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Reunião Orçamento Participativo Eleição dos Conselheiros - Sul
29 DE JANEIRO 2013       Com início ás dezenove horas e deis minutos, no CRAS Centro Regional de Assistência Social – Jardim São Paulo, foi realizado reunião para eleição dos novos conselheiros da região sul, onde passamos a relatar. 

Abertura dos trabalhos: a reunião contou com a presença do Sr. Pedro Antônio Rocha, Assessor de Gabinete  
da Secretaria de Governo, Engenheira Maria Beatriz Zilotto Dias de Souza, Jornalista Sra. Sabrina Rodrigues  
Bologna funcionárias do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba, do Srs. Júlio César de Moraes  
Campos, Issac Roston Junior, respectivamente conselheiros titular e suplente da região sul, 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 do trabalho: 
Exposição pelo Sr. Dorival José Maistro agradecendo a presença em nome do Sr. Gabriel Ferrato dos Santos,  
Prefeito Municipal e do Sr. José Antônio de Godoy Secretário Municipal de Governo, 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; - deliberando também sobre calendário para reuniões de eleições dos conselheiros que começo  
ondem dia 28 de janeiro com eleições dos representantes da região centro (um) titular e (um) suplente e mais  
(dois) delegados, hoje estamos reunidos para eleição dos representantes conselheiros titular, suplente e (dois)  
delegados da região sul, sendo compromisso do atual governo ampliar a participação da sociedade civil no  
conselho. Ainda serão realizados encontros no dia 30 na região oeste no CRAS São José; no dia 31 na região  
norte no CRAS Mário Dedini; no dia 01 de fevereiro na região leste no CRAS Piracicamirim e no dia 04 de  
fevereiro na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, todas com início as 19h00.  Informando aos  
presentes que foi enviado pela Secretária Municipal de Governo um total de 458 (quatrocentos e cinquenta  
oito) convites, e, somente para esta reunião da região sul, foram encaminhados 53 (cinquenta 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. Esclarecemos também que se encontra junto a nós Sras. Maria Beatriz Zilotto Dias Souza e  
Sabrina Rodrigues Bologna da equipe do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba - IPPLAP, onde  
passamos a palavra para exposição das representantes. A Engenheira Maria Beatriz expos aos presentes que  
em conjunto e apoiado a convocação realizada pela secretária de governo oficio 008/13 evitando-se duplo  
chamamento dos  representantes  das  associações  de  moradores  e  centros  sociais,  convidamos para  nestes  
encontros de eleição dos  conselheiros do orçamento participativo,  para também ocorresse eleição de dois  
representantes da região sul para fazerem parte da plenária de eleição dos representantes da sociedade civil  
no conselho da cidade que ocorrerá no dia 18 de fevereiro, juntos aos demais representantes eleitos em cada  
região. Passamos assim aos procedimentos de eleições deste colegiado para membro do conselho municipal do  
orçamento participativo, abrindo para que os participantes se indiquem como candidato, colocando que no  
atual mandato da região sul tem como Conselheiro Sr. Júlio César de Moraes Campos e Sr. Isaac Roston Junior  
respectivamente titular e  suplente.  Reiteramos aos presentes  que ao se  indicarem para eleição que tenha  
consigo  que  as  reuniões  e  mensal  e  sempre  as  segunda,  segunda  feira  do  mês  e  da  importância  de  
participarem. O Sr. Isaac colocou aos presentes da dificuldade de não poder participar novamente da eleição  
em virtude de as segundas feiras serem as reuniões na câmara de vereadores e, portanto o calendário a ele é  
difícil  de ser cumprindo,  portanto  não se  indicará como candidato,  porém isso  permite uma renovação e  
promoção de uma nova candidatura e novo representante. O Sr. Júlio César de Moraes Campos coloca seu  
nome a deliberação dos presentes se candidatando a reeleição, porém sem ter indicação de especifica de cargo,  
assim indicando-se para o pleito. Na sequência indicado deliberado pela maioria do colegiado presente que  
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todos os presentes podem indicar-se ou ser indicado para a eleição, ficando deliberado pelos presentes que a  
votação será de
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forma  simples,  sendo  o  mais  votado  eleito  conselheiro  titular,  o  2º  mais  votado  suplente  e  os  membros  
delegados.  Assim  foi  aberta  a  inscrição  para  indicação  do  colegiado  para  eleição  dos  representantes  de  
conselheiros e delegados, sendo que a Sra. Dagmar colheu os nomes: Júlio César de Moraes Campos – Jardim  
Esplanada; - Osvaldo Rodrigues de Souza – Jardim Esplanada; - Aristides Galvão – Paulista; - Carlos Fernando  
Vieira da Costa – Jardim Elite; -  Augusto Fernando Rodrigues de Castro – Serra Verde; -  Valeriano Nunes  
Pereira – Monte Líbano; - Cleusa Maria Adão Aguiar – Parque dos Eucaliptos; - João Francisco Marchesini Eloy  
– Paulista; -  Nilton Cunha Souza – Jardim Água Branca; -  Vicente Souza Duarte – Parque Água Branca; -  
Wilson Roberto Ali- Jardim Astúrias. Terminado as indicações antes do processo de votação pelos presentes,  
como a facilitador e tendo em vista ocorrer indicações no mesmo bairro, sugeriu aos presentes como forma de  
facilitar  a  reunião,  em  seu  processo  de  eleição,  e,  principalmente  quanto  a  uma  representação  mais  
abrangente e ou distribuída de sua representatividade na região, que os participantes fossem divididos em dois  
grupos,  ou seja,  da  Av.  Luciano Guidotti  até  Av.  Rio das Pedras (bairros  –  Jardim Elite,  Caxambu,  Jardim  
Colonial, Água Branca, Jardim Oriente, Serra Verde,  Parque 1º de Maio e Jardim Astúrias), sendo outro que  
compreende os bairros  (Costa Rica,  Belvedere,  Paulicéia,  Bairro  Verde,  Altos da  Paulista,  Paulista,  Jardim  
Esplanada, Jardim Camargo, Minas Nova, Jardim Ibirapuera, Jardim São Paulo, Monte Líbano, Jardim Paraiso,  
Morada do Sol e Parque dos Eucaliptos) para dentro deste contexto conversarem possibilitando entendimento  
dos seus pares. Assim acatado pelos presentes reuniram em separados para buscar acordos. Retornando a  
plenária  principal  para  a  escolha  do  titular,  suplente  e  dois  delegados  continuaram  na  disputa  os  
representantes grupo 1 a saber: Nilton Cunha Souza – Jardim Água Branca; - Carlos Fernando Vieira da Costa  
– Jardim Elite; - Augusto Fernando Rodrigues de Castro – Serra Verde; - Vicente Souza Duarte – Parque Água  
Branca;-   e,  Wilson Roberto Ali  – Jardim Astúrias; sendo no grupo 2 a saber: Aristides Galvão – Paulista;  
Valeriano  Nunes Pereira  –  Monte  Líbano;  -  Cleuza Maria  Adão  Aguiar  –  Parque dos  Eucaliptos;  Osvaldo  
Rodrigues de Souza – Jardim Esplanada; e, Júlio César de Moraes Campos – Jardim Esplanada.  Como ainda  
demos  mais  de  um  candidato  do  mesmo  bairro  e  ou  próximo  buscou-se  novo  entendimento,  porém  no  
momento  ouve  pequeno  desentendimento.  Colocamos  novamente  viabilidade  de  novas  tratativa  os  
representantes Sr. Vicente Souza Duarte e Wilson Roberto Ali abrirão mão da indicação em apoio aos demais  
candidatos do grupo 1, e no grupo 2 o Sr. Osvaldo Rodrigues de Souza, Valeriano Nunes Pereira e Aristides  
Galvão abrirão mão de sua indicação para   que seja possível a manutenção de um conselheiro e um delegado  
indicado pelo grupo 2. Assim no Grupo 1 ficou no pelo o Sr. Nilton Cunha Souza e Carlos Fernando Vieira da  
Costa e pelo grupo 2 Sra. Cleuza Maria Adão Aguiar. Neste momento foi acatado pelo colegiado que votação  
será nominal e se o mais votado for do grupo 1 titular, outro será delegado e respectivamente para grupo 2.  
Assim Sr. Nilton foi mais votado com 18 votos, Sra. Cleuza com 05 e Sr. Júlio com 5  votos e o Sr. Carlos com 3  
votos. Como ocorreu empate no grupo 2 solicitamos aos representantes acordo, onde Sr. Júlio preferiu estar na  
composição do conselho como delegado assim Sra. Cleuza  ficando como representante suplente. Por fim a  
composição dos representantes da região sul ficou: Sr. Nilton Cunha Souza como titular, Sra. Cleuza Maria  
Adão Aguiar com Suplente e os Srs.  Carlos Fernando Vieira da Costa e Júlio César de Moraes Campos com  
delegados.  Colocamos aos presentes o 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 do colegiado reunido.  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) e expressando a todos nossos agradecimentos como gestor/ facilitador da  
reunião.  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  sul,  renovamos  colocando  a  secretaria  municipal  de  governo  –  gestão  orçamento  
participativo a disposição dos presentes no sentido de eventuais solicitação e reparos da presente ata e outros  
assuntos.  Piracicaba ás vinte uma hora e trinta minutos do dia vinte nove de janeiro de dois e treze e dei por  
encerrada apresente reunião assinando, a presente ata conjuntamente com equipe da secretária, do IPPLAP,  
conselheiros  em  exercício  e  os  membros  
eleitos...................................................................................................................................................................................................
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