
   Prefeitura do Município de Piracicaba
        Secretaria Municipal de Governo
            Estado de São Paulo - Brasil

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
DE 07 DE JANEIRO DE 2013

Com início às 19h15, ocorreu no Centro Cívico Municipal, 3º andar – Centro de Qualificação Permanente,  
reunião ordinária  do conselho  municipal  do orçamento  participativo  com a presença dos  conselheiros: 
região centro – Sra. Alessandra Stenico Zancheta (titular), - região leste - Sr. Irineu do Nascimento (titular), - 
região oeste - Armando Eduardo Furoni (titular), - região rural – Milton Stenico (titular) e Carlos José Marco 
da Silva (suplente),  presente também líder da comunidade Sr.  Gervasio Lopes de Lima comunidade do 
Jardim Planalto, do Centro de Comunicação Social Romualdo da Cruz Filho, Carlos Eduardo L. Castro e da 
Secretaria  Municipal  de  Governo  –  Sra.  Dagmar  Correr  Schiavi  e  Sr.  Dorival  José  Maistro  como 
Coordenador/facilitador.  Foram  apresentados  aos  conselheiros  para  as  deliberações  os  calendários  de 
reuniões de trabalho para ano 2013 do conselho municipal do orçamento participativo sendo: a) datas de 
reuniões ordinárias do conselho; - b) datas dos encontros/plenárias regionais; e, c) datas reuniões regionais  
para eleição e ou recondução dos membros do conselho, passando as deliberações dos conselheiros onde 
foram aprovados os calendários de reuniões com alteração da reunião ordinária do dia 04 de fevereiro para 
o dia 18 de fevereiro em virtude de neste mesmo dia e horário estar sendo realizada no SEMA reunião 
regional para eleição e ou renovação dos conselheiros da zona rural. Foi reforçado pelos conselheiros que 
para  maior  participação  dos  cidadãos  e  comunidade  o  gestor  de  apoio  ao  Conselho  do  Orçamento 
Participativo pela Secretaria Municipal de Governo providenciar encaminhamento de convites à sociedade 
civil que se encontram cadastrados junto a SMG, inclusive os cidadãos que participaram das reuniões ou 
encontros regionais de anos anteriores, visto que os cidadãos tiveram pré-disposição pela presença nesses 
eventos regionais. Solicitado assim pelos conselheiros que os calendários sejam amplamente divulgados 
pelo Centro de Comunicação Social  e pela Secretaria Municipal  de Governo em apoio às atividades do 
Conselho, inserindo-os as atividades no portal dos conselhos e pagina site da prefeitura municipal.  Isso 
oferece aos conselheiros instrumentos e informações para serem levado junto as liderança e comunidade 
de nossa região sobre as atividades realizada e a se desenvolver. Satisfeito as falas dos conselheiros ficou 
deliberado  e  aprovado  o  calendário  de  reuniões  de  2013,  aprovando  também  que  o  conselho  em 
deliberação  das  reuniões  ordinárias  poderá  solicitar  por  convite  aos  representantes  do  executivo 
“secretarias e autarquias” a estar presente em reunião deste conselho, visando conhecimento das ações da 
secretaria  e  avaliações  sobre  situação  das  demandas  apresentada  pela  a  comunidade  para  a  pasta. 
Encaminhando ainda sobre as demandas 2012 os conselheiros solicitaram que as mesmas elencadas nas 
reuniões  regionais  sejam incluídas  no  site  da prefeitura,  e  no portal  dos  conselhos,  oferecendo assim 
informações sobre as mesmas, e bem como, da situação que se encontram junto às respectivas áreas da  
administração.  Diante  as  colocações  dos  conselheiros,  esclarecemos  que  esta  em  desenvolvido  na 
Secretaria  Municipal  de  Governo  –  Gestão  Orçamento  Participativo  estruturação  de  planilha  com  as 
demandas,  por área de gestão administrativa,  incluindo-se a região,  entidade,  descrição da demanda e 
informações  de ações/andamentos  como forma de orientação do conselho.  Ainda também esta  sendo 
tratada a questão de divulgação na pagina do site da prefeitura em campo correspondente “portal dos 
conselhos” diversas informações sobre as atividades do Conselho Municipal do Orçamento Participativo. − 
Finalizando a presente reunião passamos as considerações finais dos Conselheiros, onde agradecemos mais 
uma vez a participação reforçando convite à participação de todos os conselheiros nas reuniões de eleição 
dos conselheiros representantes da sociedade civil para composição dos membros do conselho municipal  
de orçamento participativo, que acontecerão de 28 de janeiro a 04 de fevereiro deliberado nesta reunião 
ordinária e bem como, solicitando a todos divulgar junto à região e lideranças, sendo também distribuído 
aos conselheiros o diário oficial de 12 de dezembro de 2012, que contém as demandas apresentadas nos 
encontros/plenárias regionais. Fica fazendo parte integrante desta ata o anexo contendo o calendário das 
reuniões deliberadas nesta reunião.  Na confiança de ter colhido e transcrito corretamente as informações 
e deliberações dos conselheiros e participantes. Nada mais a ser tratado foi encerrada a reunião ordinária  
do  conselho  às  20h45,  onde  assinamos 
apresente, ........................................................................................... ...............................................................
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   Prefeitura do Município de Piracicaba
        Secretaria Municipal de Governo
            Estado de São Paulo - Brasil

CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
CALENDÁRIOS DE REUNIÕES DELIBERADAS PARA ANO DE 2013

1. Reuniões ordinárias:

Dia/Mês Local

07 de JANEIRO

CENTRO CÍVICO MUNICIPAL
CQP - CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PERMANENTE
Av. Antônio Correa Barbosa nº 2233 – 3º Andar

18 de FEVEREIRO

11 de MARÇO

08 de ABRIL

13 de MAIO

10 de JUNHO

08 de JULHO

12 de AGOSTO

09 de SETEMBRO

14 de OUTUBRO

11 de NOVEMBRO

09 de DEZEMBRO

                        Obs.: Início às 19h00.

2. Reuniões Plenárias Regionais:

Dia / Mês Região Local 
20 de Maio Norte CRAS – Vila Sônia

Rua Padre Otto Andréas Josef Wolf, n° 720 – Vila Sônia. 
21 de Maio Norte CRAS – Mário Dedini

Av. Luís Ralf Benatti, nº 1400 – Mário Dedini.
27 de Maio Leste CRAS – Piracicamirim

Rua São Thomaz Aquino, nº 50 - ao lado Terminal Piracicamirim.
28 de Maio Leste Centro Comunitário Sol Nascente Alvorada 

Rua Embú Guassu ao lado PSF – Alvorada/Sol Nascente 
11 de Junho Centro Centro Cívico Municipal – Centro de Qualificação Permanente

Av. Antônio Correa Barbosa nº 2233 – 3º Andar
17 de Junho Sul Centro Cultural Nhô Serra 

Rua Antônio Ferraz de Arruda n° 409 – Pq. 1º de Maio
18 de Junho Sul CRAS – Jardim São Paulo

Rua Prof. Felinto de Brito, nº 366 – Jardim São Paulo.
24 de Junho Oeste CASE – Jardim Itapuã 

Rua Garça, nº 483 – Jardim Itapuã.
25 de Junho Oeste CRAS – São José

Av. Prof. Demósthenes Santos Corrêa, nº 1333 – Jaraguá.
15 de Julho Rural SEMA – Secretaria Municipal de Abastecimento 

Av. Dr. Paulo de Moraes, n° 2113 = telef. 3437-4000 - Paulista.
16 de Julho Rural SEMA – Secretaria Municipal de Abastecimento 

Av. Dr. Paulo de Moraes, n° 2113 = telef. 3437-4000 - Paulista.
Obs.: (a) - As plenárias regionais têm por objetivo encontro com a comunidade, associações, entidades civis organizadas, nas respectivas regiões no sentido de coletar as  demandas sobre investimentos, manutenção e serviços públicos;(b) - As plenárias regionais iniciarão as 19h00, local e data conforme calendário acima exposto;(c) - Com antecedência de até 05 dias a Administração Pública através da Secretaria Municipal de Governo com  apoio da Comunicação Social procederá à divulgação  das plenárias regionais; e,(d) - Na ocorrência de alteração de datas e local será levada a respectiva sugestão ao conselho e após as deliberações á Secretaria Municipal de Governo providenciará  medidas competentes;
 

3. Reuniões regionais eleição conselheiros:

Dia / Mês Região Local / Endereço

28/Janeiro
2ª feira às 19h CENTRO

CENTRO CÍVICO MUNICIPAL - CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PERMANENTE 
Av. Antônio Correa Barbosa nº 2233 – 3º Andar

29/Janeiro
3ª feira às 19h

SUL
CRAS – JARDIM SÃO PAULO 
Rua Prof. Felinto de Brito, nº 366 - Jardim São Paulo. 

30/Janeiro
4ª feira às 19h OESTE

CRAS – JARDIM SÃO JOSÉ 
Av. Prof. Demóstenes Santos Corrêa nº 133 - Jaraguá

31/Janeiro
5ª feira às 19h NORTE

CRAS – MÁRIO DEDINI
Av. Luís Ralf Benatti, nº 1400 – Mário Dedini.

01/Fevereiro
2ª feira às 19h LESTE

CRAS – PIRACICAMIRIM 
Rua São Thomaz de Aquino nº 50 - Piracicamirim

04//Fevereiro
3ª feira às 19h RURAL

SEMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTACIMENTO 
Av. Dr. Paulo de Moraes, nº 2113 – Paulista.

Obs: 
(a) – Em cumprimento ao artigo 18 e 19, da Lei nº 5.132 de Maio de 2002 e do artigo 2º do decreto 14.515 de 08 de Fevereiro de 2012.
(b) – Início às 19h00.
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