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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
DE 09 DE SETEMBRO DE 2013 

No dia nove de setembro 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 que fica 
fazendo parte desta ata, registramos a participação dos membros do conselho, a saber: região 
centro: - Sras. Ninfa S. Barreiros - delegada; - região rural: Sr. Carlos José Marco da Silva (titular); 
região sul: Sr. Carlos Fernando Vieira da Costa – delegado; - região norte: sem participante - 
região leste: Sr. Adair de Jesus Rodrigues - titular; e, da região oeste: Sra. Maria Vanusia Lima 
dos Reis - suplente; - fizeram parte também com a participação alunos do Curso de Ciências 
Econômicas da ESALQ–USP - Pedro T. Rossi, Pedro F. Torrezan, Nony Belon, Natalia Gonçalves, 
Ligia dos Santos, Wisller Freitas, Bruno Dantas Yamashita, Leonador Coviello Regazzini, Aline 
Ferreira P. Esteves, Isabella Souza. Comunidade do Bairro Vila Industrial – Centro Comunitário 
Vila Industrial Sr. Erique A. Everaldo e Sra. Cleuza Maria Leite Everaldo. Participação dos técnicos 
do poder público: SEMAE – Dra. Olívia Patrícia de Brito; SEMFI – Sr. Pedro Vinicius Freitas; SEMAC 
– Sr. Dante Oliveira; SMS – Dr. Moisés Taglietta; SELAM – José Rivadavia Salvador, SETUR – 
Luciana Polizel, - SEMOB – Arq. Larissa Raimundo Fermino, e da SMG - Sra. Dagmar Correr Schiavi 
e Sr. Dorival José Maistro. Justificada as ausências da conselheira Inês Machado de Lima, Jackson 
do Nascimento Santiago e Cleuza Maria Adão Aguiar – respectivamente membros do conselho 
região centro, norte e sul. Iniciando aos trabalhos o Sr. Dorival agradeceu a presença de todos por 
participação na presente reunião ordinária, já procedendo ao cumprimento das atividades 
conforme pauta, apresentando sobre e-mails encaminhados, como: Informativo da Prefeitura de 
Piracicaba ações mês de setembro, e material título “ACOMPANHAR” com informações extraídas 
do site da prefeitura diariamente, comunicando ações de gestão orçamentaria das secretarias, 
autarquias e demais órgão da administração municipal, sendo que estes são de apoio, 
acompanhamento, informação, divulgação junto a sua comunidade. Continuando foi apresentado 
o relatório técnico do Fórum de Gestão das Demandas do Orçamento Participativo, contendo 
neste os respectivos dados, relacionados às plenárias regionais sendo: número de participantes, 
as respectivas demandas originadas apresentadas pelas comunidades. Assim os dados e 
resultados estão dispostos nos quadros: 1 - Dados sobre Plenárias Regionais; 2 - Demonstrativo 
de Participação; 3 - Demonstrativo das Demandas por Região; 4 - Demonstrativo das Demandas 
Geradas x Participantes por Região; e dos trabalhos do fórum: 5 – Demonstrativo número de 
Participantes, e por Região; 6 - Demonstrativo de apuração número de votos de hierarquização 
das demandas nas respectivas regiões; e de 6.1 a 6.6 - Demonstrativo de apuração número de 
votos por da Demanda região respectivamente: Centro, Leste, Norte, Oeste, Rural e Sul, e 
finalizando também pode-se demostrar através de fotos aos participantes na abertura do fórum, 
bem como, nas respectivas plenárias por região debatendo e hierarquizando as demandas. 
Indicamos que estamos concluindo esta fase do trabalho de gestão do orçamento participativo, 
que proveremos aos conselheiros o material e bem como, o mesmo deverá ser publicado no portal 
dos conselhos na pagina do conselho do orçamento participativo, assim pedimos mais alguns dias 
para que possamos verificar todos os dados constantes deste relatório. Os conselheiros 
manifestaram que o relatório técnico desenvolvido produziu as ações demandadas pelas plenárias 
e fórum, objetivamente manifestando e apontando a luta e os anseios da população nas 
respectivas regiões, servindo também para que as lideranças e moradores participem junto às 
áreas gestora da administração municipal quando ao empenho e a realização das mesmas. Assim o 
relatório apresentado está conciso e principalmente o fórum de gestão cumpriu seu objetivo 
quanto: organização, estrutura, a disponibilização das demandas em documentos, o debate e a 
abrangência sobre a discussão das demandas e de forma simples de realização, porém com muita 
objetividade. Terminado esta fase passamos a sugestão do Conselheiro Sr. Carlos José Marco da 
Silva sobre a lei municipal n° 5.132/2002, e seu decreto municipal n° 9.900/2002, Assim foi 
apresentado por equipamento de mídia à respectiva lei e decreto, apontando a parte da legislação 
que dispões sobre o assunto. Com a palavra o conselheiro expôs que não se trata apenas de tornar 
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possível a ampliação do mandato, mas sim de proporcionar maior aprofundamento dos 
conselheiros sobre a matéria e principalmente sobre ações orçamentarias, visto que, num período 
de um ano com diversos trabalhos/reuniões, plenárias realizadas não se tem tempo hábil para o 
volume de informações e da matéria. Não temos condições de aprofundar sobre as demandas 
apresentadas e se as mesmas no tempo já deixaram de ser prioridade e outras se apresentaram 
com urgente. Finalizando os conselheiros presentes diante a pouca presença e visto que o assunto 
requer maiores discussão e avaliação pelo conselho, deliberaram indicando a convocação de uma 
reunião extraordinária para tratar do assunto, o que foi aprovado para data do dia 30 de 
setembro, com inicio às oito horas e trinta minutos, ficando ao gestor do conselho de proceder 
à convocação por envio de e-mail e contatos com conselheiros. Nada mais a ser tratado deu-se por 
encerrada a presente reunião ordinária, ficando registrado agradecimento à participação dos 
conselheiros, dos técnicos das unidades gestoras da administração municipal e dos alunos do 
curso de ciências econômicas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiros - Universidade de 
São Paulo, colocando a Secretaria Municipal de Governo a disposição para as tratativas que 
fizerem necessárias, e a assim dando por encerrada a reunião as vinte uma horas e quinze 
minutos, onde assinamos presente ata, eu Dorival José Maistro – Sra. Dagmar Correr Schiavi, 
funcionários da Secretaria Municipal de Governo – Gestão Orçamento Participativo 
......................................................................................., e assinam os Senhores (as) conselheiros (as) e técnicos 
representantes das secretarias municipais................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................  

 
 

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
DE 30 DE SETEMBRO DE 2013 

No dia trinta de setembro de dois mil e treze, ocorreu reunião extraordinária 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 que 
fica fazendo parte desta ata, registramos a participação dos membros do conselho, a saber: região 
centro: - Inês Machado de Lima (titular) e Sras. Ninfa S. Barreiros - delegada; - região rural: Sr. 
Carlos José Marco da Silva (titular); região sul: Sra. Cleuza Maria Adão Aguiar (suplente), Sr. 
Carlos Fernando Vieira da Costa – (delegado); - região norte: Sr. Jackson do Nascimento Santiago 
(titular), Sra. Maria Regina C. da Silva (delegada) - região leste: Sr. Adair de Jesus Rodrigues – 
(titular), Sr. Antônio Carlos Danelon; e da região oeste: Sr. Luiz Vicente Alves da Silva (Titular). 
Participaram os técnicos do poder público: SEMAE – Dra. Olívia Patrícia de Brito; SEMFI – Sr. 
Pedro Vinicius Freitas; SMS – Dr. Moisés Taglietta; SETUR – Luciana Polizel, e da SMG - Sra. 
Dagmar Correr Schiavi e Sr. Dorival José Maistro. Justificou a ausência SEMAC - Sr. Dante Oliveira, 
SELAM - Sr. José Rivadavia Salvador, SEMOB – Arq. Larissa Raimundo Fermino e SEMDEC. 
Iniciando aos trabalhos o Sr. Dorival agradeceu a presença de todos por participação na presente 
reunião extraordinária, já procedendo à execução dos trabalhos onde apresentou aos presentes 
por equipamento visual informações, tabelas e planilhas constantes do e-mail enviado sobre 
gestão das demandas do orçamento participativo, que já encontra fixado  no  portal dos conselhos, 
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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  

DE 30 DE SETEMBRO DE 2013 
Página do conselho municipal do orçamento participativo. Os relatórios técnicos das plenárias 
regionais, com memória técnica contendo, descrição da plenária, data, local e nome dos 
participantes, planilha com as demandas geral e sequencial por tipo de ação investimento e 
custeio; - relatório técnico do fórum de gestão das demandas do orçamento participativo sendo 
seu conteúdo disponibilizando, com os dados do evento, memoria técnica descritiva, o nome e 
imagens com os participantes. Assim solicitando dos conselheiros, análises, verificações e ajuda 
sobre correções. Continuando foi colocado que a pauta da reunião e sobre questão da legislação 
inclusive que por e-mail foi encaminhado os artigos que dispõe sobre assunto. Passando a palavra 
ao conselho o Sr. Carlos José Marco da Silva, reforçou sua fala da reunião do dia nove de setembro 
“sobre a viabilidade de tratar sobre o período de atuação (mandato) do conselho, lei municipal n° 
5.132/2002, e seu decreto municipal n° 9.900/2002, solicitando colocar em tela (utilizando 
aparelho projeção) a legislação e seus respectivos artigos que trata sobre assunto, o qual foi 
posicionado, continuando a palavra o conselheiro expôs reafirmando posicionamento reunião 
ordinária “que não se trata apenas de tornar possível ampliação do mandato, mas sim de 
proporcionar maior aprofundamento dos conselheiros sobre a matéria e principalmente sobre 
ações orçamentarias, visto que num período de um ano com diversos trabalhos/reuniões, 
plenárias realizadas não se tem tempo hábil para o volume de informações e da matéria”. Usando 
da palavra a Conselheira Ninfa Sambronha Barreiros aponta a necessidade de trabalhar 
discutindo e desenvolvendo o regimento interno e neste processo estarmos cumprindo a 
disposições da legislação “exemplo disposição do – os conselheiros representantes da sociedade 
civil serão indicados em congresso municipal e que os mesmos não podem estar em outro 
conselho”. “Ainda não pode o conselheiro representante da sociedade civil, estar vinculado a cargo 
ou emprego público”, e até tornando-a mais simples e objetiva. Outra colocação e que os 
conselheiros busquem também coletar exemplo de regimento e legislação de outros municípios. O 
Conselheiro Luiz Vicente Alves da Silva usando da palavra colocou que participou do 
desenvolvimento e elaboração da respectiva legislação, e a mesma tinha objetivo de estimular a 
participação de mais cidadãos /moradores dos diversos bairros da cidade, e principalmente sobre 
a matéria orçamentaria do município e sua aplicação. A Conselheira Inês Machado de Lima expôs 
que diversas demandas estão sendo realizada sejam elas de intervenções nos bairros, de 
transferência de informações, ou de atividades de gestão do conselho, isto é um indicativo de que 
este conselho teve avanços, porém sempre precisamos buscar novos avanços, citando como 
exemplo conselho da saúde que realizou diversos ajustes em seu regimento. Utilizando da fala o 
Sr. Moises Taglietta colocou que regimento interno permite ajustes quando a forma, organização e 
avanços diante a uma nova realidade de gestão, porém e preciso estar previsto na legislação as 
modificações quando a mesma altera seu objetivo, prazo, composição, ou o teor da legislação, 
assim temos noção à elaboração do regimento tem que estar em conformidade à legislação em 
vigor, portanto é preciso diante a complexidade desta legislação a qual estamos participando ser 
mais bem avaliada, e de ter apoio da área de competência na gestão pública que produz e elabora 
legislação.  Após os debates sobre a matéria dos conselheiros, técnicos presentes deliberaram pela 
criação de um grupo de trabalho com objetivo de estudar e desenvolver apontamentos, 
intervenções de alterações modificativas na legislação oferecendo maior simplicidade. Deliberado 
também que este grupo de trabalho tenha participação da sociedade civil e do poder público. Por 
fim os conselheiros presentes entre eles dispuseram a colaborar com esta atualização da 
legislação sendo: Sres. Carlos José Marco da Silva, Luiz Vicente Alves da Silva, Antônio Carlos 
Danelon, Sras. Ninfa Sampronha Barreiros, Cleusa Maria Adão Aguiar e Inês Machado de Lima por 
parte da sociedade civil, e pelo poder público Dra. Olívia Patrícia de Brito, Sras. Dagmar Correr 
Schiavi, Luciana Polizel, Dr. Moises Taglietta, Pedro Vinicius Freitas e Dorival José Maistro, ainda 
independente de estar no grupo de trabalho todos colaborem com sugestão. Finalizando os 
participantes definiram confirmando que a primeira reunião do grupo de trabalho será no dia oito  
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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
DE 30 DE SETEMBRO DE 2013 

de outubro, com início às oito horas e trinta minutos no prédio da prefeitura municipal, porém 
ficando à informar por e-mail com antecedência por este gestor à sala que se ocorrerá a reunião. 
Nada mais a ser tratado deu-se por encerrada a presente reunião ordinária, ficando registrado 
agradecimento à participação dos conselheiros, dos técnicos das unidades gestoras da 
administração municipal, dando por encerrada a reunião as vinte uma hora, onde assinamos 
presente ata de reunião extraordinária, eu Dorival José Maistro – Sra. Dagmar Correr Schiavi, 
funcionários da Secretaria Municipal de Governo – Gestão Orçamento Participativo 
...................................................................................., e assinando os participantes os Senhores (as) 
conselheiros (as) e técnicos representantes das secretarias municipais, ........................................................ 
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................  

 
 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - COMPAR 
PAUTA DA REUNIÃO ORDINARIA DIA 14 DE OUTUBRO 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 11 de Outubro) 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 09 de Setembro, onde 

solicitamos leitura e as correções que fizerem necessárias sendo apresentadas até dia 14 de 
Outubro as 14h00 pelo e-mail, para que executemos os reparos e encaminhamentos aos 
conselheiros.   
 

 Apresentamos também acima ata de reunião extraordinária do dia 30 de Setembro, onde 
solicitamos leitura e as correções que fizerem necessárias sendo apresentadas até dia 14 de 
Outubro as 14h00 pelo e-mail, para que executemos os reparos e encaminhamentos aos 
conselheiros.  
 

GRUPO DE TRABALHO LEGISLAÇÃO: 
 

 Por deliberação da reunião extraordinária dia 30 de Setembro a formação de grupo de 
trabalho e este em reunião do dia 08 de outubro, requer que sejam convocados todos os 
conselheiros para discutir e deliberarem sobre o prazo de duração dos trabalhos deste 
grupo, tendo em vista que o assunto “Legislação e Regimento” ser complexo e que exige 
uma análise mais cuidadosa e particularizada.  
 

http://www.smg.op@piracicaba.sp.gov.br/
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 O Grupo de Trabalho, também na reunião do dia 08 de outubro desenvolveram 
questionário (perguntas) abaixo solicitando aos conselheiros, atenção e resposta para 
ajudar sobre análise da participação (presença) nas reuniões do Conselho do 
Orçamento Participativo.   
 

Assim segue as perguntas, onde solicitamos aos conselheiros da sociedade civil proceder às 
respostas, podendo ser as mesmas efetuadas por escrito ou e-mail encaminhado 
smg.op@piracicaba.sp.gov.br; 
 
 

1. O que motivou o seu desejo de participar do orçamento participativo? 
 
Resposta: 
 
2. O que dificultou sua participação no OP? 
 
Resposta: 
 
3. O que facilitou a sua participação no OP? 
 
Resposta: 
 
4. Sugestões. 
 
Resposta: 

 
 

 Para a gestão do orçamento da Secretaria Municipal de Governo solicitaram confecção 
de quadro demonstrativo sobre a participação grupo de trabalho no desenvolvimento 
confecção de questionário aos membros do conselho. (Anexo – Quadro demonstrativo de 
participação membros do Conselho em Reuniões Ordinárias, Extraordinárias e Plenárias 
Regionais). 

 
ROTEIRO DE TRABALHO: 

 
Informes: 19h as 19h30. 
 

 Distribuição material >>> Programação Mês de Julho - >>> material enviado-e-mail.  
 Assinatura ata de reunião ordinária e extraordinária do mês Setembro se as mesmas não 

receberem por parte dos conselheiros indicação de correções.  
 
Trabalho: 
 

 19hs30 – Deliberações do Grupo de Trabalho Legislação.  
 
 
 

mailto:smg.op@piracicaba.sp.gov.br

