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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO  
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014 

No dia vinte e dois de dezembro 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 extraordinária do conselho 
municipal do orçamento participativo. A reunião contou com a presença do Prefeito Sr. Gabriel Ferrato dos 
Santos, dos representantes da sociedade civil: Região Centro – Magno Peres Rodrigues – titular; Região Rural – 
Carlos José Marco da Silva e Ana Clara Degaspari Stenico, titulares e Simone Rodrigues Dias - suplente; Região 
Leste – sem participação; Região Norte – sem participação; Região Oeste – Luiz Vicente Alves da Silva - titular; 
e Região Sul – Ubirajara C. de Barros Sabino – titular e Carlos Fernando Vieira da Costa - suplente. Contou 
também com a presença dos representantes da sociedade civil, a saber, Waldemar da Silva e João Baglioni neto 
- região rural, respectivamente moradores do bairro Parque Peória; Cleuza Maria Adão Aguiar – região sul 
bairro Parque dos Eucaliptos; Ercilia Maria Santos e Adilson Menezes região centro; e Adilson Moraes – região 
sul, bairro Paulicéia.  Os representantes do poder público presente; Dorival José Maistro – SMG; Pedro Vinícius 
Gomes de Freitas – SEMFI; Edna Maria Peres Desuó SEMDES; e José Rivadavia Salvador – SELAM, titulares. 
Tendo ainda a participação de: Olivia Patrícia de Brito – SEMAE - suplente e de Dagmar Correr Schiavi – SMG 
apoio ao conselho. Justificaram as ausências os conselheiros representantes do poder público: Joel de Faria – 
SEMTRE motivo férias; Sr. Fabiano Godoy Bertin – Atividades de fiscalização no mesmo horário. Dando início 
aos trabalhos o Sr. Carlos José Marco da Silva – Coordenador do Conselho Municipal do Orçamento 
Participativo agradeceu a presença de todos, informando que a próxima reunião ordinária do conselho 
ocorrerá no dia 12 de Janeiro de 2015, com início 19h00 neste mesmo local, tendo como pauta discussão e 
deliberações do calendário de reuniões de 2015, sendo ainda que a coordenação enviará por e-mail com 
antecedência calendário com pré-datas visando auxiliar aos conselheiros na participação da reunião ordinária. 
Neste momento com chegada do Sr. Gabriel Ferrato dos Santos, Prefeito Municipal, agradecendo pelo 
atendimento do Prefeito Municipal e participação desta reunião extraordinária do conselho, especificando aos 
conselheiros que a reunião tem por principio tratativas sobre as demandas priorizadas no Congresso 
Municipal do Orçamento Participativo realizado no mês de julho deste ano de 2014, imediatamente passou a 
palavra ao Prefeito para exposição, onde o mesmo agradeceu a presença dos conselheiros passando a relatar a 
situação do município quanto à arrecadação, que se apresenta em queda, e que dependendo das medidas 
econômicas a ser adotada pelo governo federal isso poderá ter impacto na atividade econômica do país, 
consequentemente na arrecadação do município. Reafirmou seu compromisso com a educação e saúde no 
município, tanto que maior parte dos recursos orçamentários está sendo investido nestas duas áreas, com 
projetando-se em uma perspectiva de gastos ao entorno 55% (cinquenta e cinco) nestas áreas. Participou 
também que tem buscado recursos para o município para investimentos em diversas áreas, habitação, 
mobilidade, desenvolvimento e atenção ao cidadão citando (centro do idoso, atenção e apoio dependências 
química), no campo de desenvolvimento econômico novo parque industrial sul. Indicando que algumas ações 
são recursos captados por financiamento junto aos bancos pelos programas existentes e linhas de crédito de 
médio e longo prazo para o município investir na infraestrutura citando plano de mobilidade - Semuttran, 
contenção de perda de água tratada do Semae. Sobre as demandas adiantou que algumas já estão sendo 
programadas e até liberadas citando área de lazer de Santa Olímpia, praça de esporte do bairro da Pauliceia, 
pontes e pontilhão que fazem parte do plano de mobilidade, ainda as demandas é componente de estudos das 
áreas competentes e que em março de dois mil e quinze reuniremos novamente para avaliar situação. 
Finalizando mais uma vez expos que gostaria de fazer todas as obras solicitadas, seja de procedência, técnica, 
dos vereadores, do orçamento participativo, dos conselhos municipais e mesmo dos cidadãos, porém temos 
limitações de recursos. Ainda diante exposições dos conselheiros sugeriu uma reunião com pessoal da 
secretaria municipal da saúde – coordenação da atenção básica e se for caso outras relacionas a organização 
das atividades da saúde para melhor entendimento sobre as unidades, bem como, os procedimentos em caso 
de atendimento ao munícipe acamados ou com dificuldade de locomoção para tratamento. Ao término da 
apresentação do senhor Prefeito o Sr. Carlos Marco José Marco - coordenador agradeceu a presença e 
exposição saudando ao Prefeito, de todos os conselheiros presentes desejando Feliz Natal e prospero 2015. 
Finalizando reafirmou falando que próxima reunião ordinária do conselho acontecerá no dia doze de janeiro 
de dois mil e quinze, neste mesmo local e horário, com tratativas do calendário para 2015, nada mais havendo 
a ser tratado, eu Carlos José Marco da Silva coordenador do conselho municipal orçamento participativo, 
auxiliado por Dorival José Maistro que colheu, relatou os pontos discutidos e deliberação constante desta ata 
da reunião dá por encerrada a reunião ordinária ás vinte uma hora e quinze minutos do dia vinte e dois de 
dezembro, onde assino apresente ata conjuntamente com conselheiros. _____________________________________________ 

 

 


