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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
DE 13 DE JANEIRO DE 2014 

No dia treze de janeiro de dezembro de dois mil e quatorze, 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 
de lista de presença que fica fazendo parte integrante desta ata, registramos a participação dos 
membros do conselho, a saber: região centro: - sem participante; - região rural: Sr. Carlos José 
Marco da Silva – titular e Luiz José Novelo - delegado; região sul: Sra. Cleuza Maria Adão de 
Aguiar - suplente e Sr. Carlos Fernando Vieira da Costa – delegado; - região norte: Sr. Jackson do 
Nascimento Santiago – Titular; - região leste: sem participante; - da região oeste: Sr. Luiz Vicente 
Alves da Silva – Titular e Sra. Maria Vanusia Lima dos Reis - Suplente. Participaram também os 
gestores técnicos do poder público: SEMFI Sr. Pedro Vinicius Gomes de Freitas, SELAM Sr. José 
Rivadavia Salvador e da SMG - Sra. Dagmar Correr Schiavi e Sr. Dorival José Maistro. Justificaram a 
ausência Dr. Olivia Patrícia de Brito da SEMAE, Dante R. Maciel Blezins Oliveira – SEMAC. 
Iniciando os trabalhos o Sr. Dorival agradeceu a presença de todos, onde procedeu a apresentação 
do informes: e-mails encaminhados das atividades dos gestores municipais; reforço convite já 
encaminhado por e-mail para que conselheiros participem da reunião que ocorrerá no dia quinze 
de janeiro para eleição de coordenador e secretario do Fórum Permanente dos Conselhos no 
Município de Piracicaba, onde indicou que participação deste conselho será apenas com direito a 
voz e sem direito a direito a voto. Pois na lei 7.783/13, estabelece somente terá direito a votar e 
ser votado os coordenadores e secretários ou cargos correlatos dos conselhos municipais.  
Pedindo a palavra Sr. Carlos José Marco da Silva, expôs que para evitar tal falta de representação 
precisamos urgente aprofundar a legislação do conselho municipal do orçamento participativo e 
de imediato deliberamos sobre o regimento interno do conselho para a criação da comissão 
coordenadora do conselho, é para isso que o grupo de trabalho tem esforçado a atingir. Após 
comentários dos demais conselheiros sobre assunto, retomando os trabalhos Sr. Dorival 
solicitando aos conselheiros se tem alguma alteração fazer na ata de reunião ordinária do 
conselho do dia nove de dezembro, onde não havendo solicitou aos presentes procederem à 
assinatura da ata. Em continuidade a pauta passou à apreciação, discussão e deliberação sobre o 
documento PLANEJAMENTO CALENDARIO REUNIÕES 2014, que já foi enviado por e-mail os 
conselheiros, e passando ser e discutido: Item 1 - calendário reuniões plenárias ordinária do 
conselho, deliberou-se, a saber: a) reunião mensal; - b) local prefeitura municipal, sala centro de 
qualificação permanente – 3° andar; - c) horário de início às dezenove horas; - e, d) datas e 
instruções que consta documento planejamento calendário de reunião dois mil e quatorze. Item 2 
– Calendário das plenárias regionais foi deliberado: I - a) datas das plenárias, 24 e 25 de março; - 
b) região oeste; - c) locais indicados - CRAS São José e CASE Novorizonte – deliberado os locais - 
Centro Comunitário Jardim Planalto e Centro Social Tatuapé; II – a) datas das plenárias 07 e 08 de 
Abril; - b) região sul; - c) locais indicados – CRAS Jardim São Paulo e CASE Jardim Oriente ou 
Varejão Social Água Branca – deliberado os locais – CRAS Jardim São Paulo e Centro Cultural Nhô; 
III – a) datas das plenárias 28 e 29 de abril; - b) região leste; - c) locais indicados – Varejão Jardim 
Eldorado e CRAS Piracicamirim – deliberado os locais – Centro Comunitário São Francisco 
Taquaral e CRAS Piracicamirim; - IV – a) datas das plenárias 05 e 06 de maio; -  b) região centro; 
- c) Locais indicados – Prefeitura Municipal e Casa dos Conselho – deliberado ambas na Prefeitura 
– justificativa casa dos conselhos não abre a noite; - V – a) datas das plenárias 19 e 20 de maio; - b) 
região norte; - c) Locais indicados – Varejão Social Vila Fátima,  Centro Comunitário Jardim 
Primavera e Centro Cultural de Santa Terezinha – deliberado – Centro Comunitário Jardim 
Primavera e Centro Cultural de Santa Terezinha; - VI – a) datas das plenárias 26 e 27 de maio; - b) 
região rural; c) Locais indicados ambas na – SEMA – deliberou-se de acordo locais indicado e, VII – 
Horários e instruções das plenárias regionais e parte integrante destas deliberações, e  Item 3 – 
Congresso de Gestão das Demandas do Orçamento Participativo; a) Congresso realizar-se em um 
sábado dia doze de julho, em meio período; b) Local Prefeitura Municipal de Piracicaba, anfiteatro 
e atendimento ao público na parte térrea do prédio; -  e, - c) instruções das plenárias regionais e  
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parte integrante destas deliberações e demais que por ventura vier a surgir na organização do 
congresso. Após as discussões e deliberações acima, foi convocado reunião do grupo de trabalho 
para dia vinte oito de janeiro, para fechamento do texto a ser apresentado a deliberações do 
conselho referente ao regimento interno. Finalizando os trabalhos e deliberações ficando 
estabelecido que, feita às correções, respectivos preenchimentos, adequações e alterações 
necessárias do documento Planejamento Calendário Reuniões 2014 deverão ser realizadas pelo 
gestor da secretaria municipal de governo, encaminhamento aos conselheiros e principalmente 
divulgando e expondo no site da prefeitura no portal dos conselhos. Solicitam também que seja 
feito convite ao Secretario Municipal de Governo para participar da próxima reunião do conselho, 
e reiterando solicitação junto ao Prefeito de data para reunião com conselheiros.  Nada mais a ser 
tratado, reiterado agradecimento pela presença e participação, as vinte uma horas e quinze 
minutos deu-se por encerrada esta reunião ordinária, onde assinamos presente ata, eu Dorival 
José Maistro e Dagmar Correr Schiavi, funcionário da Secretaria Municipal de Governo e 
Conselheiros e Técnicos das Secretarias......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................
...........................................,................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - COMPAR 
PAUTA DA REUNIÃO ORDINARIA DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014 

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 07 de FEVEREIRO) 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 09 de JANEIRO, sendo que as correções devem ser encaminhadas 
por e-mail até 2ª feira dia 10 de Fevereiro às 14h00 para que possamos executar os 
respectivos reparos.   
 
 

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

 Leitura e assinatura das atas de reunião ordinária 13 de Janeiro.  
 
Trabalho: 
 

 19hs15 – Discussão e deliberação sobre “Regimento Interno do Conselho 2014”. 

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

