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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
DE 10 DE MARÇO DE 2014 

No dia dez de março de dois mil e quatorze, os membros conselho municipal do orçamento 
participativo reunidos em reunião plenária ordinária do conselho, com início às dezenove horas 
no prédio do centro cívico no terceiro andar, sala do centro de qualificação permanente e 
conforme assinaturas na lista de presença que fica fazendo parte integrante desta ata, sendo 
registrada a participação dos membros, a saber: região centro: - Sr. Ivo de Paula Toledo - suplente; 
- região rural: Sr. Carlos José Marco da Silva – titular; Sr. José Mario Dini - delegado e Sr. Luiz José 
Novelo - delegado; região sul: Suplente; Sr. Carlos Fernando Vieira da Costa – delegado; e Sr. Júlio 
César de Moraes Campo; - região norte: sem presença; - região leste: sem presença; - 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, a saber: SMG - Sr. Dorival José 
Maistro, da SMS - Sr. Moisés Francisco Baldo Taglietta, da SEMOB – Sra. Gisleike Angelelli, da 
SEMAC – Sr. Dante Roberto Maciel B. Oliveira e Pedro Vinicius Gomes de Freita, Justificaram as 
ausências, Sra. Dagmar Correr Schiavi (férias) da SMG, Sr. José Eduardo Erlo – Rural e Sra. Cleuza 
Maria Adão Aguiar.  Iniciando os trabalhos o Sr. Dorival agradeceu a presença de todos, 
procedendo a apresentando dos informes: e-mails encaminhados das atividades dos gestores 
municipais; foi realizado distribuição de materiais – Informativo da prefeitura da municipal, 
prestando contas; - instruções das plenárias regionais, respectivos cartazes e convite para os 
conselheiros distribuírem nos bairros da respectiva região. Comunicando também que os 
respectivos cartazes estão sendo disponibilizados junto às secretarias, autarquias, empresa e a 
câmara municipal, para apoio a divulgação. Comunicando também aos conselheiros que o cartaz 
também esta sendo encaminhados via correspondência eletrônica às lideranças. Ainda já estão 
sendo enviadas correspondências com convite para moradores região oeste e sul, nas suas 
residências. Junto à carta convite segue anexo documento contendo informação da data da 
plenária, local, bairros de abrangência e instruções de participação. Antes de dar continuidade o 
conselheiro Sr. Ivo de Paula solicitou a palavra expondo sobre situação do cruzamento da Rua 
Alferes José Caetano com Rua D. Pedro II, visto que ocorreu acidente no local e que já não é de 
hoje que neste cruzamento vem ocorrendo acidente, tanto é que este conselheiro já reivindicou a 
atenção da secretaria de trânsito quanto à viabilidade de colocar no local equipamento 
semafórico, assim reitera a necessidade de estudo. Usando também palavra as proprietárias de 
comercio no local expõe que os veículos vêm em velocidade e quem corta não tem tempo para 
executar toda travessia ai provoca acidente, e este ultimo com vitima fatal. Colocou também que já 
foi feito solicitação através de carta a secretaria de trânsito em abril de dois mil e treze, e que ela 
reitera a solicitação. Diante exposto foi solicitado ao conselheiro Sr. Ivo e as proprietárias da loja, 
Sra. Iliciane que nos encaminhe por e-mail copia da solicitação, onde procederemos a 
encaminhamento ao novo secretário de trânsito e transportes, qual foi nomeado há poucos dias. 
Dando sequência à reunião ordinária passou à palavra aos conselheiros para a exposição sobre 
item da pauta “avaliação da reunião com Prefeito”, O conselheiro Carlos José Marco, colocou que 
reunião com Sr. Prefeito, foi muito produtiva, pelas respostas as abordagens feita pelos 
conselheiros, destacando sobre as adequações alterações da legislação, e quanto aos 
encaminhamentos das demandas do orçamento participativa colhida junto à comunidade nas 
plenárias regionais. Reforçada sua fala pelos demais conselheiros. A conselheira Maria Vanusia 
Lima manifestou colocando que o prefeito ressaltou aos conselheiros quando tiver problema nas 
vias dos bairros e outros serviços para encaminhar solicitação com foto para ajudar na informação 
do problema. Sr. Carlos Fernandes manifestou que diversas solicitações já tem feito na sua região 
e que o secretario de obras tem buscado atender, e como sr. Prefeito falou e para que os 
conselheiros busca-se ver as ruas com maiores problemas no asfalto e principalmente quanto o 
nível de transito da mesma para ajudar na analise do setor técnico quando a recapeamento. Outro 
problema e quanto a identificação dos conselheiros junto a sua comunidade e região, por isso 
ressalta que a necessidade de criar uma identificação dos conselheiros do orçamento 
participativo. Diante as considerações dos membros perguntando se havia mais alguém a fazer 



Rua Cel. Antônio Corrêa Barbosa, 2233 – 10º andar – CEP 13400-900 – Piracicaba, SP. 
Fone: (19) 3403-1056 | Fax (19) 3403-1052 | E-mail smg@piracicaba.sp.gov.br 

 

Prefeitura do Município de Piracicaba 
Secretaria Municipal de Governo 

Conselho Municipal do Orçamento Participativo 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  SMG – OP / MAISTRO 

 

uso da palavra, e, como não participou da reunião com sr. Prefeito, Sr. Luiz Vicente coloca da 
importância dos secretários participarem das reuniões do conselho para que possamos também 
tratar de questões relacionadas às demandas e principalmente possamos ajudar nos serviços e 
obras de nossos bairros para que tenhamos condições de fortalecer ao conselho do orçamento 
participativo e a comunidade que comparecem as reuniões plenárias, legitimando a participação 
da sociedade civil. Não havendo mais uso da fala passou-se a tratar da questão relacionada ao 
grupo de trabalho de legislação, onde a consenso entre os participantes sobre: a) regimento 
interno - aguardando parecer jurídica; - b) subdivisão das regiões em pelo menos 2; - c) o 
aumento do número de representantes elevaria de um titular e um suplente para dois titulares e 
dois suplentes por região; - d) os demais candidatos, por ordem de votação compõe lista para em 
caso de vagância/substituição do conselheiro assuma ao cargo; - e) que possa ter indicado junto 
com responsável pela secretaria funcionários técnicos; - f) quanto ao tempo de mandato dos 
membros do conselho de dois anos, e, g) os titulares do poder público principalmente aos 
representantes da: secretaria municipal de governo, secretaria municipal de finanças e o instituto 
de pesquisa e planejamento sejam membros natos/indispensáveis. Tais itens e legislação 
continuam em discussão no grupo de trabalho e finalizando etapas deverão ser apresentados aos 
conselheiros. Finalizando a reunião as vinte uma hora e quinze minutos do dia dez de março de 
dois mil e quatorze, eu Dorival José Maistro, juntamente com os conselheiros, técnicos e 
participantes desta reunião plenário ordinária do conselho municipal do orçamento participativos 
assinamos a presente ata .......................................................................................................................................................  
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