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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
DE 14 DE OUTUBRO DE 2013 

No dia quatorze de outubro 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 permanente. Conforme consta assinatura da lista de 
presença que fica fazendo parte integrante desta ata, 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: Sres. Carlos José Marco da Silva, José Eduardo 
Erlo e Luiz José Novelo, respectivamente titular, suplente e delegado; região sul: Sra. Cleuza 
Maria Adão de Aguiar (suplente) e Sr. Carlos Fernando Vieira da Costa – delegado; - região norte: 
Sra. Maria Regina Correa da Silva – (delegada); - região leste: Sr. Adair de Jesus Rodrigues - 
titular; e Sr. Antônio Carlos Danelon – delegado; - da região oeste: Sr. Luiz Vicente (titular) e Sra. 
Maria Vanusia Lima dos Reis – suplente e dos gestores técnicos do poder público: SEMAE – Dra. 
Olívia Patrícia de Brito; SEMFI – Sr. Pedro Vinicius Freitas; SMS – Dr. Moisés Taglietta; - SEMOB – 
Arq. Larissa Raimundo Fermino, e da SMG - Sr. Dorival José Maistro. Destacamos também 
participação de alunos ESALQ–USP e moradores, a saber: Rafael Municelli Rodrigues; - Alexandre 
Tadeu Ribeiro Filho; - Fernando Buin Fogali; - David Henrique Teixeira da Costa; - Larissa Ferreira 
dos Santos; - Thais Galdino Tordin; - Marcela Macedo Procópio; - Marcia Antunes P. Silva; - 
Elisandra Aline Cardoso; - Lucas Fernando de S. Eloy; - Bruno Lanna; - Marcelo Francisco Mazzero; 
- Graciela Nunes Correr; - Alexandre Amorim de Souza Ferreira; - e Tiago Enrico Amadio. 
Justificaram ausência: Jackson do Nascimento Santiago e do poder público Sr. Dante Roberto M. 
Blezins Oliveira e Sra. Luciana Polizel. Iniciando aos trabalhos o Sr. Dorival agradeceu a presença 
de todos pela participação na presente reunião ordinária, onde de imediato passou as atividades 
de pauta conforme e-mail encaminhado. Apresentando sobre e-mails encaminhados, como: 
Informativo da Prefeitura de Piracicaba ações mês de outubro, e material título “ACOMPANHAR” 
com informações extraídas do site da prefeitura comunicando ações de gestão orçamentaria das 
secretarias, autarquias e demais órgão da administração municipal. Onde os mesmo servem de 
informação, assessoramento e conhecimento dos conselheiros para prestação de contas junto a 
sua comunidade. Continuando abordou-se sobre a ata de reunião ordinária do dia nove de 
setembro e ata da reunião extraordinária dia 30 de setembro, onde as palavras destacadas 
(grifada) indicam correções e diante pouco tempo ficam as mesmas para ser analisa e assinadas 
na próxima reunião. Conforme deliberação do grupo de trabalho foi encaminhada por e-mail aos 
conselheiros as questões para serem respondida pelos membros, as quais auxiliariam na analise 
de seu interesse em participação no conselheiro, e foi também solicitado a gestor confecção de 
planilha/tabela para verificações das presenças nas reuniões do conselho. Assim foi exposto o 
questionário enviado e a tabulações dos apontamentos de participação nas reuniões ordinárias, 
extraordinárias e nas plenárias regionais, o que as informações e dados foram apresentados e 
analisados pelos conselheiros. Passando após esta etapa da reunião as discussões sobre 
andamento do grupo de trabalho relacionado à legislação, onde conselheiro Carlos apresentou 
que os trabalhos são expectativa de desenvolvimento de reformulação da legislação e proposição 
de regimento interno.  O conselheiro Luiz pontuou que e importante antes de qualquer mudança 
que tenhamos maior aprofundamento sobre a legislação, para que possamos até discutir a divisão 
com clareza da lei em duas: - definição do Conselho e Congresso, também sejam pontos de 
discussão: prazo dos mandatos; forma de participação, e pratica metodológica. O Conselheiro 
Eduardo expõe que falta motivação da população em participar, talvez seja por interesse ou até 
mesmo por haver distanciamento em relação as suas demandas não executadas pela 
administração pública, e ai as entidades e associações ficam desacreditadas. Enfatizando sobre 
questões os conselheiros indicaram que haja maior engajamento por parte da administração 
quanto ao comparecimento dos conselheiros titulares ou suplentes do executivo nas reuniões do 
conselho. O que é caso desta. Como gestor e facilitador Maistro coloca que sempre buscou oferecer 
as informações disponíveis ao conselho, incluindo-se muitas vezes na conduta do trato junto à 
comunidade sobre as demandas evitando criar falsas expectativas de pronto atendimento, porém  
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jamais a entidade deve deixar de buscar a realização da mesma, tanto e  verdade que no fórum 
tentamos produzir como as demandas chegam ao executivo municipal (reuniões comunidade com 
prefeitos, secretários, vereadores, orçamento participativo, entidades de classe/social, 
requerimentos, serviço informação cidadão, 156 e outros).  E isso e assim de prefeito, deputado 
estadual, federal e senador seja sua demanda estadual ou federal, tem que lutar para conseguir os 
investimentos na cidade.  Porém voltando especificamente ao assunto precisamos deliberar sobre 
o grupo de trabalho enquanto este desenvolve estudos sobre legislação poderá ter tempo de 
execução dos trabalhos mais a frente de fevereiro de dois mil e quatorze, o objetivo do grupo de 
trabalho é aprofundar, aprimorar sobre a matéria. A conselheira Ninfa aproveitando fala que além 
dos regimentos já pesquisado têm-se outras legislação e experiência já em funcionamento nas 
cidades implantações estas que podem ser avaliadas pelo grupo, e que no desenvolvimento das 
atualizações visando simplificação sobre a legislação objetivando assegurar e garantir a 
participação da população na elaboração do orçamento participativo. Terminada as falas conferiu-
se número de conselheiros da sociedade presentes cargo titular: Sra. Inês – região centro; Sr. 
Carlos – região rural; Sr. Luiz - região oeste; e Sr. Odair – região leste; - cargo suplente: Sr. José 
Eduardo Erlo – região rural; - Sra. Cleuza – região sul e a Sra. Maria Vanusia – região oeste; - e 
participantes delegados (as): Sra. Ninfa – região centro; - Sr. Luiz Novelo – região rural; - Sr. 
Antônio Danelon – região oeste; - Sra. Maria Regina – região norte e Sr. Carlos Vieira – região sul, 
onde todos manifestaram favoráveis as atividades do grupo de trabalho mesmo que ultrapasse o 
prazo, porém este grupo de trabalho se reportará junto aos novos conselheiros eleitos. Assim com 
sete votos entre titulares e suplentes. Deliberaram também que as reuniões do grupo de trabalho 
ocorreram quinzenalmente às terças feiras com inicio dos trabalhos as 09h30 minutos, porém 
este será melhor avaliado pelo grupo de trabalho e se for caso de alterações comunicará conselho. 
Por fim também indicaram que seja encaminhado questionário separadamente aos conselheiros. 
Nada mais a serem tratados finalizando os trabalhos da reunião ordinária do dia quatorze de 
outubro, ficando registrado agradecimento pelo comparecimento e participação dos membros do 
conselho representante da sociedade civil, os alunos da ESALQ-USP, moradores e aos técnicos das 
unidades gestoras das secretarias e autarquias deu-se por encerrada a reunião ordinária, 
colocando a Secretaria Municipal de Governo a disposição para as tratativas que fizerem 
necessárias. As vinte uma hora e trinta minutos, onde assinamos presente ata, eu Dorival José 
Maistro, funcionário da Secretaria Municipal de Governo – Gestão Orçamento 
Participativo............................................................................, e os Senhores (as) conselheiros (as) e 
delegados (as) ............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................., 
e técnicos representantes das secretarias municipais ............................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................  
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CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - COMPAR 
PAUTA DA REUNIÃO ORDINARIA DIA 11 DE NOVEMBRO 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 08 de NOVEMBRO) 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 14 de Outubro, onde 

solicitamos leitura e as correções que fizerem necessárias sendo apresentadas até dia 11 de 
Novembro às 14h00 pelo e-mail, para que executemos os reparos e encaminhamentos aos 
conselheiros.   
 

 
 

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

 Distribuição material >>> Programação Mês de Novembro - >>> material enviado-e-mail.  
 Leitura e assinatura das atas de reunião ordinária e extraordinária do mês Setembro e Outubro 

se as mesmas não receberem por parte dos conselheiros indicando de correções.  
 
Trabalho: 
 

 19hs30 – Exposição grupo de trabalho andamento das atividades. 
 

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

