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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
DE 08 DE ABRIL DE 2013 

Com início às dezenove horas e vinte 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, a saber: região centro: - Sra. Inês Machado de Lima (titular), Senhora 
Ninfa Sampronha Barreiros (delegada); - região rural: Sr. Carlos José Marco da Silva (titulares), 
Sra. Cláudia Donizete Lino Serigato, os Srs. Reinaldo Jaldim de Oliveira e Luiz José Novelo 
(delegados); - região norte: Sr. Jackson do Nascimento Santiago (titular), Sras. Liliam Aparecida 
Olegário (suplente) e Maria Regina Correa da Silva (delegado); - região sul: Sr. Carlos Fernando 
Vieira da Costa (delegado); - região leste: Srs. José Adão Marciano (suplente), Antônio Carlos 
Danelon e Jesué Paulo Alves (delegados); - região oeste: Sra. Maria Vanusia Lima dos Reis 
(suplente), participaram também as lideranças: Sras. Ana Cláudia Albino (Santa Izabel/Tupi), 
Joelma Olegário (Jardim Javari) e Sr. Ademir Serigato (Pau D’Alho), presente os representantes do 
poder publico: SETUR – Sra. Secretária Rose Massarutto, SEMAE – Sra. Olívia Patrícia de Brito, 
IPPLAP - Sras. Maria Beatriz Zilotto Dias de Souza e Sabrina Rodrigues Bologna, SELAM – Sr. João 
Francisco Rodrigues de Godoy; SEMUTTRAN - Sr. Lester F. Abdalla; SMG – Sra. Dagmar Correr 
Schiavi, Srs. Pedro Rocha e Dorival José Maistro, sendo estes da equipe de gestão, apoio e 
facilitador do conselho municipal do orçamento participativo. Iniciando a reunião o sr. Dorival 
passou a palavra as representantes do IPPLAP para exposições aos conselheiros sobre a 5ª 
Conferência Municipal da Cidade de Piracicaba. Assim usando da palavra Sra. Beatriz agradeceu à 
oportunidade, informando que esteve na reunião extraordinária do dia vinte de março falando 
sobre a 5ª conferência e que retornaria a para esta reunião ordinária para expor sobre o evento. A 
5ª Conferência será realizada no dia treze de abril, com início de cadastramento às oito horas e ao 
longo da conferência serão apresentados e discutidos temas sobre nossa cidade, assim tema: 
“QUEM MUDA A CIDADE SOMOS NÓS: REFORMA URBANA JÁ”, sendo os temas detalhadamente 
disposto no folder distribuído a vocês. As entidades para poder participar com direito à voz e vote 
na 5ª Conferência Municipal deverá proceder ao credenciamento de seu representante na 
seguinte forma: 1) cópia do estatuto da entidade representada, devidamente registrada em 
cartório; - 2) cópia da ata de eleição ou posse da atual direção da entidade representada, 
devidamente registrada em cartório; - 3) Ofício assinado pelo representante legal da entidade 
dando poderes para representar a mesma na 5ª Conferência Municipal da Cidade de Piracicaba; e, 
4) Documento oficial com foto.  Se a entidade apresentar outro representante para eleição do 
conselho da cidade a mesma deverá proceder mesma forma, porém com ofício designando o 
representante, dando poderes a este para participar como delegado com direito a votar e ser 
votado na composição do conselho da cidade. E sendo ainda que o mesmo representante da 
entidade for representá-la em ambos os momento da 5ª Conferência deverá apresentar apenas 
uma cópia do: estatuto da entidade; da ata de eleição; apresentar documento oficial com foto e 
duas cópias; e, dois ofícios sendo um para representar a entidade na 5ª Conferência e outro para 
representar a entidade no Conselho da Cidade. Na sequência foi aberta aos conselheiros e 
participantes a palavra, onde foi abordado sobre: a forma de credenciamento se não dificulta a 
participação; - se o presidente da entidade não comparecer e outro quiser participar; - se não 
sendo membro da entidade quiser participar pela entidade; - se a entidade indicar um membro 
para participar da 5ª Conferência e outro para o conselho; - quantos membros serão eleitos para o 
conselho da cidade com representante da sociedade civil; - quem poderá concorrer para o 
conselho da cidade e quem os elegerão. A Sra. Beatriz, diante as questões apresentadas procedeu 
aos esclarecimentos: a forma de credenciamento foi elaborada pela comissão preparatória e visa a 
ter uma regra para participação principalmente para que a 5ª Conferência Municipal e que a 
mesma se realize em conformidade a disposições da lei, portarias do ministério das cidades, e as 
entidades e seus representantes apresente condições mínimas para credenciamento, porém nada 
impede que a comunidade participe como observador, porém sendo o mesmo sem direito a voz e 
voto; - somente proceder à inscrição conforme consta no folder, ou seja, ter documentos em     - 
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cópias registrada do estatuto da entidade e ata de posse atual direção e ofício do representante da 
entidade indicando o representante legal e o mesmo apresentar documento de oficial com foto no 
ato de credenciamento; - conversar com o representante e o mesmo indicar conforme dispões a 
formalidade da regra de credenciamento; - a mesma deverá proceder a apresentação dos 
documentos (cópia do estatuto da ata de posse registrada e oficio de delegação) tanto para 
participar da 5ª Conferência e outro como delegado do conselho para o conselho da cidade, assim 
neste caso a entidade terá que fornecer cópias e ofícios para cada participante indicando qual será 
delegado para 5ª conferência e qual será para conselho da cidade; - a sociedade civil tem direito a 
participar do conselho da cidade com representação de 16 membros conselheiros, sendo que a 
constituição na composição é: três representantes dos empresários 3 (três) distribuídos em um 
representante por setor (imobiliário, sucroalcooleiro e demais setores); - 6 (seis) representantes 
dos movimentos sociais sendo: um do sindicado dos trabalhadores rurais, três do sindicato dos 
trabalhadores urbanos e dois dos movimentos populares ou associações de moradores; - 3 (três) 
representantes de organizações não governamentais, entidades técnicas ou profissionais e 
instituições de ensino ou pesquisa; - 04 (quatro) representantes das diferentes unidades de 
planejamento territorial onde incluem-se as regiões: norte, sul, leste, oeste, centro, e a região rural 
– assim os conselheiros do orçamento participativo das respectivas regiões através de sua 
entidade podem credenciar-se para o evento. Todos os representantes das entidades devidamente 
credenciados como delegados, onde os mesmo poderão votar e ser votado. Usando da palavra o 
Conselheiro Sr. Carlos Fernandes posicionou sobre a questão da indicação de dois representantes 
do Conselho do Orçamento Participativo para compor conselho do IPPLAP que teria ocorrido no 
dia vinte de março, a Sra. Beatriz informou que no dia vinte esteve presente a este conselho para 
exposição aos membros sobre a 5ª conferência e sendo este assunto tratado a posteriormente 
pelos conselheiros presentes assim não participando do restante da reunião, visto tratar-se o 
assunto de fórum do conselho municipal do orçamento participativo. Despedindo e agradecendo a 
todos pela oportunidade de estar na presente reunião ordinária deste conselho para divulgar e 
convidar a participação na 5ª Conferência Municipal da Cidade de Piracicaba que realizará no dia 
13 de Abril. Prosseguindo aos trabalhos da reunião ordinária do conselho o Sr. Maistro expôs 
sobre a deliberação dentre os conselheiros do orçamento participativo da composição dos 
membros para o Conselho Deliberativo e Estratégico do IPPLA, questão está abordada 
anteriormente pelo conselheiro Sr. Carlos Fernandes, onde a reunião extraordinária foi deliberada 
na reunião do dia onze de março pelos conselheiros presentes. Assim como gestor facilitador do 
conselho a Secretaria Municipal de Governo providenciou encaminhamento de e-mail de 
convocação, re-chamada de convocação da reunião extraordinária do dia vinte de março, sendo 
assim cumprido a pauta da reunião extraordinária deliberada pelos conselheiros, e neste dia vinte 
os conselheiros presentes procederam à deliberação por eleição de dois representantes para 
compor o Conselho Deliberativo e Estratégico do IPPLAP, ou seja, foram eleitos o Conselheiro Sr. 
Jackson do Nascimento Santiago como titular e Sra. Cleuza Maria Adão Aguiar como conselheira 
suplente, e sendo todo o processo relatado em ata da reunião extraordinária do dia vinte de 
março. Após foi reiterado à colocação da conselheira Sra. Ninfa sobre questão de novo curso sobre 
orçamento para os conselheiros que não puderam participar do curso realizado em março. Foi 
sugerido pelos conselheiros se o mesmo não poderia ser feito em dia, ou seja, tipo um sábado dia 
todo. Ficou deliberado o encaminharmos tal solicitação junto ao Secretário Municipal de Governo 
e demais colaboradores para avaliação de viabilidade técnica.  Foi colocado pelos conselheiros 
sobre o PPA – Plano Plurianual, se lei que esta sendo encaminhada à Câmara Municipal contempla 
as demandas apresentadas pelos conselheiros em plenárias regionais anos anteriores e as do PPA 
cidadão. Este facilitador entende que o PPA cidadão possibilitou que todos participassem 
formulando sugestões e isto permitirá ao executivo municipal proceder à formatação técnicas das 
ações, programas de politicas públicas para o quadriênio 2014 – 2017 de forma que as mesmas 
permita abrangência do atendimento das sugestões/demandas apresentadas pelos conselheiros  
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nas reuniões plenárias regionais do orçamento dos anos anteriores, bem como, as apresentadas 
no pela população no site PPA cidadãos. Reiterado pelos conselheiros sobre o PPA, o que está 
contido no projeto de lei enviado para a Câmara Municipal e se o mesmo não deveria ser do 
conhecimento dos Conselheiros do Orçamento Participativo, assim os conselheiros deliberaram 
por um convite ao Secretário Municipal de Finanças para apresentar o projeto do PPA na próxima 
reunião ordinária do dia seis de maio. Também foi sugerido pelo conselheiro convidar Sr. Renato 
para fazer esta apresentação. Colocado ao conselheiro como este texto de lei foi tecnicamente 
executado pelo executivo, neste momento o mais favorável que seja apresentado pelo órgão 
competente e em um futuro por entendimento deste conselho poderá vir encaminhar solicitação 
para participação do Sr. Renato.  Foi também colocado pelos conselheiros sobre uma apresentação 
mais detalhada sobre a Lei do que dispõe sobre o Conselho Municipal do Orçamento Participativo 
com objetivo de esclarecer quais as competências deste conselho, oferecendo e provendo assim 
aos conselheiros aprimoramentos e clarezas sobre suas atuações.  Sobre a questão foi colocado 
que a Lei foi enviada por e-mail a todos, porém providenciaremos uma exposição sintética em 
reunião buscando oferecer melhor compreensão da lei. Novamente os conselheiros cobraram 
sobre falta de informações no portal dos conselhos referente a não contar os nomes dos 
conselheiros do orçamento participativo, reiteramos aos conselheiros que estamos tendo 
dificuldade com colocação dos nomes, legislação e informações este assunto já foi abordado pela 
Sra. Dagmar junto a Sra. Adriana C. André do instituto IMAFLORA, sendo que a mesma irá verificar 
junto à área técnica o que esta ocorrendo, porém até presente momento existe esta dificuldade e a 
nos ficando a responsabilidade de resolver tal pendência, porém necessário faz providências da 
área técnica que desenvolveu o site, ou entendimento melhor da equipe da secretaria nas 
atividades de alimentação do site do Conselho Municipal do Orçamento Participativo, e até outro 
treinamento para pessoal se for caso. Sobre as indicações para o Conselho da Cultura – COMCULT 
ocorreram indicação conforme e-mail e documentos recebidos dos representantes da sociedade 
civil, sendo o encontro do dia dois de abril e as indicações serão encaminhadas à Secretaria 
Municipal de Ação Cultural. Outra indicação dos conselheiros foi sobre o encaminhamento das 
atas de reunião e documentos com mais antecedência para que possa ser mais bem avaliados. 
Finalizando os trabalhados e resumindo as deliberações da reunião ordinária, a saber: - Convite 
ao Secretario Municipal de Finanças para apresentação do PPA, apresentação sintética da sobre a 
lei que dispõe do orçamento participativo; - Encaminhar com antecedência as atas e documentos 
sendo que este facilitador adotara a devida providência; - levaremos a conhecimento das áreas 
competentes à sugestão de realização de um dia para novo curso “como participar do Orçamento 
Público de Piracicaba” em data a ser definida. Nada mais a ser tratado deu-se por encerrada a 
reunião ordinária do dia oito de abril as vinte uma hora e trinta minutos, ficando registrados 
agradecimentos à presença e participação dos conselheiros da equipe técnica das secretarias, 
instituto, autarquia municipal, assim assinamos a presente ata, eu Dorival José Maistro – Sra. 
Dagmar Correr, funcionários da Secretaria Municipal de Governo – Gestão Orçamento 
Participativo ................................................................................................., e Senhores (as) conselheiros (as) 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
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CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - COMPAR 

PAUTA DA REUNIÃO ORDINARIA DIA 06 DE MAIO DE 2013 
 
 
Conselheiros (as). 
 

 Apresentamos abaixo sugestão de pauta para reunião ordinária, onde solicito vossas a 
gentileza de apreciações, e de encaminhamento de assunto para pauta, no entanto as mesmas 
devem ser encaminhadas até as 13h00 da 5ª feira dia 02 de maio, para que possamos 
comunicar a todos os conselheiros. Pedimos também a vossas os cuidados indicando tempo 
para o assunto, visto que nesta reunião teremos apresentação do PPA, que deve demandar 
pelo menos uma hora entre expositor e esclarecimentos. 

 
 Requeremos também sobre item “TRABALHO - apresentação sugestões plenárias regionais 

2013” sugestões para ordenação e organização.  
 
Assim solicitamos de vossas que a sugestões, seja para pauta ou das plenárias regionais 2013 serem 
enviadas ao e-mail www.smg.op@piracicaba.sp.gov.br;  
 
 
Informes: 
 

 Distribuição material >>> e-mail – ser enviado dia 02 de Maio - Programação Mês de Maio - 
>>> Folder Prestando Contas – entregar no início da reunião>>>  

 Reuniões plenárias regionais começam dia 20 de maio região norte, ver calendário. Atividades 
que estão sendo desenvolvidas para realização das plenárias regionais.  

 Outros eventos 
 
Trabalho: 
 

 19hs00 - Ata de reunião extraordinária dia 20 de Março (já enviada e-mail em 10 de Abril) e 
Ata reunião ordinária do dia 08 de Abril; 

 19hs15 – Secretaria Municipal de Finanças – Projeto de Lei do PPA – 2014-2017;  
 20hs30 - Apresentação de sugestão para trabalhos das plenárias regionais 2013, > ordenação 

dos projetos/demandas de investimento por área da administração “saúde; educação; 
esporte/lazer; infraestrutura; Atenção Social; Segurança; Transportes, Desenvolvimento 
Econômico e outros”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.smg.op@piracicaba.sp.gov.br/
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