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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
DE 11 DE MARÇO DE 2013 

Com início às dezenove horas e quinze minutos na sala do centro de qualificação permanente 
terceiro andar do prédio do centro cívico ocorreu reunião ordinária do conselho municipal do 
orçamento participativo. Assim conforme consta assinatura de lista de presença registrando a 
participação dos membros: região centro: - Sra. Inês Machado de Lima (titular), Senhora Ninfa 
Sampronha Barreiros (delegada); - região rural: Srs. Carlos José Marco da Silva (titulares), 
Reinaldo Jaldim de Oliveira (delegado); - região norte: Srs. Jackson do Nascimento Santiago 
(titular), Ronaldo Alexandre Castilho e Sra. Maria Regina Correa da Silva (delegado (a)); - região 
sul: Sr. Nilton Cunha Souza (titular), Sra. Cleuza Maria Adão Aguiar (suplente), Srs. Carlos 
Fernando Vieira da Costa e Júlio César de Moraes Campo (delegados); - região leste: Srs. Adair de 
Jesus Rodrigues (titular), Sr. Antônio Carlos Danelon e Jesué Paulo Alves (delegados); - região 
oeste: Sra. Maria Vanusia Lima dos Reis (suplente), participaram também as lideranças: Ana 
Claudia Albino (Santa Izabel/Tupi), Srs. Laurindo Antônio Medeiros (Morador Jardim Jupiá) e 
Isaac Roston Junior (Morador do Jardim Astúrias, Assessor parlamentar), presente os 
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 à reunião, usando da palavra Sr. 
Maistro, agradeceu a presença de todos (as) presentes, comunicando a Secretaria Municipal de 
Governo – gestor/facilitador do conselho municipal do orçamento participativo tem previamente 
encaminhando via e-mail correspondência para realização das reuniões ordinárias respeitando 
calendário deliberado pelo conselho e fixado no decreto municipal n° 14996 de seis de fevereiro 
de dois mil e treze, assim solicitando aos conselheiros aterem-se as datas. Abordando na 
sequência que no respectivo e-mail, foi anexo ata de reunião do dia dezoito de fevereiro para 
leitura e avaliações dos conselheiros, incluído ainda programação de eventos / março e 
informando que já encontra na página do Portal dos Conselhos – site da prefeitura 
www.piracicaba.sp.gov.br, incluso atividades deste conselho municipal, sendo ainda o pessoal da 
secretaria municipal de governo Sra. Dagmar e Sr. Pedro Rocha esta recebendo treinamento e 
todo suporte da Sra. Adriana C. André do instituto IMAFLORA no sentido de em breve estarmos 
com todas as informações publicadas na página do COP - Conselho Municipal do Orçamento 
Participativo. Passamos assim as deliberações sobre ata, onde mesma foi aprovada pelos 
conselheiros presentes. Seguindo a reunião foi apresentado e exposto aos conselheiros sobre Lei 
n° 5.418/2004 que institui conselho municipal de cultura – COMCULT, e alterações contidas pela 
Lei n° 6.030/2007, onde o Conselho Municipal do Orçamento Participativo através de 
representantes da sociedade civil das respectivas regiões (centro, rural, leste, norte, oeste e sul) 
tem condições de compor com quatro membros titular e suplentes junto ao conselho da cultura. 
Assim a pedido da secretaria municipal da cultura a secretaria municipal de governo publicou no 
diário oficial no dia seis de março de dois mil e treze, edital de convocação de plenária da 
sociedade civil das regiões norte, sul, leste, oeste, centro e rural para eleição de representantes 
para compor COMCULT – conselho municipal de cultura. Discorrendo sobre o edital aos 
conselheiros foi exposto que a plenária será realizada no dia dois de abril e que as inscrições para 
participação dos representantes da sociedade civil se dará pelo e-mail 
www.smg.op@piracicaba.sp.gov.br, até dia vinte cinco deste mês. Ainda no edital estão contidas 
todas as exigências necessárias para inscrição dos representantes da sociedade civil respeitado a 
disposições contidas conforme disposições estabelecidas na letra “h” do inciso II do artigo 8º, da 
Lei Municipal nº. 5.418/2004 alterado pela Lei nº 6.030 de 18 de julho de 2007. Assim contamos 
com apoio deste conselho para junto às lideranças, associações, entidades e centros comunitários, 
onde para tanto estaremos encaminhando por e-mail toda documentação apresentada nesta 
reunião. Seguindo apresentamos aos presentes ofício n° 243/2013 encaminhado pelo Instituto de 
Pesquisas e Planejamento de Piracicaba a Senhor Secretário Municipal de Governo sobre o artigo 
4°, inciso II, da Lei 5.288/2004 que dispõe representação no segmento sociedade civil do Conselho  
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Deliberativo e Estratégico do IPPLAP, onde o conselho municipal do orçamento participativo 
dentre seus conselheiros representantes da sociedade civil deliberarão sobre indicação de um 
membro titular e um suplente para compor conselho deliberativo e estratégico do IPPLAP. Os 
conselheiros deliberaram por realizar reunião extraordinária no dia vinte de março sobre eleição 
para composição do conselho deliberativo e estratégico do IPPLAP. Usando da palavra a Senhora 
Ninfa Sampronha sugeriu que a o Executivo viabilize novo curso “como participar do orçamento 
público de piracicaba” para que os conselheiros que ainda não puderam participar tenha 
oportunidade. Solicitando a palavra e permissão aos conselheiros o Sr. Isaac Roston Junior para 
exposição de ordenamento orçamentário, como objetivo de colaborar com conselho sobre a destinação 
de recursos para investimentos pleiteados nas demandas elencadas nos encontros regionais e bem 
como, na forma dos conselheiros poder cobrar do executivo municipal informações mais precisa 
quanto à destinação dos recursos para tais investimentos.  Em diversos aparte os conselheiros 
colocaram sobre suas demandas e onde as mesmas estão sendo tratada, justificando a complexidade 
das informações contábeis/orçamentarias que não permite visualizar o apontamento do atendimento 
de suas demandas. Na forma de oferecer apoio o Sr. Pedro Vinicius Gomes de Freitas busco auxiliar as 
indagações sobre a codificação orçamentaria, e, Sr. Dorival José Maistro também ofereceu informações 
sobre as rubricas, e que onde a administração municipal quando do envio do projeto de lei 
orçamentaria a câmara municipal destaca informações relacionadas aos projetos selecionados, ou seja, 
indicam e fixam os projetos e atividades que pretende realizar, destacando as rubricas às ações e 
programas, relacionados ás diversas áreas da gestão administrativa: construção de creche, escola, 
reforma e ampliações de creche e escola; - investimentos destinados hospital regional, melhorias 
unidades de saúde, atenção projetos sociais, revitalização, reforma, manutenção de praças, sistema de 
lazer com instalação de equipamentos para parquinho, academias, construção de campos de areia, 
quadras, pista de caminhadas e iluminação e manutenção viária, remodelação e outros projetos, porém 
não necessariamente indicando local, bairro ou região, entretanto diversos investimentos em 
equipamentos públicos foram e vem sendo realizados por todos os bairros da cidade. Assim tem-se em 
muito evoluído na busca de melhorar a prestação de informações e o atendimento das demandas, 
tendo visto publicação mensal da programação eventos e noticias no site da prefeitura, informativo de 
divulgação de inauguração. Entretanto temos nossas falhas em atenção a algumas demandas, e por isso 
o Sr. Godoy, Secretário Municipal de Governo esta empenhado na busca de procedimentos articulados 
entre as demais secretarias com vistas a dar suporte e acompanhamento sobre as demandas. 
Finalizando as orientações deliberadas na reunião e por este gestor reforçando que providenciaremos 
encaminhamentos via e-mail da legislação do Conselho Deliberativo e Estratégico do IPPLAP, para 
tratativas na reunião extraordinária que se realizará no dia vinte de março, e, também reenviaremos a 
estes membros estendendo as associações, centros comunitários e entidades civil e lideranças o 
chamamento da plenária que ocorrerá no dia dois de abril do Conselho Municipal da Cultura. Nada 
mais a ser tratado agradecemos a presença de todos (as) membros e participantes desta reunião é as 
vinte uma horas e oito minutos, encerramos os trabalhos ficando registrada nesta ata as contribuições 
dos participantes e nada mais a tratar dei por encerrada a reunião, 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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