
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 

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
DE 12 DE MAIO DE 2014 

No dia doze de maio de dois mil e quatorze, o conselho municipal do orçamento participativo 

reunidos em reunião ordinária do conselho, com início às dezenove horas no prédio do centro 

cívico no terceiro andar, sala do centro de qualificação permanente, com a participação dos 

conselheiros, a saber: região centro: - Sra. Inês Machado de Lima - titular; - região rural: Sr. Carlos 

José Marco da Silva – titular; região sul: sem participação; - região norte: sem participação; - 

região leste: sem participação; - da região oeste: Sra. Maria Vanusia Lima dos Reis - Suplente, 

cantamos também com a participação lideranças; Sra. Marilena Tozzi – Centro; - Sra. Viviana 

Victorino – Leste; e, representantes do poder público, os gestores técnicos, a saber: SMG - Dorival 

José Maistro e Dagmar Correr Schiavi; - SEMDES - Aparecida Maria Pettan; - SELAM – José 

Rivadavia Salvador; e da SEMOB – Marcos Antônio de Oliveira. Justificaram a ausência: Sra. Cleuza 

Maria Adão Aguiar, por motivo de saúde; Sr. Jackson do Nascimento Santiago, por motivo de 

saúde; Sr. Carlos Fernando Vieira da Costa, por motivo escolar; - Sr. Luiz José Novello, por motivo 

de família. Iniciando os trabalhos o Sr. Dorival agradeceu a presença de todos, apresentando dos 

informes: e-mails encaminhados das atividades dos gestores municipais; foi realizado distribuição 

de materiais – Informativo da prefeitura da municipal, prestando contas. Comunicado também 

que conforme calendário reuniões plenárias regionais neste mês de maio, a saber: realizada nos 

dias 05 e 06 região centro, a realizar-se nos dia 19 e 20 região norte e 26 e 27 região rural, 

concluindo-se assim neste mês o calendário fixado pelo conselho das plenárias regionais. 

Passando aos trabalhos foi entregue cópia do Decreto Municipal n° 15.607/2014 que dispõe sobre 

o regimento interno do conselho municipal do orçamento participativo, publicado no diário oficial 

do município dia dezessete de maio de dois mil e quatorze.  Participado aos conselheiros que este 

decreto será encaminhado a todos por correspondência eletrônica, bem aos munícipes que estão 

cadastro no banco de dados do orçamento participativo, e, sendo também disponibilizado no site 

da prefeitura pagina portal dos conselhos – conselho municipal do orçamento participativo. 

Ressaltado pelos conselheiros participantes, que este regimento e parte de um processo de 

adequações que precisam ser realizadas na legislação, buscando sempre fortalecer e aprimorar a 

participação da sociedade civil em ações de controle sobre administração. Assim reforça que o 

grupo de trabalho buscou oferecer neste regimento uma forma simples, visto que regimento não 

pode ser maior que a lei existente, porém é preciso resolver as questões de legislação, e lembra 

que e preciso reformulação da legislação nos seguintes itens, a saber: - a) aumentar tempo de 

mandato dos atuais um ano de mandato para dois anos; - b) fortaleça o conselho com ampliação 

do número de membros titulares e suplentes de um para dois por região; - c) que os 

representantes das Secretarias Municipais de: Governo e Finanças, e o Instituto de Pesquisa e 

Planejamento sejam indispensáveis na composição no conselho e participação; - d) que a 

secretaria nomeada na composição do conselho seus representantes titular e suplente, sendo que 

secretário (a) ordenador de despesa integre em um dos cargos; - e) permita a participação de 

membro da sociedade civil, que mesmo fazendo parte como membro de outro conselho possa 

também ser membro do conselho municipal do orçamento participativo, porém sem poder em 

caso de estar ocupando cargo de coordenação, administração de um conselho também pleitear 

estas funções no conselho do orçamento participativo; - f) que ocorra preparação dos 

conselheiros através de cursos e palestras sobre orçamento público e, principalmente do papel do 

conselheiro junto ao órgão público e aos munícipes; - g) que administração ofereça informação 

sobre as ações de gestão pública sobre as demandas indicadas e priorizadas por região, bem 

como, promova apresentação e discussão sobre a legislação orçamentaria; - h) os munícipes 
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participantes das plenárias regionais constituam representantes de origem para a participação 

com direito a vez e voto no congresso; e – i) o conselho tenha condições de acompanhar e 

fiscalizar gestão orçamentaria do município. Assim sobre os atuais e próximos mantado dos 

conselhos continuam sendo regido pela legislação vigente e somente serão alterados a partir de 

nova legislação. Poderá constar na nova legislação no caso de alterações em meio do mandado 

diretrizes de como salvaguardar os atuais mandatários. Terminado as ponderações e discussões, 

passou-se apresentar minuta previa sobre congresso municipal do orçamento participativo, que 

ocorrerá no dia doze de julho na prefeitura municipal, com início às 08h30 e término às 13h00, 

com abertura do evento, separação dos participantes por região para priorização das demandas 

da região e eleição dos membros para o conselho. Neste congresso os participantes das plenárias 

regionais de 2013 e 2014 terão direito a 05 (cinco) etiquetas para priorizar as demandas e bem 

como poderá votar e ser votado no processo de eleição como membro ao conselho. Porém este 

documento ainda é prévio e na próxima reunião ordinária do conselho em junho será discutido e 

deliberado. O congresso é aberto à participação de todos, fortalecendo assim a participação dos 

cidadãos que participaram das plenárias regionais, e bem com, aos participantes do congresso. 

Finalizando foi colocado que durante este período até próxima reunião os conselheiros com base 

neste documento têm condições de apresentar propostas para melhorar as instruções e 

organização do CONGRESSO, bem como, os conselheiros deverão ajudar na preparação e 

coordenação das atividades dos participantes por regiões. Finalizando os trabalhos e discussões 

da reunião ordinária, e, em sendo de em mais nada a ser mais desenvolvido e tratado pelos 

conselheiros, deu-se por encerrada a reunião as vinte uma hora e dez minutos, do dia doze de 

maio de dois mil e quatorze, onde eu, Dorival José Maistro, agradeço a presença de todos e 

conjuntamente com os conselheiros e técnicos gestores públicos assinamos a presente ata. 

............................................................................................................................................................................................................   
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CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - COMPAR 

PAUTA DA REUNIÃO ORDINARIA DIA 09 DE JUNHO DE 2014 

 

Prezados (as) 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 2ª feira (dia 09 de Junho) às 12h00 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 12 de Maio, sendo que as correções devem ser encaminhadas 
por e-mail até 2ª feira dia 09 de junho às 12h00 para que possamos executar os 
respectivos reparos.   

 

ROTEIRO DE TRABALHO: 

 

Informes: 19h às 19h15. 

 

 Leitura e assinatura da ata de reunião ordinária 12 de Maio.  

 Informes e entrega de documentos 

 

Trabalho: 

 

 19hs15 – INSTRUÇÕES “CONGRESSO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO” - Memória Técnica 
do Congresso. 

 

 Deliberações da memória técnica do congresso  

- Metodologia de participação, coordenação e votações.  

- Instruções Gerais do desenvolvimento dos trabalhos no congresso; 

 

 Avaliações e Aprovação. 

- Formulários de inscrição; 

- Identificação participante; 

- Material de divulgação e convite. 

 

 20h00 – APRESENTAÇÃO SINTETIZADA DA PROPOSTA DA LEI ORÇAMENTARIA 2015  

 

 

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