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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
DE 11 DE AGOSTO DE 2014 

No dia onze de agosto de dois mil e quatorze, os membros do conselho municipal do orçamento 
participativo, reunidos em reunião ordinária como início às dezenove horas no prédio do centro 
cívico no terceiro andar, sala do centro de qualificação permanente, contando 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 leste sem participação; região norte: Sr. Jackson do 
Nascimento Santiago; região oeste sem participação: - região sul: Cleuza Maria Adão Aguiar - 
titular; e também com a presença da Sra. Maria Elzéia Aparecida Monteiro Silva da região leste e 
Sr. Waldemar da Silva da Região Rural, ambos foram eleitos para compor conselho novo mandato 
de 2014 a 2015 que tomaram posse na próxima reunião ordinária de setembro. Presentes 
também os representantes do poder público, os gestores técnicos, a saber: SMG - Dorival José 
Maistro e Dagmar Correr Schiavi; - SEMOB – Marcos Antônio de Oliveira, SMS – Sr. Moises 
Francisco Baldo Taglietta e da SETUR – Luciana Polizel. Justificaram a ausência: Sr. Carlos 
Fernando Vieira da Costa – região sul; SELAM – Sr. José Rivadavia Salvador, por motivos de outro 
compromisso. Iniciando os trabalhos o Sr. Dorival agradeceu a presença de todos, passando ao 
cumprimento da ordem de pauta da reunião, foi apresentado às correspondências eletrônicas e 
convites encaminhados no mês: (a) do Observatório Cidadão convidando a participação evento 
"Olho nas Metas”, que ocorreu no dia 30 de julho (quarta-feira), às 19h00, no SESC Piracicaba 
(Rua Ipiranga, n° 155); - (b) convite do Observatório Cidadão de Piracicaba e a UNESP promovem, 
nos dias 4,11 e 18 de setembro, das 19h00 às 22h00 e dia 20, das 9h00 às 12h00, o curso “O 
estatuto da cidade e o Plano Diretor”, curso gratuito que será ministrado nos dias 4,11 e 18 de 
setembro, das 19h00 às 22h00 e dia 20, das 9h00 às 12h00. As aulas realizar-se-ão na PASCA, 
sede localizada a na Avenida Independência, n°1.146. Para obter mais informações podem ser 
obtidas pelo site www.observatoriopiracicaba.org.br, ou pelo telefone (19) 3429.0819; - (c) o 
FOPEC convidando os membros a participar de reunião extraordinária no dia quatorze de agosto, 
às 19h00, na Rua São José nº 542, prédio anexo da Câmara Municipal de Piracicaba, sala de 
reunião no 2º andar; - (d) informações das diversos gestores da administração municipal; e, (e) 
Informativo da prefeitura da municipal - prestando contas.  Comunicando que encontra a 
disposição copia do informativo prestando contas, Guia de Saúde de Piracicaba – conheça a Rede 
Municipal de Saúde, e, informativo prestando contas - Recapeamentos de Ruas e Avenidas. 
Consultado aos presentes sobre mais algum informe, foi reforçado pelo Sr. Moisés que o guia de 
saúde, busca oferecer as lideranças e comunidade informações mais objetivas sobre formas de 
acesso (unidades existentes na rede e respectivas localizações) a saúde e a rede de saúde no 
município. Aproveitando da oportunidade foi abordado também sobre solicitações da comunidade 
em se ter nos PSF uma auxiliar para atendimento ou recepcionista.  Assim em consulta da equipe 
técnica da secretaria de saúde que informou que a equipe do Programa de Saúde da Família e 
composta de um médico generalista; - um enfermeiro nível superior; - dois auxiliar de 
enfermagem e seis agentes comunitários de saúde. Abordado também pelos conselheiros (as) de 
falta de manutenção e melhoria dos alguns equipamentos, balcões e reforma de prédio de unidade 
básica e bem como, de construção de sede própria dos PSF. Levado em considerações às 
ponderações dos conselheiros tais indicações já fazem parte das indicações apresentadas nas 
plenárias regionais, e muitas até apresentadas pela comunidade e comissão local de saúde a 
coordenação da unidade e secretaria de saúde, comentam os conselheiros.  Após tratativas foi 
solicitado aos presentes procederem à assinatura das atas de reunião dos 09 de Junho e 21 de 
Julho; - e, Ata reunião extraordinária do dia 02 de Julho, para que as mesmas seja possível de 
serem disponibilizadas junto ao portal dos conselhos pagina do conselho municipal do orçamento 
participativo. Na sequência foi abordado e discutido o seguinte item da pauta a qual trata da 
“seção IV – do funcionamento do conselho municipal do orçamento participativo”, sendo que 
nesta primeira reunião será eleito dentre seus pares os membros titulares e suplentes que irão 
compor a comissão coordenadora paritária do conselho do orçamento participativo, conforme 
estabelecido nos parágrafos de 01 (um) a 06 (sexto) do artigo 7° do decreto municipal n° 
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15.607/14 que aprova regimento interno do conselho municipal do orçamento participativo. 
Aberta a discussão os conselheiros da sociedade civil abordaram que o processo de escolha dos 
membros ocorra de forma equilibrada quanto à ocupação dos cargos / funções, para o melhor 
funcionamento do conselho junto à administração e ao conjunto das regiões e dos munícipes. 
Fundamental a participação dos representantes das secretarias nas reuniões para aprimoramento 
das relações e que a comissão coordenadora do conselho responsável pelas atividades de 

infraestrutura e expediente, assegure a manutenção da comunicação, o acesso à gestão das demandas 

junto as unidade da administração municipal, bem como, oportunize a formação dos conselheiros para 

melhor acompanhamento e entendimento da legislação orçamentaria. Nada mais a ser tratado e 
desenvolvido pelos conselheiros, deu-se por encerrada a reunião as vinte uma hora, do dia onze 
de agosto 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 - COMOP 

PAUTA DA REUNIÃO ORDINARIA DIA 08 DE SETEMRO DE 2014 

 

Prezados (as) Conselheiros (as). 

 Sugestão de Pauta: Encaminhamos sugestão de pauta “Roteiro de Trabalho” 

Solicitamos: 

 Apresentar sugestão de pauta para reunião ordinária do dia 08 de setembro, onde 
solicitamos de vossas a gentileza de encaminhar o assunto até 6ª feira (dia 05 de 
Setembro) 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 Agosto, sendo que as correções devem ser 
encaminhadas por e-mail até 2ª feira dia 11 de Agosto às 12h00 para que possamos 
executar os respectivos reparos.   

 

ROTEIRO DE TRABALHO: 

Informes: 19h00 às 19h15. 

 

Trabalho: 19h20. 

 Encerramento das atividades do atual conselho; 

 Posse dos novos conselheiros; e, 

 Eleição da comissão coordenadora do conselho – 2014 a 2015. 
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