
Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Governo

Conselho Municipal do Orçamento Participativo

PLANEJAMENTO CALENDARIO REUNIÕES 2014

Em 13 de Janeiro de 2014, os conselheiros participantes da reunião ordinária do conselho discutiram e deliberaram o seguinte
de calendário de atividades:

1.0 – Calendário Reuniões Plenárias Ordinárias:

– As plenárias ordinárias do conselho ocorrerão conforme quadro á saber:

Calendário Local/Endereço 

JANEIRO

Prefeitura Municipal

3º andar Centro de Qualificação Permanente

Rua Antonio Correa Barbosa, n° 2233.

2 semana Dia - 13

FEVEREIRO

2ª semana Dia - 10

MARÇO

2ª semana Dia - 10

ABRIL

2ª semana Dia - 14

MAIO

2ª semana Dia - 12

JUNHO

2ª semana Dia - 09

JULHO

2ª semana Dia - 14

AGOSTO

2ª semana Dia - 11

SETEMBRO

2ª semana Dia - 08

OUTUBRO

2ª semana Dia - 13

NOVEMBRO

2ª semana Dia - 10

DEZEMBRO

2ª semana Dia - 15

Disposições Gerais Plenárias Ordinárias do Conselho

a. as plenária ordinária do conselho são abertas a participação;

b. as plenária ordinária iniciará às 19h00;

c. caso de deliberações os conselheiros titulares tem direito a voto, e no seu impedimento ou ausência pelo (a) respectivo (a)

suplente;

d. com 05 (cinco) dias de antecedência da plenária ordinária será encaminhado e-mail aos conselheiros contendo: ata da

reunião anterior e pauta para da reunião.  O conselheiro que não possui endereço eletrônico será feito contato telefônico

de convocação para reunião e disponibilizando na secretaria municipal de governo cópia da ata e pauta. 

e. caso ocorra deliberação por convocação de reunião extraordinária do conselho, os seus membros serão convocados com

no mínimo 5 (cinco) dias uteis de antecedência, por correspondência eletrônica e telefone. 
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Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Governo

Conselho Municipal do Orçamento Participativo

2.0 – Calendário das Plenárias Regionais:

– As plenárias regionais do orçamento participativo ocorrerão conforme quadro á saber:

  Dia / Mês Região Local 

24 de Março Oeste
Centro Comunitário Jardim Planalto
Rua Francisco Raya, n.º 197 – Jardim Planalto.

25 de Março Oeste
Centro Social Tatuapé II
Rua Carlos Brasiliense Pinto, n° s/n° - Tatuapé. 

07 de Abril Sul
CRAS Jardim São Paulo
Rua Prof. Felinto de Brito, nº 366 – Jardim São Paulo.

08 de Abril Sul
Centro Cultural Nhô Serra - 1° de Maio
Rua Antônio Ferraz de Arruda n° 409 – Pq. 1º de Maio

28 de Abril Leste
Centro Comunitário São Francisco /Taquaral
Rua Carapicuíba, nº 235 - Bairro São Francisco

29 de Abril Leste
CRAS Piracicamirim
Rua São Thomaz de Aquino nº. 50 - Piracicamirim.

05 de Maio Centro
Prefeitura Municipal - Centro de Qualificação Permanente
Av. Antônio Correa Barbosa nº 2233 – 3º Andar 

06 de Maio Centro
Prefeitura Municipal - Centro de Qualificação Permanente
Av. Antônio Correa Barbosa nº 2233 – 3º Andar

19 de Maio Norte
Centro Comunitário Jardim Primavera
Rua Cecílio Elias, n° 07 – Jardim Primavera.

20 de Maio Norte
Centro Cultural Santa Terezinha
Rua Nicolau Zem, n° s/n (CRAB) – Santa Terezinha.

26 de Maio Rural
SEMA – Secretaria Municipal de Abastecimento 
Av. Dr. Paulo de Moraes, n° 2113 - Paulista.

27 de Maio Rural 
SEMA – Secretaria Municipal de Abastecimento 
Av. Dr. Paulo de Moraes, n° 2113 - Paulista.

Disposições Gerais das Plenárias Regionais.

a. as reuniões plenárias regionais têm por objetivo encontro com a comunidade, associações, entidades civis organizadas, nas
respectivas regiões no sentido de coletar as demandas sobre investimentos, manutenção e serviços públicos.

b. as plenária ordinária do conselho são abertas a participação;

c. os participantes (associações de moradores, centro comunitários, comissão de moradores, entidades, ONG’s, e moradores
dos bairros da região), na plenária regional deverão apresentar as demandas por escrito em duas vias, sendo efetuado leitura
da mesma e uma das via entregue aos coordenadores da plenária.

d. em caso de ocorrer a acréscimo de demandas no documento apresentado na respectiva  plenária poderá o participante
encaminhar  o(s)  respectivo(s)  acréscimo(s)  até  dia  30  de  maio,  por  e-mail  a  ser  secretaria  municipal  de  governo
(www.smg.op@piraicicaba.sp.gov.br) com cópia ao conselho municipal do orçamento participativo.

e. participante da reunião plenária regional estará habilitado ao congresso com direito a voz e voto; 

f. as reuniões plenárias regionais iniciarão as 19h00, local e data conforme quadro acima;

g. caso de alteração de datas e local, motivo de por força maior, será levada novo local ao conselho e após as deliberações á
Secretaria Municipal de Governo providenciará medidas competentes;

h. com antecedência de até 05 dias a Administração através da Secretaria Municipal de Governo com apoio da Comunicação
Social procederá à divulgação das reuniões plenárias regionais;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           SMG – OP / MAISTRO



Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Governo

Conselho Municipal do Orçamento Participativo

3.0 – Calendário do Congresso de Gestão de Demandas do Orçamento Participativo:

Disposições Prévias 

a. a data prévia deliberada pelo conselho para realização do congresso é sábado dia 12 de Julho;

b. o local do congresso é prefeitura municipal, anfiteatro e praça de atendimento no pavimento térreo;

c. horário de realização do congresso: das 08h30 as 13h00. 

d. o congresso é aberto a participação;

e. no congresso os participantes das plenárias regionais em sua respectiva região terão direito a voz e voto para eleição dos

membros do conselho do orçamento e de hierarquização das demandas;

Conselho Municipal do Orçamento Participativo
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