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

No dia oito de julho de dois mil e treze, ocorreu reunião ordinária do conselho municipal do 
orçamento participativo, com início às dezenove horas 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: - Sra. Inês Machado 
de Lima (titular); - região rural: Sr. Luiz José Novelo (delegado); região sul: sem participantes; - 
região norte: Sra. Jackson do Nascimento Santiago (titular) e Sras. Liliam Aparecida Olegário 
(suplente) e Maria Regina Correa da Silva (delegada); - região leste: Sr. Adair de Jesus Rodrigues 
(titular); - região oeste: Sra. Maria Vanusia Lima dos Reis, participaram também os técnicos do 
poder público: SEMFI – Sr. Pedro Vinicius Freitas; - SELAM – Sr. José Rivadavia Salvador; e da SMG 
Sra. Dagmar Correr Schiavi e Sr. Dorival José Maistro da equipe de gestão, apoio e facilitador do 
conselho municipal do orçamento participativo. Iniciando a reunião o Sr. Dorival passou as 
atividades da reunião, fazendo os informes conforme pauta encaminhada aos conselheiros por e-
mail no dia quatro de julho e assim utilizando de equipamento projeção passou: Programação de 
eventos da Prefeitura do mês de julho. Apresentou também aos conselheiros sobre ações de apoio 
à gestão do conselho pela Secretaria Municipal de Governo que tem disponibilizado 
correspondência eletrônica com informações, notícias para conhecimento, participação e 
acompanhamento onde se destacaram: a) Secretaria Municipal de Obras – Segunda etapa de 
recapeamento de ruas e avenidas diversos bairros da cidade; b) Secretaria Municipal de Educação 
– ampliação de berçários em cinco escolas municipais; 550 (quinhentas e cinquenta) vagas para 
curso gratuito de informática ministrados nos 11 (onze) centros de educação digital; e instalação 
de 50 (cinquenta) parques infantil em escolas. c) Habitação – convênio para construção de 1.616 
unidades de moradia e incluindo-se construção de escola, creche e posto de saúde; d) Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social – 150 (cento e cinquenta) vagas para cursos gratuitos de 
desenvolvimento de habilidades pelos Centros de Artes e Ofício; e) Serviço Municipal de Água e 
Esgoto pela empresa contratada executa serviços na rede de esgoto tipo (ligações, manutenção 
rede coletora e desobstrução de rede); e convites – lançamento da cartilha “Como Participar do 
Orçamento Público de Piracicaba” na sede da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil – Região 
Piracicaba pelo Observatório Cidadão, Imaflora e seus respectivos parceiros e apoiadores; - 4ª 
Conferência Municipal de Cultura que ocorrerá nos dias 05, 06 e 07 de Julho. Destacou-se também 
na reunião que na Programação de Eventos – PRESTANTO CONTAS do mês de julho ações da 
administração qual contem itens de gestão pública orçamentaria com intervenções indicadas nas 
reuniões regionais pelos moradores. Maistro expôs que objetivo da gestão da secretaria municipal 
de governo, ao participar das informações aos conselheiros, aos moradores participantes das 
plenárias regionais (cadastrados com respectivo e-mail) e aos representantes dos órgãos de 
gestão da pública, as mesmas possam contribuir para levar o conhecimento das atividades e ações 
da gestão de administração municipal, principalmente que os munícipes divulguem, apoiem e 
participem aos demais moradores de seu bairro, região e cidade. Na sequência realizou-se a 
leitura da ata da reunião do dia dez de junho, onde visto envio muito próximo à data desta 
reunião, ficou deliberado pelos conselheiros que se houverem correções deverão ser 
encaminhadas por e-mail e ficando ata para ser assinada na próxima reunião do conselho.  
Passando ao item seguinte da pauta foi aberta a discussão sobre tratativas para execução evento 
sobre as demandas do orçamento participativo, referendada na reunião do dia dez de junho por 
deliberação dos conselheiros, assim após tratativas foi deliberado pelos participantes: a) criação 
de grupo de trabalho de organização do evento; - b) titulo do evento: Fórum de Gestão das 
Demandas Orçamento Participativo Piracicaba 2013; - c) data do evento: sábado dia 24 de agosto; 
- d) local: Prefeitura Municipal Centro Cívico; - e) horário do evento: das 08h30 às 13 horas. Na 
presente também foi deliberado pelos conselheiros representantes da sociedade civil nomes para 
compor o grupo de trabalho de organização do fórum, sendo: Sr. Adair de Jesus Rodrigues e 
Jackson do Nascimento Santiago, e Sras. Liliam Aparecida Olegário, Maria Regina Correa da Silva e 
Maria Vanusia Lima dos Reis e pela gestão técnica de apoio da municipal Sr. Dorival José Maistro;  
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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
DE 08 DE JULHO DE 2013 

Pedro Vinicius Freitas e Sra. Dagmar Correr Schiavi e a solicitar apoio à participação no grupo de 
trabalho de mais duas áreas técnicas. Ficando também abordado pelos conselheiros, que assim 
como a reunião ordinária do conselho e aberta a participação a do grupo de trabalho de 
organização também será. Deliberando a data de 16 de julho da 1ª reunião do grupo às nove 
horas, na prefeitura municipal, decimo andar sala de reunião da secretaria municipal de governo. 
Assim este fórum será mais um desafio para todos conselheiros representantes da sociedade civil, 
o executivo municipal em buscar oferecer, o conhecer sobre as demandas/reivindicação indicadas 
pelas plenárias regionais, bem como, apresentação de uma estrutura de gestão voltada a mapear 
as demandas, sua origem, prioridade, orientando a ação governamental e o produto, 
parametrizadas aos programas, natureza e metas do PPA do Município de Piracicaba. Finalizando 
os trabalhos da presente reunião ordinária foi abordado sobre o conselho e sua dinâmica, visto ao 
tempo de gestão das demandas, anualidade das plenárias regionais, não se tendo tempo para 
acampamento pelos conselheiros e agregados ao tempo do mandato dos membros do conselho. 
Assim a complexidade requer avaliação sobre estes pontos no conselho, ficando esta abordagem / 
questão para serem melhores desenvolvidas e tratadas em reunião ordinária, Sr. Maistro 
ressaltou comunicando aos conselheiros que nos dias 22 e 23 deste mês realizar-se-á plenária 
regional rural, onde reforçamos o convite para participação e divulgação junto aos moradores. 
Nada mais a ser tratado deu-se por encerrada a reunião ordinária do oito de julho 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 – Sra. Dagmar Correr Schiavi, 
funcionários da Secretaria Municipal de Governo – Gestão Orçamento Participativo 
............................................................,Senhores (as) conselheiros(as) e técnicos representantes das 
secretarias municipais.............................................................................................................................................................                                            
............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
 

 
 

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 16h00 da 6ª feira dia 09 de Agosto, para que 
possamos comunicar a todos os conselheiros.  

 
 Apresentamos também acima ata de reunião ordinária do dia 12 de Agosto, onde solicitamos 

leitura e as correções que fizerem necessárias sendo enviadas até dia 12 de Agosto às 14h00 
pelo e-mail, para execução de reparos e encaminhamentos aos conselheiros. Em nada 
manifestado para respectiva assinatura da ata.   

 
 Ata será disponibilizada no portal após coleta de assinatura dos membros do conselho 

presentes da reunião ordinária.  
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ROTEIRO: 
 
Informes: 19h as 19h30. 
 

 Distribuição material >>> Programação Mês de Julho - >>> material enviado-e-mail.  
 Leitura da ata da reunião ordinária dia 08 de Julho e assinatura ata dia 10 de junho. 

 
Trabalho: 
 

 19hs30 – Apresentação evolução das plenárias regionais e dos trabalhos do grupo de 
organização do Fórum de gestão das demandas orçamento participativo.  


