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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013 

Com início às dezenove horas e dez minutos na sala do centro de qualificação permanente terceiro 
andar do prédio do centro cívico ocorreu reunião ordinária do conselho municipal do orçamento 
participativo sendo à primeira reunião com a nova composição dos membros do conselho com 
mandato de gestão de fevereiro de dois mil e treze a fevereiro de dois mil e quatorze. Assim conforme 
consta assinatura de lista de presença registramos a participação dos: Srs. José Augusto de Almeida 
(rural), Isaac Roston Junior (sul), Irineu do Nascimento (leste) e Armando Eduardo Furoni (oeste), 
membro do conselho municipal do orçamento participativo exercício de dois mil e doze (fevereiro/12 
a fevereiro/13); conselheiros da gestão dois mil e treze sendo: região centro: - Sr. Ivo de Paula Toledo 
(suplente), Sra. Ninfa Sampronha Barreiros (delegada), com justificativa ausência Sra. Inês Machado de 
Leme; - região rural: Srs. Carlos José Marco da Silva e Anderson Adilson Zanin (titulares), Sr. José 
Eduardo Erlo e Sra. Cláudia Donizete Lino Serigato (suplentes), Srs. Reinaldo Jaldim de Oliveira, Luís 
Antônio Valério e José Maria Dini (delegados); - região norte: Jackson do Nascimento Santiago 
(titular), Sra. Liliam Aparecida Olegário (Suplente), Sr. Ronaldo Alexandre Castilho e Sra. Maria Regina 
Correa da Silva (delegados); - região sul: Nilton Cunha Souza (titular), Cleuza Maria Adão Aguiar 
(suplente), Sr. Carlos Fernando Vieira da Costa e Júlio Cesar de Moraes Campo (delegados); - região 
leste: Sr. Adair de Jesus Rodrigues (titular), Sr. José Adão Marciano (suplente), Sr. Antônio Carlos 
Danelon e Jessué Paulo Alves (delegados); - região oeste: Luiz Vicente Alves da Silva (titular), Sra. 
Maria Vanusia Lima dos Reis (suplente), Sr. José Carlos Lopes de Souza e Sra. Lindaura da Silva 
Almeida (Delegados), participaram também lideranças: Ana Claudia Albino (Santa Izabel/Tupi), 
Gervasio Lopes de Lima (Jardim Planalto), Gilberto Venâncio, Nellington C. de Camargo, Joelma 
Olegário e Adriano Antônio de Souza (Javari I, II, III), Magno Peres Rodrigues (Centro), e representante 
do Imaflora Sr. Adriana C. André, representantes do poder publico: SELAM – Sr. João Francisco 
Rodrigues de Godoy; SEMAC – Sr. Dante Roberto Maciel Blezins Oliveira; SEMFI – Sr. Pedro Vinicius 
Gomes de Freitas; SEMAE – Sra. Olívia Patrícia de Brito, e como apoio SMG Sra. Dagmar Correr Schiavi 
e SMG gestor / facilitador Orçamento Participativo Sr. Dorival José Maistro. Dando início aos trabalhos 
da reunião, usando da palavra Sr. Maistro, agradeceu a presença de todos e todas solicitando aos 
presentes que foi encaminhando via e-mail correspondência no dia quinze de fevereiro de dois e treze, 
convocando para presente reunião, onde também constaram informações sobre calendário das 
reuniões ordinárias e das plenárias regionais, bem como, informação que no diário oficial de 10.979 de 
oito de fevereiro foi publicado a nomeação dos conselheiros do conselho municipal do orçamento 
participativo. Informando sobre o site do www.ppacidadão.piracicaba.sp.gov.br; que já esta em 
funcionamento deste seis de fevereiro e finalizando no dia vinte cinco de fevereiro, objetivando a 
participação do cidadão em apresentar proposta para estudos das áreas técnicas na formação do plano 
plurianual de piracicaba gestão 2014 a 2017, onde todos podem enviar propostas pela inscrição no 
site, ficando assim o convite para que vocês conselheiros façam suas sugestões e compartilhe junto às 
lideranças.  A título de auxilio aos conselheiros demonstraremos apoiado em equipamento de projeção 
visual, informações do PPA de 2010 a 2013, após exposição tais informações esta contidas no site da 
prefeitura tem a lei do plano plurianual, como também encontra-se toda a hierarquização e 
planejamento orçamentário e no anexo IV a descrição dos programas e objetivos de governamentais.  
Abrindo a palavra para Sra. Adriana C. André do Imaflora que expos aos presentes sobre folheto 
entregue sobre curso como participar do orçamento público e conselho da cidade. Em seguida passou 
expor aos presentes, os trabalhos desenvolvidos pelo SMG – gestão OP sobre: Lançamento no porta 
dos conselhos que esta sendo fixação de informações do conselho municipal do orçamento 
participativo no site, onde contará o calendário das reuniões ordinárias do conselho; - calendário das 
plenárias regionais, com local, data e horário das reuniões sendo duas na região norte, duas leste, uma 
centro, duas na sul, duas na oeste e duas na rural, onde estas datas e locais já estão previamente 
agendados e no caso de qualquer ocorrência de troca de local a secretaria municipal de governo – 
gestão orçamento participativo irá previamente comunicar ao conselho para verificar as alterações 
necessárias, informando também que a comunicação social quando da ocorrência das reuniões em 
pelo menos cinco dias antecedência procederá à comunicação por meio da impressa escrita e falada, 
bem como, providenciará passagem de carro de som nos bairros comunicando e convidando para 
respectiva região regional. Ainda a secretaria municipal de governo gestão orçamento participativo irá 
providenciar convite aos representantes da sociedade civil, respectivas lideranças e entidades  
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conforme constam de cadastro junto à secretaria gestão orçamento participativo. Na sequência 
apresentando ata de reunião ordinária do conselho do dia sete de janeiro de dois mil e treze lendo a 
aos presentes, solicitando aos conselheiros presentes para no final da reunião assinar a respectiva ata. 
Apresentando em seguida o diário oficial que dispões sobre a nomeação dos membros do conselho 
publicado no dia oito de fevereiro decreto municipal de n° 14.996, atendendo disposições do artigo 18 
e 19 da lei 5.132 de quinze de maio de 2002. Colocando que as atas de reunião das eleições dos 
representantes da sociedade civil nas respectivas regiões serão colocadas, divulgadas no site do 
conselho municipal do orçamento participativo e na próxima reunião ordinária do conselho serão lidas 
aos conselheiros e depois de avaliadas e assinadas. Apresentou planilha cadastral dos conselheiros 
eleitos constando na mesma; região, nome, endereço, e-mail, telefone de contados. Diante aos diversos 
pedidos e solicitações sobre cadastro contendo informações dos conselheiros, requeremos 
deliberações dos conselheiros sobre o que estaremos autorizados a passar aos requerentes e bem 
como, o que poderemos colocar no site do conselho. Ficando deliberado pelos presentes, a saber, por 
intermedido de pedido: nome, região, bairro, e e-mail do conselheiro. Apresentando planilha de 
sistematização das demandas indicadas pelas plenárias regionais ano de dois mil de doze para entrar 
na composição do orçamento de dois mil e treze, que contém origem, discrição, órgão do executivo de 
competência, campo para informação sobre a situação da demanda. Usando da palavra os conselheiros 
indicam a necessidade de se ter informação de quais demandas serão atendidas neste ano da 
solicitação ocorrida nas plenárias regionais de 2012 para orçamento de 2013, visto que pela peça 
orçamentaria não tem se condição de saber o que o governo irá executar este ano das demandas do 
orçamento participativo. Como gestor com apoio dos funcionários das secretarias indicados através de 
chamamento por memorando n° 30/13 da SMG para que as secretarias, autarquias e órgão da 
administração para proceda a informações sobre as demandas. Os conselheiros colocam da 
importância de demonstrar qual demanda será executada, é se a secretaria municipal de finanças 
sistematizar agrupando os recursos nos campos de fácil compreensão dos conselheiros sobre os 
investimentos que serão realizados, possibilitando dar condições de visibilidade sobre as demandas. 
Colocado ao Sr. Pedro Vinicius o mesmo expôs que irá tratar do assunto junto ao senhor secretário de 
finanças. Retomando a palavra o Sr. Maistro a intenção do Secretário Municipal de Governo e no 
sentido de fortalecer as informações sobre as demandas, serviços e programas com a participação dos 
funcionários das secretarias, ou seja, teremos um acompanhamento mais de perto sobre as 
informações condidas das demandas na planilha que esta sendo apresentada. Porém requerido pelos 
conselheiros que mais viável e que os conselheiros pudessem decidir junto ao orçamento quais 
demandas a ser atendido nas respectivas regiões, assunto que deveria ser tratado pelos conselheiros 
em reunião específica. Salientando também pelos conselheiros que os investimentos têm que ser 
avaliado/analisado não apenas pelo bairro que o conselheiro reside e ou tem sua associação, mas sim 
ter uma avaliação mais macro e da cidade priorizando programas que busque melhoria no 
desenvolvimento humano da região. Prosseguindo a reunião foi expos aos presentes que a 
administração publica na imprensa a programação do mês, onde nela pode-se obter as atividades que 
estão programadas no mês, incluindo-se as inaugurações, onde em trabalho da gestão do orçamento 
participativo colocamos a frente do evento ocorrência de demanda do orçamento participativo. As 
vinte uma horas nada mais a ser tratado, reiterando agradecimento pela participação, pelas 
contribuições na gestão do conselho a todos conselheiros participaram da gestão dois mil e doze e aos 
conselheiros tem mandato ano de dois mil e treze, ficando registrada nesta ata vossas contribuições e 
nada mais a tratar dei por encerrada a reunião e assim assinamos a presentes ata, eu Dorival José 
Maistro – e Sra. Dagmar Correr Schiavi - Secretaria Municipal de Governo – Gestão Orçamento 
Participativo......................................................................................Senhores (as) Membros do Conselho 
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