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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
DE 12 DE AGOSTO DE 2013 

No dia doze de agosto de dois mil e treze, ocorreu reunião ordinária do conselho municipal do 
orçamento participativo, com início às dezenove horas no prédio do centro cívico no terceiro 
andar, sala do centro de qualificação. Conforme consta assinatura de lista de presença registramos 
a participação dos membros do conselho, a saber: região centro: - Sras. Inês Machado de Lima e 
Ninfa S. Barreiros respectivamente titular e delegada; - região rural: Sr. Carlos José Marco da 
Silva (titular); região sul: Sra. Cleuza Maria Adão Aguiar e Sr. Carlos Fernando Vieira da Costa, 
respectivamente suplente e delegado; - região norte: Sr. Jackson do Nascimento Santiago e Sra. 
Maria Regina Correa da Silva, respectivamente titular e delegada; - região leste: Sres. Antônio 
Carlos Danelon e Jesué Paulo Alves, respectivamente delegados; - região oeste: Sra. Maria 
Vanusia Lima dos Reis, delegada; - fizeram parte também com a participação: Sr. Gilmar Tanno do 
Centro Comunitário do Piracicamirim; Sr. José Gomes da Associação Moradores Parque Orlanda; 
Sr. Anderson A. Mengatto comunidade da Região Sul; Sr. Carlos Alberto Valério comunidade do 
Jardim Elite/Nova América; Sra. Tayza Beraldo; e as Sras. Graziela Nunes Correr e Silvia Helena G. 
Miranda da ESALQ - Universidade de Agronomia Luiz de Queiroz – USP corpo docente, moradoras 
região oeste. Contamos ainda com presença da Sra. Daniele Ricci empresa Águas do Mirante, e 
pelos técnicos do poder público: SEMAE – Dra. Olívia Patrícia de Brito e Antônio Carlos Schiavon; 
SEMFI – Sr. Pedro Vinicius Freitas; - SEMAC – Sr. Danti Oliveira; - SMS – Dr. Moisés Taglietta; e da 
SMG - Sra. Dagmar Correr Schiavi e Sres. José Roberto Carvalho dos Santos e Dorival José Maistro. 
Justificada as ausências da conselheira Liliam Aparecida Olegário – região norte e Sr. José 
Rivadavia Salvador técnico da SELAM. Iniciando aos trabalhos o Sr. Dorival passou a palavra a Sra 
Daniele Ricci e Antônio Carlos Schiavon para exposição dos trabalhos realizados pelo SEMAE – 
Serviço Municipal de Água e Esgoto na rede de esgoto, e de tratamento de água no município. 
Usando de equipamento de projeção os técnicos apresentaram diversas imagens sobre a situação 
da rede e do tratamento do esgoto no município, ainda o processo e serviço da manutenção da 
rede e atual situação do município quanto ao tratamento de esgoto, bem como, sobre a rede de 
captação, tratamento e distribuição de água no município. Expondo que o SEMAE vem 
promovendo investimento e melhoria na rede de distribuição de água tratada e principalmente ao 
tratamento do esgoto do município que hoje já estamos com 85% (oitenta e cinco) por cento do 
esgoto tratado e com forte compromisso do SEMAE nos próximos anos estar com 100% (cem). 
Colocando que em parceria ao projeto da secretaria municipal de governo – “Piracicaba Trabalha 
Assim”, já esta sendo desenvolvido programa aos mesmos moldes, com visitas periódicas as 
unidades de tratamento de esgoto e água, manifestando também ao lideres e conselheiros apoio 
ao projeto e principalmente na ajuda junto aos moradores para evitar tais situações na rede de 
esgoto. Após apresentação foi aberta a palavra aos conselheiros que posicionaram sobre 
problemas localizados quanto à rede de esgoto e água de comunidade, porem manifestaram total 
apoio e ajuda no que for possível, inclusive pedindo contato dos técnicos para apresentarem 
indicações de reparos. Retomando a reunião ordinária, agradecemos apresentação aos técnicos 
colocando a oportunidade de colaborar com esta parceria e principalmente na divulgação dos 
serviços da autarquia e da empresa contratada para prestação do serviço de tratamento de esgoto. 
Passando as atividades de informe, apresentando informativo da Prefeitura de Piracicaba o qual é 
publicado nos primeiros dias do mês, onde contém programação dos principais eventos, onde 
solicita recomendando e aos conselheiros acompanhar e no possível participar dos eventos, bem 
como, participar junto a sua região e comunidade. Continuando esta etapa da reunião foi também 
ressaltado sobre e-mail que foram enviados ao longo do mês de julho e até presente reunião com 
o título “ACOMPANHAR” destacando-se ações de gestão pública – Educação: Ampliação de cinco 
berçários e construção de duas escolas de educação infantil. Da mesma área de gestão, 
informações sobre o início de reforma de cobertura das quadras poliesportiva nas escolas 
municipais do bairro Mário Dedini e Santa Fé. – Esporte e Lazer: Entrega de pista de skate no 
bairro Jupiá e cobertura da quadra poliesportiva do Tiro de Guerra no bairro Morumbi. – Da 
Gestão Turismo – Exposição no casarão do turismo sobre o “Fascínio do Universo” em parceira  
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com Sr. Warner Berange técnico do Observatório Astronômico de Piracicaba, e também outra 
atividade da pasta sessão de cinema todos os sábados do mês de agosto na Rua do Porto. - Da 
Gestão Infraestrutura – 2ª etapa do plano de recapeamento - SEMOB e do SEMAE com informação 
de troca da rede de abastecimento área central – Rua XV de Novembro e extensão de rede de 
distribuição de água tratada no bairro rural Água Bonita e dos serviços de manutenção e 
desobstrução rede de esgoto diversos bairros. - Da Gestão do IPPLAP – Calendário de realização 
de fóruns aberto para discussão dos Planos Diretores de Desenvolvimento, de Mobilidade, de 
Parques Lineares e de Microcentralidades. – Da gestão Saúde – Construção de prédio para 
farmácia de Atenção Básica no Jardim Oriente, sendo esta a 21ª (vigésima primeira) unidade no 
município. – Da gestão Agricultura e Abastecimento – Conclusão de licitação de tapa-buracos para 
estradas vicinais – Estrada Piracicaba - Anhumas e a do Formigueiro no Bairro Serrote, incluindo 
ainda ações de gestão Desenvolvimento social, humano, de emprego e renda, cursos 
profissionalizantes e de palestras para educadores no projeto Amigos do trânsito. Assim por estes 
e-mails, buscamos oferecer aos conselheiros, lideranças e munícipes cadastrados por ter 
participado das atividades do conselho municipal do orçamento participativo, as informações dos 
programas, ações desenvolvidos pelos gestores públicos municipais, e com objetivo de contribuir 
para levar a conhecimento das atividades, que todos que receberam as informações também 
participem a comunidade de seu bairro, região e ou munícipes de seu convívio. Neste momento foi 
colocado pelo conselho sobre as informações de inauguração chegar em cima da hora o que 
prejudica a participação e a divulgação da inauguração por parte do conselho. Foi exposto 
apresentando que no informativo da Prefeitura Municipal – Prestando Contas, publicado nos 
jornais e encaminhado por e-mail contém as principais informação com a data, ressaltando que, 
porém a mesma esta sujeita à alteração, sobre horário certo do evento, o mesmo pode ser obtido 
junto ao centro de comunicação social. Esperando ter esclarecido a questão continuando os 
trabalhos foi apresentado ata da reunião do dia oito de julho, onde não havendo questionamento 
de alterações a mesma deve ser assinada pelos participantes. Continuando passou-se a exposição 
do quadro demonstrativo sobre a participação da comunidade nas plenárias regionais, onde 
foram enviados 668 (seiscentos, sessenta e oito) convites e com um total de 262 (duzentos e 
sessenta dois) participantes nas 11 onze plenárias ocorridas. Ainda na coluna % em relação aos 
convites encaminhados por região apresentam seguintes resultados de participação: região centro 
com a participação de 23,93 (vinte e três vírgula noventa e três) por cento; região rural com 
participação de 53,52 (cinquenta e três vírgula cinquenta e dois) por cento; região leste com 
participação de 50,59 (cinquenta vírgula cinquenta e nove) por centro; região oeste com 
participação de 44,16 (quarenta e quatro vírgula dezesseis) por centro; região norte com 
participação de 31,21 (trinta e um vírgula vinte um) por cento e a região sul com participação de 
36,49 (trinta e seis vírgula quarenta e nove) por centro. Ressaltamos que estes percentuais são em 
relação aos convites e a participação da comunidade na nas plenárias de sua região. Ainda no 
mesmo quadro na coluna percentual de participação em relação total geral de participantes, onde 
apresenta o seguinte desempenho de participação: região centro com participação de 10,69 (deis 
vírgula sessenta e nove) por cento; região rural com participação de 29,01 (vinte e nove vírgula 
um) por cento; região leste com participação de 16,41 (dezesseis vírgula quarenta um) por centro; 
região oeste com participação de 12,98 (doze vírgula noventa oito) por cento; região norte com 
participação de 20,61 (vinte vírgula sessenta um) por cento e a região sul com participação de 
10,30 (deis vírgula trinta) por cento. Na sequência dos trabalhos da pauta, passou-se 
apresentação dos desenvolvimentos dos trabalhos do grupo de organização do Fórum de Gestão 
das Demandas do Orçamento Participativo em reuniões ocorridas nos dias: dezesseis, vinte e dois, 
e um de agosto, apresentando material de divulgação (cartaz e convite) e o roteiro de instruções 
de participação do evento, sendo: data 24 de agosto, local Prefeitura Municipal – Centro Cívico, 
início com cadastramento das 08h30 as 09h30, abertura as 09h00 as 09h30 com composição da 
mesa de abertura e fala das autoridades; das 09h30 as 10h30 apresentação por parte da  



Rua Cel. Antônio Corrêa Barbosa, 2233 – 10º andar – CEP 13400-900 – Piracicaba, SP. 
Fone: (19) 3403-1056 | Fax (19) 3403-1052 | E-mail smg@piracicaba.sp.gov.br 

 

Prefeitura do Município de Piracicaba 
Secretaria Municipal de Governo 

Estado de São Paulo - Brasil 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  SMG – OP / MAISTRO 

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
DE 12 DE AGOSTO DE 2013 

Secretaria Municipal de Governo sobre objetivos buscado pela realização do fórum, apresentando 
origem das demandas, procedimento de encaminhamentos, e a metodologia de desenvolvimento 
pretendido para participação dos moradores no processo de hierarquização, e pela Secretaria 
Municipal de Finanças, apresentação de ferramenta de gestão que esta sendo elaborada, 
oferecendo acompanhamento das demandas e principalmente da execução das ações e metas do 
PPA. Das 10h30 as 10h45 intervalo para café. Das 10h45 as 12h30 realizará processo de votação 
da hierarquização. Isto se inicia a partir do cadastramento dos participantes nas respectivas 
regiões os mesmos receberão no ato da inscrição pasta contendo as demandas de investimento e 
custeio de sua região, aonde irão para grupos por região e discutirão as respectivas demandas de 
investimento apresentadas nas plenárias regionais realizadas entre maio e julho de 2013. Nos 
salas por região as demandas estarão fixadas em quadro que contem o numero, o bairro, a 
descrição da demanda e a frente local para fixação de seus votos. Assim cada participante votará 
dentro de seu ponto de vista de prioridade através de uma quantidade de: 03 (três) bolinhas na 
cor azul identificando a demanda como alta prioridade; 03 (três) bolinhas na cor amarela 
identificando a demanda como média alta prioridade; 03 (três) bolinhas identificando a demanda 
como média, e, 03 (três) bolinhas na cor vermelha identificando a demanda como média baixa 
prioridade. Ainda nas salas para colaborar na gestão dos trabalhos precisamos contar com apoio 
dos conselheiros e técnicos da administração, e para desenvolvimento dos trabalhos de 
hierarquização das demandas os colaboradores estarão munidos de equipamento eletrônico já 
com a mesma planilha de demandas distribuídas no ato da inscrição e fixadas nas salas. 
Terminado o processo de votação os participantes junto com os colaboradores realizam a 
contagem dos votos nas demandas e repassa à planilha eletrônica finalizando os trabalhos em 
grupo e dirigindo-se para apresentação final do evento. Continuando a reunião ordinária 
passamos as discussões e sugestões dos conselheiros, colocaram as duvidas para esclarecimentos: 
se os conselheiros podem participar da reunião do grupo de trabalho; - como será forma de 
cadastramento; - quem tem direito a voto; - se a população em geral pode participar; - se todos os 
participantes receberam as demandas; - se terão tempo para apresentar justificativa sobre a 
demanda no grupo. Assim após debates, apresentou-se: É de grande valia a colaboração junto ao 
grupo de trabalho na organização, pois e de conduta participação das informações, e temos 
sempre com antecedência ao dia da reunião do grupo de organização enviado e-mail a todos os 
conselheiros, reforçamos ainda que estamos também aprendendo, e principalmente no dia do 
evento na à condução dos trabalhos em grupo e no desenvolvimento das discussões sobre as 
demandas e da realização do fórum; - Os participantes das reuniões plenárias regionais de 2012 e 
2013 terão direito a voz e voto; - O cidadão que quiserem participar e bem vindo, porém como 
justo somente participação com direito a voz; - Sim todos os participantes receberão as demandas 
apresentadas na respectiva região plenária em duas planilhas onde conterá numa demanda de 
investimento e na outra com as demandas custeio; - Os colaboradores/coordenadores dos grupos 
diante ao número das inscrições e sempre tendo em vista o tempo de 1h15, devem desenvolver os 
trabalhos permitindo uso da fala do inscrito por determinado tempo para exposição de 
justificativas das demandas em apreciação da região. Finalizando os trabalhos, os membros do 
conselho manifestaram colocando a disposição para ajudar no dia do fórum. Finalizando os 
trabalhos da presente reunião ordinária agradecemos a participação dos conselheiros e dos 
demais participantes ressaltando na oportunidade que teremos mais duas reuniões do grupo de 
trabalho no dia dezenove e vinte e dois de agosto, solicitando ainda aos conselheiros que 
participem divulgando e convidando a população para o Fórum. Nada mais a ser tratado deu-se 
por encerrada a reunião ordinária as vinte uma e trinta minutos, ficando registrados 
agradecimentos à presença e participação do Sres. técnicos das unidades gestoras da 
administração 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 .......................................................,  
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Senhores(as) conselheiros(as) e técnicos representantes das secretarias municipais ............................. 
........................................................................................................................................................................................................                                            
............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – COMOP 
PAUTA DA REUNIÃO ORDINARIA DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013 

 
Aos Conselheiros (as). 
 

 Apresentamos abaixo sugestão de pauta para reunião ordinária, onde solicito vossas a 
gentileza de apreciações, e de encaminhamento de assunto para composição, sendo que a 
mesma seja apresentada até 6ª feira (dia 06 de Setembro) às 16h00 pelo e-mail 
www.smg.op@piracicaba.sp.gov.br; para que possamos participar 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 apresentadas até dia 09 de 
Setembro as 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.  

 
 

ROTEIRO DE TRABALHO: 
 
Informes: 19h as 19h30. 
 

 Distribuição material >>> Programação Mês de Julho - >>> material enviado-e-mail.  
 Leitura da ata da reunião ordinária dia 12 de Agosto e assinatura ata mês Junho, Julho e 

Agosto. 
 
Trabalho: 
 

 19hs30 – Avaliação do Fórum de Gestão das Demandas do Orçamento Participativo.  
 20hs30 – Discussão sobre duração mantado do conselho – Solicitação Sr. Carlos José Marco  

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

