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Reunião Orçamento Participativo Eleição dos Conselheiros - RURAL
04 DE FEVEREIRO 2013       Com início ás dezenove horas, no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMA, situado à Av. Dr. Paulo de Moraes, número dois mil cento e treze, no bairro Centro, foi realizado reunião para eleição dos novos conselheiros da região rural, onde passamos a relatar.  Abertura dos trabalhos: a  

reunião  contou  com  a  presença  das  Srs.  Waldemar  Gimenes  Secretário  Municipal  de  Agricultura  e  
Abastecimento e Francisco Ernesto Guastalli  da Equipe da Secretaria da SEMA, Engenheira Maria Beatriz  
Zilotto  Dias  de  Souza,  Jornalista  Sra.  Sabrina  Rodrigues  Bologna  funcionárias  do  Instituto  de  Pesquisa  e  
Planejamento de Piracicaba, do Instituto Imaflora e Observatório Cidadão de Piracicaba Sra. Adriana Cristina  
André,  representantes  das  entidades  da  sociedade  civil  conforme  relação  de  lista  de  presença  (copia  em  
anexo),  os  trabalhos  conduzidos  pelos  facilitadores,  Analista  de  Projetos  Dorival  José  Maistro,  Auxiliar  
Administrativa Sra. Dagmar Correr Schiavi, Gestores do Orçamento Participativo da Secretaria Municipal de  
Governo.  Ordenação  dos  trabalhos: Exposição  e  informações  transmitidas  pelo  Sr.  Dorival  José  Maistro  
gestor/facilitador do encontro, onde agradece a presença todos em nome do Sr. Gabriel Ferrato dos Santos,  
Prefeito Municipal e do Sr. José Antônio de Godoy Secretário Municipal de Governo, agradece a Secretaria  
Municipal de Agricultura e Abastecimento por intermédio do Senhor Secretário e Equipe de coordenação que  
nos acompanha na reunião pela disponibilidade e atenção a nossa solicitação quanto à concessão do prédio e  
a  infraestrutura  para  realização  deste  encontro  regional.  Apresentando  os  motivos  da  presente  e  ofício  
008/13-  SMG,  aos  participantes  sobre  a  composição  dos  membros  do  conselho  municipal  do  orçamento  
participativo especificamente artigo 18 e 19, da Lei nº 5.132 e o artigo 2º do decreto 14.415/12, de 08 de  
Fevereiro de 2012, estabelecido nesta legislação, que os membros conselheiros terão mandato de um ano e  
permitido uma única recondução por referendo de reunião para este fim. Comunicando também que o atual  
conselho em reunião dia 07 de Janeiro deliberou calendário para ano de 2013 onde as reuniões ordinárias do  
conselho serão realizadas sempre nas segundas, segunda feiras do mês, no Centro Cívico com início as 19h00;  
deliberando ainda sobre as plenárias regionais que ocorrerão no período de maio a julho sendo: dias 20 e 21  
de Maio, região norte no CRAS Vila Sônia e CRAS Mário Dedini; dias 27 e 28 de Maio, região leste no CRAS  
Piracicamirim e no Centro  Comunitário  do  Sol  Nascente/Alvorada;  no  dia  11 de  Junho,  região centro  na  
Prefeitura Municipal / Centro Cívico; dias 17 e 18 de junho, na região sul no Centro Cultural Nhô Serra e no  
CRAS Jardim São Paulo; dias 24 e 25 de junho, na região oeste no CASE Jardim Itapuã e CRAS São José; e nos  
dias 15 e 16 de Julho, na região rural na SEMA – Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento; -  
também sobre calendário para reuniões de eleições dos conselheiros que já começaram a ser realizadas no dia  
28 de janeiro, portanto já realizamos reunião região centro, sul, oeste, norte e leste, com eleições dos seus  
representantes: (um) titular, (um) suplente, e mais (dois) delegados, é estamos aqui hoje dia 04 de fevereiro  
reunidos para que vocês representantes da comunidade da região rural para que  eleja os membros para  
compor o conselho municipal do orçamento participativo sendo (dois) titulares, (dois) suplentes e (quatro)  
delegados.  Informamos  que  o  Prefeito  Gabriel  Ferrato  com  compromisso  de  ampliar  a  participação  da  
comunidade e sociedade civil esta convidando a toda liderança presente para participar do lançamento no dia  
25 de Fevereiro às 19h00 no anfiteatro do Centro Cívico site  www.ppacidadao.piracicaba.sp.gov.br, sobre a  
coordenação  e  exposição  da  Secretaria  Municipal  de  Finanças,  possibilitando  assim  que  o  cidadão  possa  
indicar sugestões para composição do PPA – Plano Plurianual do Município de Piracicaba. Passamos a palavra  
ao Sr. Waldemar Secretário da SEMA, onde o mesmo procedeu informações sobre as atividades de sua pasta,  
colocando  a disposição de todos para os serviços que fizerem necessários para os moradores da área rural e  
dentro das disponibilidades  da equipe e maquinário prontamente atender aos anseios dos produtores.  Na  
sequencia com a palavra as Sras. Maria Beatriz Zilotto Dias Souza e Sabrina Rodrigues Bologna da equipe do  
Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba - IPPLAP, procedendo à exposição aos representantes a  
Engenheira  Maria  Beatriz  expos  aos  presentes  que  em  conjunto  e  apoiado  a  convocação  realizada  pela  
secretária de governo ofício 008/13-SMG, evitando-se duplo chamamento dos representantes das associações  
de moradores e centros sociais convidamos para nestes encontros de eleição dos conselheiros do orçamento  
participativo também ocorra eleição de dois representantes da região rural para fazerem parte no dia 18 de  
fevereiro juntos aos demais representantes eleitos das outras regiões: centro, leste, norte, oeste e sul,  para  
eleição dos representantes do Conselho Municipal da Cidade de Piracicaba, conforme disposições contidas no  
estatuto  da  cidade  e  legislação  municipal.  Assim  após  eleição  dos  membros  do  conselho  do  orçamento  
procederá à eleição dos representantes da região rural. Estamos também com a presença da Sra. Adriana do  
Imaflora  e  Observatório  que  expostos  convidando  a  todos  para  inscrição  e  participação  do  “Curso  como  
participar do Orçamento Público de Piracicaba” onde as informações estão contidas em folheto distribuídos e  
sendo o mesmo uma parceria e realização do Observatório Cidadão de Piracicaba,  Prefeitura Municipal  e  
Imaflora que realizar-se-á de 05 a 26 de março de 2013 no IBE/FGV – Instituto Brasileiro Educacional da  
Fundação  Getúlio  Varga,  situado à  Rua  Moraes  Barros,  nº  506,  as  aulas  serão das  19h00  às  22h20,  as  
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inscrições devem ser feitas através de envio de e-mail para piracicabasustentavel@imaflora.org. Retomando a  
palavra continuando o Sr. 

Reunião Orçamento Participativo Eleição dos Conselheiros - RURAL
04 DE FEVEREIRO 2013       

Maistro as informações sobre os trabalhos da Secretária Municipal de Governo que enviou um total de 458  
(quatrocentos e cinquenta oito) convites, e, somente para esta reunião da região rural foram encaminhamos  
73 (setenta e três) convites convocando as lideranças da sociedade civil (Associações de Moradores, Centros  
Comunitários, Comissão de Moradores de Bairro, Entidades de Classe, Entidades Sociais, ONGs e lideranças),  
proporcionado também convite aos moradores que participaram nas respectivas reuniões plenárias regionais  
e eventos do orçamento participativo, visto que, os mesmo prontamente preencheram respectivo cadastro da  
secretária municipal  de governo gestão OP.  Passamos assim ao procedimento de  eleições deste colegiado,  
abrindo para que os participantes se indiquem como candidato, colocando que no atual mandato a região  
rural tem como conselheiros Srs. Milton Stenico (ausente) e Luiz José Novello (presente) cargo de titulares, e  
Srs. Carlos José Marco da Silva (presente) e José Augusto de Almeida (ausente) cargo de suplentes. Lembrando  
a todos que não esta apto a concorrer cargo de titular e suplente o Sr. Luiz José Novello, por estar no conselho  
a  dois  mandatos  consecutivo,  neste  momento  o  Sr.  Luiz  solicitou  a  palavra  colocando  que  gostaria  de  
participar da eleição como representante para cargo de delegado. Assim como facilitar coloquei em discussão  
o pedido e para deliberação dos presentes onde o colegiado aprovou por maioria a solicitação permitindo  
assim a inscrição do sr.  Luiz para o pleito e  recebendo votos  porém podendo ocupar cargo de delegado.  
Reiteramos  aos  representantes  que  indicarem  para  o  pleito/eleição  que  tenha consigo  que as  reuniões  e  
mensal e sempre as segunda, segunda feira do mês e da importância de participarem. Na sequência indicado  
pela maioria do colegiado presente que todos os presentes podem indicar-se ou ser indicado para a eleição,  
ficando deliberado pelos presentes que a votação será de forma simples, sendo por ordem de votação os mais  
votados  eleitos  conselheiros  titulares,  suplentes  e  delegados,  assim  abrindo  a  inscrição,  sendo  que  a  Sra.  
Dagmar passou a colher os nomes: Carlos José Marco da Silva – Santa Izabel/Tupi; Luiz José Novello – Nova  
Suíça; - José Eduardo Erlo – Campestre; - José Maria Dini – Bairro dos Dini/Ártemis; - Anderson Adilson Zanin –  
Bairro de Godinhos; - Antônio Rodrigues de Oliveira – Bairro Monte Alegre; - Cláudia Donizete Lino Serigato –  
Pau D’Alho; - Reinaldo Jaldim de Oliveira – Santa Izabel/Tupi; e Luis Antônio Valério – Volta Grande, sendo  
colocado pelos participantes neste momento para que os candidatos encaminharem a frente e poucas palavras  
se apresentar aos presentes, seguindo após apresentação processo de votação, onde foi apurado: Sr. Carlos José  
Marco com 26 (vinte e seis) votos; Sr. Anderson e Reinaldo com 07 (sete) votos; Sr. Luiz José Novello com 04  
(quatro) votos; Srs. Luis Antônio, José Eduardo e Sra. Claudia com 02 (dois) votos; e, Srs. José Maria e Antônio  
Rodrigues com 01 (um) voto.  Diante o empate em 07 (sete) votos o Sr. Reinaldo Jaldim de Oliveira para maior  
abrangência de representação da comunidade rural no conselho, é visto, que sua região através do Sr. Carlos  
esta representando é cargo titular ele abre mão para o Sr. Anderson assumir o cargo de conselheiro titular e  
ainda manifesta-se que assume cargo de delegado. Resolvido este empate, passamos a resolver o empate em  
dois votos onde por acordo entre os mesmo e também visando maior abrangência de representatividade no  
conselho na área rural  deliberaram pela  Sra.  Cláudia  do bairro  Pau D’alho e Sr.  José  Eduardo do bairro  
Campestre e sendo o Sr. Luis Antônio como delegado. Resolvido esta composição e sendo que já temos também  
na composição três delegados, ou seja, Srs. Reinaldo e Luis Antônio por abrirem de mão de cargos de titular e  
suplente por deliberação dos presentes para estarem no conselho no cargo de delegado, e sendo que o Sr. Luiz  
José Novello deve 04 (quatro) votos temos que resolver questão da ultima vaga de delegado visto o empate de  
um voto entre Sr. Dini e Antônio Rodrigues, onde o Sr. Antônio. Assim concluímos a composição sendo: Srs.  
Carlos José Marco da Silva e Anderson Adilson Zanin como conselheiros titulares; - Sr. José Eduardo Erlo e Sra.  
Cláudia  Donizete Lino Serigato  com conselheiro  (a)  suplente;  -  Srs.  Reinaldo Jaldim de  Oliveira,  Luiz  José  
Novello,  Luis  Antônio  Valério  e  José  Maria  Dini  como  delegados.  Colocamos  aos  presentes  nossos  
agradecimentos pelo elevado grau de participação dos representantes, posicionamento de grande valia por  
parte dos que pré-dispuseram a participar com indicação de seus nomes e principalmente colocando para o  
referendo deste colegiado.  Solicitamos os eleitos conselheiros (as) para posicionarem em pé onde pedimos a  
todos uma salva de palmas e a todos os presentes pelo processo de eleição dos conselheiros (as), delegados  
(as).  Na  confiança  de  ter  conduzido,  colhido  e  facilitado  o  desenvolvimento  da  reunião  de  eleição  dos  
representantes  da  sociedade  civil  e  ou  recondução  dos  membros  do  conselho  municipal  do  orçamento  
participativo  região  rural,  renovamos  colocando  a  secretaria  municipal  de  governo  –  gestão  orçamento  
participativo a disposição dos presentes.  Piracicaba ás vinte uma hora e trinta minutos do dia quadro de  
fevereiro de dois e treze e dei por encerrada apresente reunião assinando, a presente ata conjuntamente com  
equipe  da  secretária  municipal  de  governo,  conselheiros  em  exercício  e  os  membros  
eleitos. ...........................................................................................................
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