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

No dia treze de outubro de dois mil e quatorze, como início as 19h00 horas, na Prefeitura 
Municipal de Piracicaba 3º andar sala do Centro de Qualificação Permanente, ocorreu reunião 
ordinária do conselho municipal do orçamento participativo. A reunião contou com a presença do 
Sr. José Antônio de Godoy – Secretário Municipal de Governo, dos representantes da sociedade 
civil: Região Centro, Magno Peres Rodrigues; Região Rural – Simoni Rodrigues Dias Aoyagi; Região 
Leste – sem participação; Região Norte – Marta Maria Lopes Rezende; Região Oeste – Luiz Vicente 
Alves da Silva; Região Sul sem participação. As conselheiras Sras. Marta Maria Lopes Rezende e 
Simoni Rodrigues Dias Aoyagi - suplentes que na ausência dos membros titulares de sua região 
assumem a titularidade. Estiveram também presente Sr. Waldemar da Silva - região rural bairro 
Santa Izabel; Sr. Emerson Marcelo Vieira – região norte bairro Jardim Castor; Sra. Maria Vanusia 
Lima dos Reis e Sr. Elias Rodrigues da Luz – região oeste, respectivamente bairro Tatuapé e 
Bongue; Sr. Nonato Ferreira da Silva – região leste bairro Morumbi e Sr. Dirceu M. Rezende – 
região norte bairro Santa Rosa. Os representantes do poder público presente; Senhores Pedro 
Vinícius Gomes de Freitas - SEMFI, Marco Antônio de Oliveira – SEMOB; Fabiano Godoy Bertin – 
SEDEMA; Paulo Roberto Coelho Prates – EMDHAP; José Rivadavia Salvador – SELAM; Waldemar 
Gimenez – SEMA; José Sérgio de Favari – SEMAD e Dorival José Maistro - SMG; Senhoras Ana Paula 
Coelho – SMSAÚDE e Dagmar Correr Schiavi - SMG. Justificaram ausência os conselheiros: 
Senhores Carlos José Marco da Silva – região rural; Carlos Fernando Vieira da Costa – região sul, 
do pelo poder público Getúlio Pedro de Macedo. Dando início e esta contanto com a presença do 
Senhor José Antônio de Godoy – Secretário Municipal de Governo, onde agradecemos pela 
presença, atenção ao convite deste conselho, onde passamos a palavra para suas exposições. 
Senhor Godoy - Secretário Municipal de Governo manifestou a todos pela participação junto ao 
conselho municipal do orçamento participativo, sendo este um dos conselhos que a secretaria tem 
representante, onde também temos representantes nos Conselhos Municipais: Cidade, Segurança 
Alimentar, Cultura, Regulação e Controle Social, Desenvolvimento e Comunidade Negra, 
Contribuinte e de Defesa do Patrimônio Cultural, inclusive em alguns deste conselho com todo 
suporte burocrático. Ainda a Secretaria Municipal de Governo proporciona apoio a diversos 
eventos dos conselhos municipais. Outras atividades da secretaria relacionam-se solicitação de 
eventos, SIC – Serviço de Informação ao Cidadão, e sendo estes realizados aos cidadãos através de 
acesso na pagina do site da Prefeitura Municipal de Piracicaba. Participamos como apoio na 
organização da festa das nações, sendo suporte a aquisição da estrutura, atenção às entidades 
entre outros e sempre em conjunto com Fundo Social de Solidariedade. Executamos 
encaminhamento e controle sobre de indicações, requerimento, entre outros documentos 
procedentes da Câmara de Vereadores e da comunidade, só para ter ideia ano de 2013 o montante 
aproxima-se a 5400 processos, onde este trabalho e realizado pela Dagmar. Trabalhamos também 
em diversas atividades de suporte e até apoio que envolve outras secretarias. Quanto à politicas 
publica a administração vem investindo fortemente nas áreas de Educação, Saúde e Habitação, 
sendo que nas duas primeiras além dos investimentos de construção precisa ser lembrado dos 
investimentos em mobiliário e a com pessoal para operacionalizar estes equipamentos, 
ressaltando também ainda que à maioria dos conjuntos habitacionais ao ser entregues a 
população já contém diversos equipamentos - exemplificando: Jardim Gilda, Santa Fé, Conjunto 
habitacional Piracicaba I, II e III, nestes com unidades de creche e ensino fundamental, unidade de 
programa de saúde da família praça de esporte/lazer e de convívio social. Todos estes 
investimentos em segundo momento passam ser considerados orçamentariamente como custeio, 
assim mais recursos são despendidos para a manutenção estreitando o montante de recursos para 
investimentos. Tais ações de investimento público exposta acima são de fundamental importância 
para a cidade advém da arrecadação de tributos que formam a receita do município, dos quais 
ISSQN, IPTU, ITBI que são gerados e recolhidos diretamente no município e por outros Tributos 
IPVA, ICMS, IPI, Imposto de Renda e outros são gerados no município, porém arrecadado na 
fazenda do Estado e da União e depois devolvido conforme sua participação por índice exemplo 
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do IPVA do total 50 (cinquenta) por cento fica na fazenda do estado e outra parte repassado à 
fazenda municipal. Colocou também que no caso do IPTU a administração ao longo destes vinte 
anos somente vem reajustando-o na recomposição inflacionaria, e que a planta genérica do 
município não tem sido atualizada. Pode-se notar que diversas regiões da cidade vêm se 
desenvolvendo citando como exemplo: região norte diversos empreendimentos estão sendo 
realizados ao lado do Residencial Parque Piracicaba, na região bairro Santa Rosa além de 
empreendimentos de loteamento tem-se indústrias e parque tecnológico, na região da água 
branca com diversos empreendimentos, isto também ao lado Jardim Planalto e São Jorge. Este 
geram tributos de transmissão de Bens imobiliários. Há administração fez diversas intervenções 
em habitação para diversas faixas de renda popular, porém as principais estão relacionadas áreas 
de loteamento / ocupação irregular: Monte Líbano, Pq. dos Eucaliptos,  Vila Cristina, Cantagalo  e 
Algodoal que a EMDHAP vem cuidando da regularização, também  executando intervenções de 
infraestrutura. Reforçado em sua fala pelo Sr. Waldemar Gimenes da SEMA  os loteamentos 
irregulares existentes na área rural do município exemplificando loteamento Colinas de Santa 
Izabel. Pedindo a palavra o Conselheiro Sr. Magno Peres coloca o do porque os loteamento 
populares e irregulares demora mais para serem regularizados. Expõe o Sr. Godoy que na maioria 
não ocorreu à regularidade com áreas que deveriam ser resguardadas ou destinadas para 
equipamentos públicos, assim na legislação atual qualquer empreendimento de loteamento deve 
deixar área de ruas, área institucional e sistema de lazer, assim como nestes loteamentos antigos 
não fora deixado (65% da área para lotes e 35% áreas de uso publico), como não ocorreu isso tem 
o município ou seus proprietários de arcar com compra destas áreas para poder regularizar o 
loteamento. Ainda têm-se as áreas de ocupação de preservação permanente que para a 
regularização a prefeitura tem que adquirir área para recompor, outro trabalho que a prefeitura 
tem feito com estas famílias e no sentido de disponibilizar algumas unidades nos novos conjuntos 
habitacionais para famílias.  Os conselheiros representantes da sociedade solicitaram do Sr. 
Secretário informações como estão as demandas priorizadas por região no congresso do 
orçamento participativo. Os funcionários da secretaria procederam ao relatório técnico que fora 
encaminhado ao gabinete do Prefeito, assim os passos desenvolvidos das demandas após envio ao 
gabinete são tratados por cada unidade gestora – secretária e o Prefeito. Usando da palavra os 
conselheiros colocaram que em reunião com o Sr. Prefeito o mesmo se colocou  que esta a 
disposição do conselho para tratativas  sobre as reivindicações da comunidade, portando talvez 
fosse procedente agendar reunião. Perguntado aos conselheiros se havia temas ainda, e como fora 
totalmente esclarecidos os temas abordados pelo Sr. José Antônio de Godoy – Secretaria Municipal 
de Governo foi procedida agradecimentos ao secretário pela participação e principalmente a 
importância pelas informações de gestão de sua pasta e de ações do executivo municipal. 
Continuando foi apresentados informes encaminhados por e-mail, perguntado se havia algum 
informe a ser apresentado no momento, e como nada foi mencionado pelos conselheiros 
encerrou-se a parte dos informes. Foi solicitada a palavra pelo Sr. Sérgio de Defavari 
representante da SEMAD sobre esclarecimento da participação da secretaria no conselho. 
Atendendo pedido de esclarecimento, à secretaria municipal de governo fez memorando a todos 
os gestores públicos municipais (secretária, empresa e autarquias) solicitando que as respectivas 
unidades indicam-se dois representantes, diante as indicações, é feito a composição para o 
conselho dos representantes do poder público partindo-se das áreas que tem maior número de 
solicitações/demandas, pois a composição no conselho são sete membros titulares e sete 
suplentes, portanto significa que do total das secretarias, quatorze órgão comporá o conselho. 
Entretanto como há uma decisão para que todas as secretarias tenham pessoal técnico 
participando visão à promoção de atenção e fácil interlocução com a comunidade. Também como 
a intenção de aumento na participação “plano de governo” e onde se estuda aumento do número 
de conselheiros por região, ou seja, as região ao invés de ter um conselheiro titular e um suplente 
passaria para dois titular e dois suplente e a rural que passará a ter 4 titulares e quatro suplentes, 
sendo o conselho e paritário entre representantes da sociedade civil e poder publico significa um 
total de quatorze titulares e quatorze suplentes. Na sequência da reunião e pelo motivo do Sr. 
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Carlos Marco representante da sociedade civil estar ausente, foi encaminhado que os membros 
titulares do poder público e da sociedade civil em reunião própria deliberará quanto à ocupação 
dos cargos de coordenação sendo esta reunião realizada antes da próxima reunião ordinária 
procederá a encaminhamento de pauta da próxima reunião.  Perguntado aos conselheiros e 
participantes queriam fazer uso da palavra, e nada mais a ser tratado pelos conselheiros, deu-se 
por encerrada a reunião ordinária as vinte uma horas, do dia treze de outubro 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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