Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Governo
Conselho Municipal do Orçamento Participativo
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013
No dia onze de novembro de dois mil e treze, ocorreu reunião ordinária do conselho municipal do
orçamento participativo, com início as dezenove e vinte cinco minutos 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 titular; - região rural: sem
participantes; região sul: Sra. Cleuza Maria Adão de Aguiar (suplente) e Sr. Carlos Fernando
Vieira da Costa – delegado; - região norte: sem participantes; - região leste: sem participantes; da região oeste: sem participantes. Participaram como gestores técnicos do poder público:
SEMAC - Sr. Dante Roberto Maciel Blezins Oliveira e da SMG - Sra. Dagmar Correr Schiavi e Sr.
Dorival José Maistro. Destacamos também participação de alunos ESALQ–USP - Talita Schiavon de
Castro, Ana Carolina Batista da Silva, Maurice Scaloppi, Leonardo Coviello Regazzini, Younes Bari
Leonardo Lima Manfio. Iniciando aos trabalhos o Sr. Dorival agradeceu a presença de todos na
reunião ordinária, onde de imediato colocou aos membros do conselho presente sobre o número
de participantes, porém onde os presentes colocaram em dar continuidade à reunião sem
deliberações, ou seja, onde a mesma não requereria deliberações dos conselheiros presentes, e
que assim fosse feita uma apresentação das atividades dos conselhos aos alunos presente. Assim
feita de praxe apresentação da sistemática da reunião, onde já é feito com antecedência
encaminhamento da ata de reunião, onde os conselheiros antecipadamente recebem a mesma e se
houver correções e alterações da ata retornam para devidos trabalhos, e também encaminhado
sistematicamente informações retirada do site da prefeitura e envia por e-mail aos conselheiros e
cadastrados no orçamento participativo (como caso de você alunos que estão participando desta
reunião ordinária) a partir do preenchimento da lista de presença com seu e-mail irão receber
informações de ações da administração, seja ela da área de saúde, educação, infraestrutura ação
social, ou seja, objetivo e além de prestar conta é passar aos conselheiros e comunidade
informações dos gestores e para que acompanhe a ação em seu bairro ou região. Foi feita também
de forma simplificada exposição de informações das plenárias regionais, demandas, quando
ocorrem e este ano também foi feito fórum de gestão. Assim foi indicado acesso ao site da
prefeitura, portal dos conselhos e conselho do orçamento participativo, onde diversas
informações e dados referentes às plenárias e fórum estão ali expostos. Em sequência foi colocado
que o grupo de trabalho de avaliação legislação vem se reunindo onde também foi proposto pelo
mesmo que houvesse um dia de apresentações sobre os modelos, organização e estrutura do
orçamento participativo de outras cidades, ou seja, troca de experiências e informações aos
membros do conselho. Assim foi indicado o dia vinte e três de novembro e que estamos tratando
das ações para realização, onde desde já vocês ficam sabendo e convidado, porém em momento
oportuno efetuaremos respectivo convite por e-mail. Aberta a palavra aos conselheiros presentes
a Sra. Inês e Cleuza colocou da importância da participação da comunidade principalmente
fazendo valer de instrumento de controle social, também da importância, pois recebemos
informações e temos condições de poder participar, informar nossa comunidade e mesmo de
fiscalizar a obra que são executadas Sra. Cleuza colocou que seu bairro foi possível acompanhar
construção de creche, escola, área de lazer e entre outras e que muitas vezes precisamos discutir,
solicitar mais para conseguir as conquistas para a comunidade é este também e o papel do
representante da comunidade e os gestores secretários tem que conversar com a comunidade.
Nada mais havendo a ser tratado, 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, às vinte horas e
trinta minutos deu-se por encerrada esta reunião ordinária as vinte uma hora e trinta minutos,
onde assinamos presente ata, eu Dorival José Maistro e Dagmar Correr Schiavi, funcionário da
Secretaria Municipal de Governo e Técnicos das Secretarias..............................................................................,
e os membros do conselheiros representante da sociedade civil ......................................................................
............................................................................................................................................................................................................
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Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Governo
Conselho Municipal do Orçamento Participativo
CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - COMPAR
PAUTA DA REUNIÃO ORDINARIA DIA 11 DE DEZEMBRO 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 DEZEMBRO) às 16h00 pelo e-mail
www.smg.op@piracicaba.sp.gov.br; para que possamos participar a todos os conselheiros.
 Apresentamos também solicitando de vossas: leitura, verificações e correções da ata de
reunião ordinária do dia 11 de novembro, sendo que as correções devem ser encaminhadas
por e-mail até dia 11 de dezembro às 14h00 para que possamos executar os respectivos
reparos.

ROTEIRO DE TRABALHO:
Informes: 19h às 19h30.
 Distribuição material >>> Programação Mês de Dezembro - >>> material enviado-e-mail.
 Leitura e assinatura das atas de reunião ordinária.
Trabalho:
 19hs15 – Proposta de Planejamento Atividades Orçamento Participativo 2014.
 20hs15 – Exposição grupo de trabalho pontos discutidos pontos de consenso.
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