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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
DE 08 DE SETEMBRO DE 2014 

No dia oito de setembro de dois mil e quatorze, como início as 19h00 horas, na Prefeitura 
Municipal de Piracicaba no anfiteatro, ocorreu reunião ordinária do conselho municipal do 
orçamento participativo com posse dos novos membros para gestão de setembro de dois mil e 
quatorze a setembro de dois mil e quinze. A reunião contou com a presença do Sr. Gabriel Ferrado 
dos Santos, Prefeito Municipal, dos representantes da sociedade civil: Região Centro, Magno Peres 
Rodrigues e Maria Bombo D’Amico; Região Rural – Carlos José Marco da Silva, Ana Clara 
Degaspari Stenico e Simoni Rodrigues Dias Aoyagi; Região Leste – Maria Elizéia Aparecida 
Monteiro Silva e Celia Gomes Folegotti; Região Norte – Victor Salvador Pexe e Marta Maria Lopes 
Rezende; Região Oeste – Luiz Vicente Alves da Silva e José Jonas Raymundo; Região Sul – Ubirajara 
C. de Barros Sabino e Carlos Fernando Vieira da Costa; sendo a disposição relatada dos 
representantes por região na ordem de titular e suplente. Ficando também registrado a 
participação na reunião ordinária: Zenaide G. Buglioli, bairro Vila Rezende; - Gilmar Tanno, bairro 
Piracicamirim; - José Adão Marciano, bairro Jardim Noiva da Colina; - Adair Jesus Rodrigues, 
bairro São Francisco/Taquaral; - José Ferreira Matos, Jardim Eldorado; - Cleuza Maria Adão 
Aguiar, bairro Parque dos Eucaliptos; Adilson Moraes e Bruno Damaceno do bairro Paulicéia - 
Nonato Ferreira da Silva, Lucas Cepa Freiria, Rafael Ricardo Inácio, Heitor de Oliveira Foltran 
estudantes da Universidade de São Paulo-campo Piracicaba Faculdade Agronomia Luiz de 
Queiros. Presentes representantes do poder público: - Pedro Vinicius Gomes de Freitas, Secretaria 
Municipal de Finanças; - Marcos Antônio de Oliveira, Secretaria Municipal de Obras; - Ana Paula 
Coelho, Secretaria Municipal de Saúde; - Fabiano Godoy Bertin, Secretaria Municipal de Defesa do 
Meio e Dorival José Maistro, Secretaria Municipal de Governo, como titulares; - Paulo Roberto 
Coelho Prates, Empresa de Desenvolvimento Habitacional; - Olivia Patrícia de Brito, Serviço 
Municipal de Água e Esgoto; Joel de Faria, Secretaria Municipal de Emprego e Renda e José 
Rivadavia Salvador, como suplentes. Contamos ainda com a presença Secretario e Técnicos: 
Waldemar Gimenes, Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento; - Dagmar Correr 
Schiavi, Secretaria Municipal de Governo; Rose Marie Braidotti, Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Habitacional; - Paulo Roberto Costa, Secretaria Municipal de Finanças; Moisés 
Francisco Baldo Taglietta. Iniciando os trabalhos foi feito agradecimento pela presença, e exposto 
aos presentes trabalhos desenvolvidos pelo conselho gestão 2013 – 2014, destacando-se: Criação 
do Regimento Interno; - Fórum de Gestão das Demandas Orçamento Participativo- Agosto de 
2013; cumprimento do Calendário-2014 de Reuniões Ordinárias do Conselho, do Calendário-2014 
das Plenárias Regionais, e do Congresso Municipal do Orçamento Participativo – Julho 2014. 
Aproveitando da oportunidade para agradecer a todos os conselheiros da gestão de 2013-2014 
pelo compromisso, debates, e avanços deste período de gestão. Foi exposto também que as 
reuniões ordinárias do conselho são mensais e ocorrem sempre nas 2ª (segundas), segunda-feira 
do mês, que é pratica da gestão encaminhamentos por e-mail com pelo menos 05 (cinco) dias de 
antecedência aos conselheiros contendo: a) a convocação para a reunião ordinária; b) informativo 
da prefeitura prestando conta e informe dos gestores municipais; e c) ata da reunião anterior e 
pauta. No item “c” é solicitado aos conselheiros: leitura e alterações na ata, como também indicar 
sugestões de pauta, devendo o mesmo proceder à devolutiva por e-mail para encaminhamento 
aos conselheiros. Na sequência dos trabalhos, já com a chegada do Senhor Prefeito, foi aberta a 
palavra aos conselheiros para previa exposição, onde foram abordados sobre a gestão de 2013-
2014, agradecendo os representantes da sociedade civil e órgão públicos pelos avanços em 
parcela de atendimento das demandas apresentadas pelos representantes da sociedade civil, 
principalmente em se tratando de diversos serviços de manutenção e do cotidiano, outros 
agradecimentos também às secretarias e ao senhor prefeito por atendimento as demandas dos 
bairros, e que é muito importante estreitamento da relação dos gestores públicos e a comunidade 
e principalmente na prestação de informação/comunicação com a comunidade. Usando a palavra 
Senhor Prefeito, agradeceu a todos pelo compromisso e trabalho junto ao conselho do orçamento 
participativo e aos bairros. Falando que tem abordado ao publico e a este conselho o seu 
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compromisso com o programa de governo apresentado a população na época de campanha, e 
neste destaca-se a priorizando ações e investimento nas áreas de saúde e educação, o que vem 
proporcionando esta ampliação dos recursos orçamentários destinado a estas áreas. Ressaltou 
também aos conselheiros sobre o momento econômico porque passa o município de queda de 
arrecadação, reflexo este do momento econômico por qual passa a economia do País, e está 
retração tem impactos diretos de queda na receita do município. Diante está situação da 
econômica e seus reflexos, cauteloso mantive e ampliou o rigor na gestão orçamentaria e de 
recursos do município priorizando os investimentos para os bairros e regiões dentro da 
disponibilidade do mesmo, e outro mecanismo foi buscar recursos através de linhas de 
financiamentos e convênios (governo federal e estadual) para diversas obras, principalmente de 
mobilidade, saneamento, habitação e esporte lazer. Colocou aos conselheiros que as demandas 
priorizadas no congresso já foram encaminhadas as respectivas áreas de competências para 
desenvolvimento e analise, reafirmou compromisso de ampliar a participação da sociedade civil 
nos conselhos municipais, e que as metas de seu governo serão atingidas dentro do proposto no 
plano de governo apresentado à população piracicabana. Enfatizando e terminando sua fala aos 
participantes o Prefeito colocou que está atento às reivindicações e demandas da população, 
encaminhando as secretarias / gestores das unidades da administração, e que gostaria de tornar 
possível a atendê-las a todas, porém têm-se limites de recursos, agradecendo aos conselheiros que 
termina a gestão e aos novos conselheiros que tenham uma boa gestão e a todos pelo trabalho 
voluntario junto à comunidade e as causa públicas do município. Neste momento e feito a leitura 
do decreto municipal de nomeação dos membros da sociedade civil e do poder público que 
compõe o conselho municipal do orçamento participativo gestão setembro de 2014 a setembro de 
2015 e no ato simbólico de assinatura do decreto de nomeação. Na continuação dos trabalhos da 
reunião plenária ordinária foi dado prosseguimento pelo Sr. Dorival José Maistro, onde 
apresentado aos conselheiros nomeados, proposta para deliberação sobra composição da 
Comissão Coordenadora Paritária do Conselho Municipal do Orçamento Participativo, sendo que 
os representantes da sociedade civil e do poder público entre si e seus representantes elegeram 
02 (dois) titulares e 02 (dois) suplentes para compor a comissão coordenadora. E na sequência 
entre os representantes a composição para os cargos. Aberto a palavra para esclarecimentos o Sr. 
Carlos Marco e membros da sociedade civil solicitou esclarecimento se a eleição se daria entre os 
membros da sociedade civil ou todos junto titulares e suplentes. Outro esclarecimento qual a 
forma de eleição para cargos de coordenador e vice-coordenador, 1º secretário e 2° Secretario, e 
se estes cargos serão compostos pelos titulares ou se pode também ser pelos suplentes. Também 
abordado pelos membros se será mantido o principio da paridade na ocupação dos cargos. Para 
facilitar e esclarecendo e acatando a sugestão os representantes da sociedade civil elegem entre 
seus membros titulares 02 (dois) membros, e bem como, e os membros suplentes elege 02 (dois) 
membros. O mesmo ocorrendo com os representantes do poder publico. Assim os membros 
titulares ocuparam os cargos na comissão paritária e os suplentes na vagância dos titulares 
recompõe o cargo.  Após este processo entre os membros indicados do poder público e eleitos da 
sociedade civil, forma-se a comissão coordenadora assim se o presidente for do poder público o 
vice será da sociedade civil, e vice-versa, porém o 1º secretario será da sociedade civil e o 2° 
secretário será do poder público e vice-versa, buscando assim manter também a paridade na 
ocupação dos cargos na comissão paritária. Colocado aos participantes se os esclarecimentos 
resolvem as questões, se tem mais alguma duvida. Não havendo manifestação foi solicitado aos 
representantes da sociedade civil e poder publico que separassem para entre seus pares eleger os 
seus representantes. Assim ficaram eleitos como titulares representando da sociedade civil Sres. 
Carlo Marco da Silva e Luiz Vicente Alves da Silva, e como suplentes Sra. Simoni Rodrigues Dias 
Aoyagi e Sr. Carlos Fernando Vieira da Costa, por parte do poder público indicados Sres. Pedro 
Vinicius Gomes de Freitas e Dorival José Maistro como titulares e como suplentes Sra. Olivia 
Patrícia de Brito e Srs. José Rivadavia Salvador. Terminado processo ficou deliberado que na 
próxima reunião ordinária do conselho entre os eleitos titulares seja feito a composição da 
comissão paritária e ressaltada a questão da paridade já deliberada nesta reunião quando a 
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ocupação dos cargos. Nada mais a ser tratado e desenvolvido pelos conselheiros, deu-se por 
encerrada a reunião as vinte uma hora e vinte minutos, do dia oito de setembro 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 13 DE OUTUBRO DE 2014 

 

Prezados (as) Conselheiros (as). 

 

Pela presente solicitamos indicar se há sugestão de informes e PAUTA para reunião ordinária 
do dia 13 de outubro, assim pedimos que os assuntos sejam encaminhando até 4ª feira (dia 08 
de Outubro) às 16h00 pelo e-mail www.smg.op@piracicaba.sp.gov.br;  

Solicitamos também leitura, verificações e correções da ATA DE REUNIÃO ORDINARIA do dia 
08 de setembro, devendo as mesma ser encaminhada por e-mail até dia 4ª feira (08 de 
Outubro) às 16h00.  

  

Roteiro de trabalho da reunião ordinária dia 08 de outubro: 

Informes:  

 19h00 às 19h40 – Agenda com participação do Sr. José Antônio de Godoy – 
Secretário Municipal de Governo exposição sobre a pasta; 

 

 19h20 às 20h00 - Informes. 

 20h00 às 20h40 - Posse Comissão Coordenadora Paritária do Conselho e 
deliberações do conselho.  

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

