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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
DE 10 DE JUNHO DE 2013 

No dia dez de junho de dois mil e treze, ocorreu reunião ordinária do conselho municipal do 
orçamento participativo, com início às dezenove horas e dez minutos na sala do centro de 
qualificação permanente terceiro andar do prédio do centro cívico. Assim conforme consta 
assinatura de lista de presença registramos a participação dos membros, a saber: região centro: - 
Sras. Inês Machado de Lima (titular); - região rural: Srs. Carlos José Marco da Silva (titulares); - 
região norte: Sr. Ronaldo Alexandre; - região sul: Sr. Carlos Fernando Vieira da Costa (delegado) 
e Júlio César de Moraes Campos; - região leste: Sr. Antônio Carlos Danelon (delegado); - região 
oeste: sem participantes, participaram também Sra. Tereza Nunes dos Santos (Santa Izabel/Tupi), 
os representantes do poder público: SEMAE - Sra. Olivia Patrícia de Brito; SEMFI – Sr. Pedro 
Vinicius Freitas e SAUDE – Sr. Moises Taglietta; justificando ausência os representantes da 
sociedade civil – região norte: Sr. Jackson do Nascimento Santiago, Sras. Liliam Aparecida 
Olegário e Maria Regina Correa da Silva; e os técnicos do poder público: SEMAC – Sr. Dante 
Roberto Maciel Blezins Oliveira; SELAM – Sr. José Rivadavia Salvador; SEMUTTRAN – Sr. Lester 
Abdalla, e como ordenador e facilitador pela SMG – Sra. Dagmar Correr Schiavi e Dorival José 
Maistro, equipe de gestão, apoio e facilitador do conselho municipal do orçamento participativo. 
Iniciando a reunião o Sr. Dorival passou a fazer informes conforme pauta encaminhada ao 
conselheiro onde foi encaminhado por e-mail: Programação de eventos da Prefeitura do mês de 
junho. Apresentou também aos conselheiros sobre ação de Gestão da Secretaria Municipal de 
Governo de encaminhar por e-mail notícias para participação e acompanhamento onde se 
destaca: a) Secretaria Municipal de Obras - Primeira etapa de recapeamento de ruas, avenidas, 
bairro e estrada vicinal; b) Secretaria Municipal de Educação – construção, reforma, reconstrução, 
cobertura e ampliação; c) Implantação de conjuntos de iluminação publica; d) Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento - testa material reciclável em estradas municipais; e, e) 
Serviço Municipal de Água e Esgoto pela empresa contrata executa serviços na rede de esgoto tipo 
(ligações, manutenção rede coletora e desobstrução de rede); Expos Sr. Maistro que esta atividade 
de gestão visa oferecer aos conselheiros as ações que estão sendo desenvolvidas pela 
administração e que parcela significativa das solicitações são originária das plenárias regionais do 
orçamento participativo de 2012 e ou que estão sendo reapresentada nas de 2013, onde portanto 
solicita dos conselheiros acompanhar e compartilhar no seu bairro e região.  Os conselheiros 
colocaram que receberam tais e-mails, sendo que os mesmos ajuda na informação e compartilhar 
junto a sua região. Seguindo a reunião Sr. Maistro realizou leitura da ata e imediatamente 
continuando a reunião ordinária passou apresentar planilha de memória técnica das plenárias 
regionais que estão sendo realizadas com dados a saber: região norte – CRAS Vila Sônia envidados 
aos moradores, setenta e três convites, onde participaram dezoito representantes; CRAS Mário 
Dedini enviados cem convites onde participaram da plenária, trinta e seis moradores 
representantes. Assim para plenária regional região da norte foi convidada cento e setenta e três 
moradores e obtivemos a participação de cinquenta e quatro moradores.  Região Leste foi 
encaminhada cerca de oitenta e cinco convites e obtivemos a participação de quarenta e três 
moradores sendo que as reuniões plenárias regionais leste ocorreram no CRAS Piracicamirim e no 
Centro Comunitário do Jardim Alvorada Sol Nascente. Sendo que o relatório “Memória Técnica” 
apresentado na tela destas regiões já está completo no quadro, pois as mesmas já se realizaram, e 
as informações na sequência são relativas às plenárias regionais que irão ocorrer em junho: 
centro - com total de cento e dezessete convites; região sul - com total de setenta e quadro 
convites; região oeste – com total de setenta e sete convites e região rural que ocorrerá em julho 
com total de cento e cinquenta e três convites encaminhados. Finalizando esta apresentação de 
relatório foi observado pelo Sr. Maistro que os esforços à participação dos moradores e 
associações foram representativos o para nós da gestão significa que buscamos desempenhar 
nossa função a contento. Os conselheiros manifestaram que teve reunião que em comparação aos 
convites expedidos pela gestão obtiveram coeficiente de participação de cinquenta por cento o 
que significa que os convites chegaram à comunidade e que isso pondera quando do chamamento  
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correto a comunidade vem para participar com vista atenção as suas reivindicações. E que nos 
conselheiros temos que participar envolvendo aos moradores para conversar sobre as questões 
locais, regionais e da cidade sendo este um exercício da cidadania. Usando a palavra o Sr. Maistro 
aponto que nas reuniões plenárias os representantes antes de efetuar leitura de suas demandas 
colocaram que gostariam de obter da Administração Municipal a situação das mesmas. Aonde os 
gestores municipais desenvolvem trabalhos que consiste na verificação, análise e avaliações sobre 
as demandas, contudo há de se novamente ressalta que as demandas vêm à administração pública 
de diversas formas destacando-se: indicação nas plenárias do orçamento; - por indicação e 
requerimento do legislativo municipal; - por reuniões sociedade junto aos secretários; programa 
de governo; - serviço de informação ao cidadão e outros procedimento, assim sendo todas estão 
sendo cadastrada em planilhas para tomada de decisão da administração. Assim como gestor e 
facilitador junto ao conselho estamos confiante que logo estaremos verificando aos avanços nesta 
tratativa. Colocamos também que a Secretaria Municipal de Finanças por departamento 
competente esta desenvolvendo metodologia de lançamento dentro do que esta estabelecida no 
PPA 2014 a 2017 - Exposição ilustrativa “O planejamento é um instrumento indicativo dos 
objetivos, metas a cumprir e é necessário que seja assim, flexível, tendo em vista a dinamicidade 
do cotidiano do governo”. As ações indicam o que o governo irá fazer do quadriênio; - As metas 
indicam o quando irá fazer por ano; e, - As metas financeiras indicam o quando irá gastar por ano. 
Assim indicando que o PPA está estruturado a partir da definição estratégica contido nos 
programas o desafio e os compromissos. Os programas expressam as politicas públicas e 
organizam a atuação governamental e estando classificadas em: Administrativa – a qual reúne um 
conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e manutenção da atuação governamental; e, 
Sociais de infraestrutura e desenvolvimento – a qual expressa os compromisso do governo, 
orientando, ação governamental para entrega de bens e serviços a sociedade. Abriram-se assim as 
colocações dos conselheiros, onde após debate surgiu proposta a ser levado ao governo quanto à 
viabilidade de organizar um encontro dos participantes nas plenárias regionais em um sábado do 
mês de agosto para que entre os mesmo conheçam todas as demandas, as quais secretarias 
competem e sejam pelos participantes tratadas em vista a indicar uma sistematização de 
prioridade. E neste também permitir transferência de informações sobre as demandas de 2012 
com indicação sobre situação e uma apresentação do desenvolvimento dos lançamentos das 
demandas de 2013 e ou Exposição abreviado de “como participar do orçamento participativo de 
piracicaba”. Após debate da proposta solicitam que a mesma seja encaminhada analisada pela 
Administração Municipal.  Finalizando os trabalhos da reunião ordinária o Sr. Maistro ressaltou a 
pedido dos conselheiros sobre a questão de ausência nas reuniões. Foi comunicado também que 
nos dias 11, 17, 18, 24 e 25 deste mês realizar-se-ão plenárias regionais: centro, sul e oeste, onde 
reforçamos o convite para participação e divulgação junto aos moradores. Nada mais a ser tratado 
deu-se por encerrada a reunião ordinária do dia dez de junho as vinte uma hora e vinte minutos, 
ficando registrados agradecimentos à presença e participação do Sres. técnicos das unidades 
gestoras municipal, os conselheiros (as), os representantes da comunidade, assim assinamos a 
presente ata, eu Dorival José Maistro – Pedro Rocha, 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 08 DE JULHO 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 por e-mail 
www.smg.op@piracicaba.sp.gov.br; até as 13h00 da 6ª feira dia 05 de Julho, para que 
possamos comunicar a todos os conselheiros.  

 
Informes: 19h as 19h30. 
 

 Distribuição material >>> Programação Mês de Julho - >>>  
 Espaço para informe dos conselheiros  
 Outros eventos 

 
 
Trabalho: 
 

 19hs30 – Leitura de Ata de reunião extraordinária dia 06 de Maio (acima); Apresentação de 
informações sobre as plenárias regionais já realizadas – tratativas para execução evento 
“Gestão das Demandas Orçamento Participativo”.  


