos as usando da palavra o 19 
senhor Dorival José Maistro-SMG comunicou aos conselheiros que na mesa de assinatura da lista de 20 
presença encontram-se a disposição cópias dos documentos: memória técnica do “Congresso 21 
Municipal do Orçamento Participativo de 2016” e calendário das reuniões que ainda se realizaram no 22 
ano de 2016, sendo solicitada aos presentes uma breve apresentação, tendo em vista que estão 23 
presentes os conselheiros que foram eleitos no congresso. Na sequência dos trabalhos foi feito a 24 
leitura da carta envia por e-mail do senhor Isaac Jorge Roston Júnior coordenador e membro deste 25 
conselho, na qual solicita seu desligamento do Conselho Municipal do Orçamento Participativo tendo 26 
em vista a minha recente eleição junto ao Conselho Municipal da Cidade, conforme determina a Lei 27 
Municipal n° 5.132/2002, depois de feita a leitura da carta à mesma fica fazendo parte integrante 28 
anexada à ata de reunião ordinária. Seguindo os trabalhos foi apresentado o relatório prévio do 29 
congresso, onde estão contidos seguintes informações, a saber: Quadro Demonstrativo de 30 
Participação dos Moradores nas Plenárias Regionais de 2016; - Dados sobre Participação no 31 
Congresso Municipal do Orçamento Participativo 2016; e, - As Demandas priorizadas e os 32 
representantes da sociedade civil eleitos pelos participantes no Congresso do Municipal do 33 
Orçamento Participativo de 2016 das respectivas regiões: Centro; - Leste; - Norte; - Oeste; - Rural e 34 
Sul. Após apresentação foi aberta a palavra aos conselheiros, onde o senhor Daniel Santos Batista 35 
morador região rural, fez uso da mesma, visto que no congresso a demanda n° 92 seu texto foi 36 
alterado pelos participantes / moradores, a saber: Pavimentação e iluminação pública na Estrada 37 
José Saul Chinelato – Volta Grande (iniciando rodovia SP 147 cruzamento com a Rua Anna Santin até 38 
a entrada do Convívio Alpes Suíço em uma extensão de aproximadamente 2,3 km), e no texto 39 
apresentado neste relatório ainda continua com redação antiga. Assim após checagem a solicitação 40 
está correta e o relatório de prontamente foi alterado, como não há mais manifestação sobre 41 
relatório passou à discussão sobre item apresentado pelo senhor Carlos Fernandes Vieira da Costa 42 
sobre o documento “Ofício n° 001/2016/COMOB” – Conselho Municipal de Mobilidade encaminhado 43 
ao Coordenador do COMOP, que dispõe solicitando posicionamento do Conselho do Orçamento 44 
Participativo, com a finalidade de regularização dos seus representantes no Conselho Municipal de 45 
Mobilidade. Na avaliação dos conselheiros atendendo disposição contida no Paragrafo único, Inciso II 46 
e Letra “c” do Artigo 2, da Lei n° 8.044, de 14 de novembro de 2014, entende os conselheiros que não 47 
há o porquê de tal alteração dos membros indicado pelo Conselho Municipal do Orçamento 48 
Participativo solicitada pelo COMOB – Conselho Municipal de Mobilidade, ficando assim mantido os 49 
indicados representantes da região sul – Carlos Fernandes Vieira da Costa - titular e da região centro 50 
- Maria Bombo D’Amico, sendo tais alterações ou manutenção a serem discutidas e deliberadas 51 
somente em janeiro de 2017, por fim, os conselheiros solicitam que ata desta reunião seja 52 
encaminhado ao COMOB em resposta ao ofício, ficando ainda todos os documentos sobre o assunto 53 
COMOB parte integrante em anexo nesta ata. Após discussões e deliberações, e nada mais a ser 54 
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discutido eu Dorival José Maistro com apoio da senhora Dagmar Correr Schiavi, em apoio à 55 
coordenação do Conselho Municipal do Orçamento Participativo nesta reunião ordinária, dei por 56 
encerrada a reunião ordinária as vinte uma horas do dia oito de agosto, manifestando a todos 57 
agradecimento pela presença e participação na reunião ordinária, e comunicando que após 58 
aprovação e assinaturas dos conselheiros da ata de reunião ordinária será disponibilizada no site da 59 
Prefeitura Municipal de Piracicaba, Portal dos Conselheiros, Conselho Municipal do Orçamento 60 
Participativo, podendo ser acessada por todos pelo site http://conselhos.piracicaba.sp.gov.br/cop/, 61 
ficando apensados nesta ata os documentos discutidos, bem como, lista de presença. 62 
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