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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO  1 
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 01 DE JULHO DE 2015 2 

No dia um de julho de dois mil e quinze, como início as 19h00 horas, na Prefeitura Municipal de 3 
Piracicaba – 3º andar sala do Centro de Qualificação Permanente, ocorreu reunião ordinária do 4 
Conselho Municipal do Orçamento Participativo, com há presença do Senhor Prefeito Municipal 5 
Gabriel Ferrato dos Santos, Secretários Municipais Senhores: Francisco Rogério Vidal e Silva-6 
SEDEMA, Waldemar Gimenez-SEMA, Arthur A. A. Ribeiro Neto-SEMOB, Jorge Akira Kobayaski-7 
SEMUTTRAN e o Chefe de Gabinete Camilo Antônio Barioni, Conselheiros Representantes da 8 
Sociedade Civil: Região: Maria Bombo D’Amico, suplente; - Região Rural: Carlos José Marco da Silva, 9 
Ana Clara Degaspari Stenico, titulares; Região Norte: Marta Maria Lopes Rezende, suplente; Região 10 
Oeste: Luiz Vicente Alves da Silva, titular; - Região Sul: Carlos Fernando Vieira da Costa, suplente; 11 
não teve participação membros conselheiros da região leste. Como os membros titular das regiões: 12 
centro, norte e sul não compareceram, os membros suplentes nesta reunião assumiram como 13 
titulares. Participaram também os representantes da sociedade civil: Waldemar da Silva; – Dirceu 14 
Marcondes Rezende; - José Ferreira Matos. Presente também os conselheiros do poder público: 15 
Titulares: Dorival José Maistro–SMG; Pedro Vinicius Gomes de Freitas-SEMFI; Marcos Antônio de 16 
Oliveira-SEMOB; participando também equipe técnica a Senhora Fernanda Cristina de Godoy Rizzo 17 
– SEMUTTRAN; Técnicos da CEMEL e Senhora Dagmar Correr Schiavi e Senhor Pedro Rocha-SMG. 18 
Iniciando pauta da reunião o senhor Carlos José Marco da Silva coordenador do conselho colocou 19 
agradecendo a proposta e a presença do Senhor Prefeito Gabriel Ferrato de realização dessa 20 
reunião extraordinária e pela presença dos Secretários Municipais. Expôs também que os 21 
conselheiros representantes da sociedade civil vê com grande importância essa reunião, visto que 22 
as demandas apresentadas pela sociedade civil nas plenárias municipais e priorizadas no 23 
Congresso do Orçamento Participativo precisam ser respondidas pela administração, pois há não 24 
ocorrência destas respostas provoca desmotivação quanto à participação dos cidadãos é 25 
principalmente a falta de credibilidade deste conselho. Assim foi entregue aos participantes o 26 
quadro das demandas priorizadas por região no congresso de dois mil e quatorze, entregue ainda 27 
aos conselheiros os documentos “Instruções Gerais do Congresso e Grupo de Trabalho sugestões de 28 
atualização da Lei n° 5.132”, sendo esses, se houver tempo será analisado após discussões com o 29 
Senhor Prefeito, ou ficando para próxima reunião ordinária que ocorrerá no dia treze de julho. 30 
Passando a palavra o Senhor Prefeito Gabriel Ferrato onde agradeceu a oportunidade, ressalvou 31 
que Administração Municipal vê com elevada importância às propostas apresentadas pelos 32 
moradores nas Plenárias do Orçamento Participativo, e tem atenção sobre as mesmas, como 33 
também sobre as demandas que vêm de reuniões a qual participa com lideranças e moradores, as 34 
de iniciativa dos senhores vereadores e também dos compromissos assumidos e apresentados 35 
quando de sua campanha, e sempre fundamentado no cumprimento do Plano Plurianual. Antes de 36 
passar para leitura das demandas por região, o Prefeito falou aos conselheiros que sobre as 37 
demandas relacionadas à Secretaria Municipal de Saúde, como o conselho já havia reunido com o 38 
Secretário Pedro Mello, entende que as demandas foram discutidas satisfatoriamente, entretanto 39 
caso haja necessidade o secretário colocou seu gabinete a disposição dos conselheiros.  Ressaltando 40 
o Prefeito colocou que a Saúde é uma das secretarias com maior atenção de sua administração, 41 
sendo Secretária Municipal de Saúde, e de Educação responsáveis pela maior destinação de 42 
recursos orçamentários deste governo. Passando a exposições e discussões sobre a demanda, 43 
iniciando pela região centro, sendo: “implantar piso no bolsão de estacionamento ao lado do Campo 44 
do União” – Rua do Porto, nesta região a administração tem feito diversas intervenções no local, 45 
como exemplo, a reforma da casa do artesão, iluminação área do entorno ladeado ao campo de 46 
futebol e que no local citado da demanda material colocado no bolsão de estacionamento e de 47 
pedrisco e auxilia a drenagem. Quanto à demanda “Praça José Bonifácio – revitalização em seu 48 
aspecto paisagístico, incluindo remoção dos pombos”, o Prefeito destacou que já está em 49 
desenvolvimento projeto de revitalização na SEDEMA, porém a secretaria executa pequenas 50 
intervenções na praça, passando à palavra o Secretário Rogério Vidal, o mesmo falou aos 51 
conselheiros que os estudos de revitalização estão sendo desenvolvidos pela área técnica da 52 
secretaria indicando: melhorias no piso, bancos, brinquedos e canteiros, bem como, a secretaria 53 
periodicamente e feito limpeza (fezes de pássaros) na praça, e que tem buscado estudos científicos 54 
e intervenções já implantadas em outras cidades que deram resultados quanto aos pombos que 55 
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pousa a noite nas árvores da praça. Sobre demanda academia de ginástica, o Prefeito falou que à 56 
prioridade e reformar diversos centros de lazer e implantar novos equipamento dentro do que está 57 
previsto no Plano Plurianual. Assim foram feitas diversas intervenções quanto à reforma e 58 
manutenção dos equipamentos (brinquedos, campos de areia, alambrados, parquinhos, iluminação 59 
entre outras ações) já instalados, os quais necessitavam de manutenção devido ao uso e ao tempo. 60 
Esclarecendo também o secretário da SEDEMA que nos bairros da região da Vila Rezende já tem 61 
implantado estes equipamentos (academias de ginástica e aparelhos de ginástica) citando: Praça do 62 
Parafuso, Praça Mário Teles, Praça Prof. Ivo Ducatti, Praça do Pelourinho, portanto implantados em 63 
locais de maior abrangência. Complementando o Prefeito Gabriel Ferrato falou que os 64 
equipamentos instalados na Praça Mário Teles e a iluminação do canteiro central da Av. Francisco 65 
de Souza e áreas verde na Nova Piracicaba, são demandas que vem do Orçamento Participativo, 66 
falando ainda que na maioria dos bairros e região há equipamentos implantados públicos, 67 
entretanto podendo estar próximo ao local indicado pela demanda. Assim sobre a demanda de 68 
instalação de academia na Praça Zago ou na Área de Lazer Nhô Quim a SEDEMA para fazer os 69 
devidos estudos e levantamento no local. Passando para as demandas da Região Rural, o Prefeito 70 
expôs que no caso da demanda “asfalto na estrada rural PIR 013L” somente a administração 71 
municipal não tem condições de realizar essa demanda, que necessita do apoio do governo do 72 
estado – programa melhoria estradas vicinais e que está empenhado em buscar solução para a 73 
demanda. Sobre a demanda “Construção de Rotatória de entrada do Parque Peória” a Semuttran 74 
avaliará situação junto ao DER e verificará também questão mencionada sobre baia de ônibus no 75 
local, junto ao plano de mobilidade. Sobre a demanda “Recapeamento de toda a extensão SP 135 76 
que liga Piracicaba ao Bairro de Tupi e no trecho do Jardim Bartira ao Tupi construção de calçada”, 77 
citou que e necessário intervenção do Governo do Estado, sendo o que podemos fazer é encaminhar 78 
documento solicitando avaliação do órgão pedindo recapeamento incluindo-se no trecho (Jardim 79 
Bartira ao Tupi) a pavimentação do acostamento e a construção de calçada. Foi também colocado 80 
pelo Conselheiro Carlos José Marco da Silva que na rodovia SP 135 na alça de acesso ao Bairro de 81 
Tupi, e que nesta há a necessidade de implantação de uma lombada, pois veículos entram em alta 82 
velocidade. Falando também, que é por está alça que temos acesso ao Bairro Colinas de Santa 83 
Izabel, bem como, motorista para não passar sobre a lombada na pista central faz o percurso por 84 
esta alça, provocando uma situação de risco de trânsito no local. Após colocação do conselheiro 85 
Prefeito solicitou ao Secretário de Trânsito e Transporte Senhor Jorge Akira para avaliar medidas 86 
técnicas possíveis. Quanto à demanda “Revitalização, reforma e manutenção da área de lazer (pista 87 
de caminhada, campo de futebol e implantação de academia ao ar livre) no Bairro Santa Olímpia”, 88 
colocou que a Administração Municipal está fazendo intervenções na área de lazer com construção 89 
de pista de caminhada e colocação de alambrado, e sobre a implantação de academia solicitou para 90 
SEDEMA fazer avaliações técnicas. A demanda sobre prédio da unidade de saúde foi exposto que a 91 
mesma deve ser conversada novamente com o Secretário Municipal de Saúde, tendo em vista a 92 
manifestação da conselheira Senhora Ana Clara que posicionou sobre a necessidade de reforma do 93 
prédio. Passando para as demandas da Região Leste, o Prefeito falou que o bairro é atendido com 94 
serviço de saúde – Unidade de Saúde da Família, que todos os esforços neste momento na região 95 
leste – Bairro Santa Rita/São Francisco encontrar-se voltados ao término do Hospital Regional. 96 
Sobre a demanda “Construção de Varejão Social” Bairro Parque Chapadão, que ele entende ser 97 
“Construção de Centro Comunitário”, pois o varejão que atende aos moradores dos bairros da 98 
região está localizado no bairro Eldorado, o qual é próximo ao bairro Parque Chapadão, sendo 99 
confirmado pelo Secretário de Agricultura e Abastecimento Senhor Waldemar Gimenes. Falou que 100 
antes é preciso que moradores mobilizem/se organizem em associação, porque assim a associação 101 
constituída tem grupo de pessoas para cuidar e utilizar organizadamente do prédio, isso é o que já 102 
ocorre no funcionamento em diversos equipamentos construído pela administração. A demanda 103 
“Remodelação da pista de skate” do Bairro Eldorado, sobre a demanda foi feito uma conversa com 104 
Associação de Moradores do Eldorado e usuários da pista de imediato o pedido é para instalação de 105 
iluminação no local. Quando a demanda “Construção de CASE – programa socioeducativo para 106 
crianças em período oposto as escola” na região Santa Rita / São Francisco, será avaliada com a 107 
unidade gestora. Passando para as demandas da Região Oeste, o Prefeito colocou: Quanto à 108 
demanda “Construção de ponte ligando as Ruas Dino Corazza e Dona Anésia - ponte sobre o 109 
ribeirão do enxofre”, a mesma esta para avaliação técnica conforme Plano de Mobilidade. Sobre a 110 
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demanda “Desapropriação de área para prolongamento da Rua Natan Mithelman até a Rua 111 
Sebastião Aparecido Nunes e instalação no local de equipamentos comunitários e preservação 112 
ambiental” – Jardim Planalto foi feito considerações pelo conselheiro Luiz Vicente justificando a 113 
demanda pedida pela comunidade, pois a implantação da mesma possibilita nova ligação viária no 114 
bairro, principalmente para preservação área verde, e não é o que vem ocorrendo no local 115 
atualmente com colocação (depósito) de entulho e aterramento da nascente. Após fala do 116 
conselheiro o Prefeito solicitou para aos Secretários de trânsito e transporte e de Defesa do Meio 117 
Ambiente proceder a avaliações sobre a demanda, visto ser a área de propriedade particular. 118 
Quanto à demanda “Construção de praça no espaço de frente ao centro social, com jardinagem, 119 
paisagismo, calçamento, palco de arena fixa, iluminação e outras benfeitorias” – Jardim Planalto, o 120 
conselheiro Luiz Vicente falou também sobre necessidade instalação de academia de ginástica ao ar 121 
livre e a construção de mais 02 salas no centro comunitário, justificando ainda que este é um 122 
pedido antigo da Associação de Moradores, pois trará principalmente melhoria para o local. Usando 123 
da palavra o Prefeito Gabriel Ferrato solicitou ao Secretário Rogério Vidal – SEDEMA para que a 124 
equipe técnica agende visita com o senhor Luiz Vicente no local e após proceda aos levantamentos 125 
necessários. Ficando assim acertado que o Senhor Luiz fará contato. Quanto à demanda “Projeto e 126 
execução de recuperação e revitalização do Ribeirão do Enxofre, limpeza, desassoreamento, 127 
recomposição de mata ciliar nativa em toda extensão e tratar o esgoto em 100%, inclusive de suas 128 
sub-bacias”, ficando de ser acertada uma agenda para visita aos locais pela equipe técnica da 129 
Secretária de Meio Ambiente e do Serviço de Água e Esgoto – SEMAE, e que o conselheiro Luiz 130 
Vicente deverá fazer este contato. Sobre a demanda “Construção de academia ao ar livre próximo 131 
ao parque da Av. Jaú ou Rua Carlos Brasilense Pinto” – Jardim Tatuapé, o Prefeito falou que tem 132 
feito reunião com Associação de Moradores, onde os mesmos manifestaram indicando no momento 133 
outras prioridades para o bairro. Na sequência o Prefeito passou a tratar das demandas da Região 134 
Norte, enfatizou que a questão das demandas da saúde já foi objeto de tratativas com Secretário 135 
Municipal de Saúde, porém que busca viabilizar a implantação Policlínica separada da UPA 24horas 136 
do Bairro Vila Sônia, porém são apenas intenções. Sobre a demanda “Construção de praça de lazer 137 
área na Rua Rifânia, com aparelhos de ginástica, brinquedos, campo social, pista de caminhada, 138 
skate, mesas de jogos, bancos e outros” – Santa Rosa falou que está atento a demanda, sendo no 139 
momento implantado no local uma academia de ginástica ao ar livre. Usando a palavra a 140 
Conselheira Marta Maria expôs que existe um projeto para área, sendo que o mesmo já foi discutido 141 
anteriormente na SEDEMA, que é resultante de um projeto estudado pela secretaria apresentado a 142 
comunidade em reunião com o Prefeito Barjas Negri em seu mandado no ano de 2005, ainda 143 
informa que na área requer colocação de uma pista de caminhada entre outras melhorias. Ainda se 144 
a academia fosse instalada mais para cima (50mts) ficaria mais bem localizada, próxima à unidade 145 
de saúde, área do centro social e quadra poliesportiva.  Quanto à demanda “Construção de ponte 146 
ligando região do Bairro Mário Dedini, Vila Rios e IAA”, o Prefeito expôs que a SEMUTTRAN está 147 
desenvolvendo estudos e levantamento de viabilidade técnica e de integração no Plano de 148 
Mobilidade, posicionando salientando também que está é uma obra de grande importância para 149 
facilitar o deslocamento na região, porém tem que ser bem avaliado o local da construção já visando 150 
crescimento futuro da região. Sobre a demanda “Colocação de câmera de monitoramento nos 151 
acesso (03) de entrada e saídas do bairro Santa Rosa e Adjacências” a demanda será discutida junto 152 
com novos equipamentos a serem adquiridos. Foi colocado também pela equipe técnica da CEMEL 153 
que para instalações de novas câmeras será necessária ampliação da capacidade da central de 154 
monitoramento. Na sequência foram analisadas as demandas da Região Sul, onde o Prefeito Gabriel 155 
Ferrato expôs sobre a demanda “Construção de praça de esportes radicais, com pista de skate área 156 
situada (Praça Rua Jaçanã A. Guerrini x Dona Idalina)” – Paulicéia, falando que já fez reunião com 157 
Associação e Hip Hop, onde ficou conversado que quanto à pista de skate radical a prefeitura não 158 
tem projeto e que a associação deveria ajudar nos estudos ou mesmo viabilizar o projeto. Sobre a 159 
demanda “Implantar nas praças dos Bairros Nova América e Jardim Elite academias de ginástica, 160 
áreas situadas na Av. Alberto Vollet Sachs com a Rua Paulo Ferreira de Camargo e/ou Av. Antônio 161 
Fazanaro e/ou Rua Jaques de Andrade”. Ficando discutido com conselheiro senhor Carlos Fernando 162 
Vieira que a equipe técnica da SEDEMA proceda à avaliação das áreas e localização, e que o 163 
conselheiro acompanhe os desenvolvimentos. Sobre a demanda “Instalação de centro de 164 
informativa na comunidade e sala de telecentro (CED)” – Nova América, o Prefeito, manifestou que 165 
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os centros digitais que a prefeitura vem construindo estão próximos às escolas municipais, em 166 
região com maior carência de serviços públicos e de desenvolvimento urbano, já no bairro que 167 
aparece a demanda há toda uma infraestrutura e mais potencialidades que em outros bairros. 168 
Finalizando as discussões o Prefeito falou para os conselheiros continuar os contatos com Senhor 169 
Camilo Antônio Barioni que está semana assumiu a Chefia de Gabinete apresentando-o aos 170 
conselheiros, bem como, com os secretários das áreas, agradecendo a participação, ficando a 171 
disposição para buscar uma forma de que as novas demandas sejam mais bem avaliadas no 172 
conselho. Finalizando a reunião o coordenador Senhor Carlos José Marco da Silva colocou aos 173 
presentes se havia mais alguma pergunta a ser tratado pelos conselheiros e como não houve 174 
manifestação, agradeceu ao Senhor Prefeito Gabriel Ferrato e aos Senhores Secretários presente, 175 
manifestando que esta reunião foi extremamente proveitosa e importante para este conselho e os 176 
resultados das discussões auxilie no aprimoramento para fortalecer a comunidade e a 177 
administração, comunicou também aos conselheiros que dado ao adiantar da hora os documentos 178 
distribuídos sobre o “Congresso e a Legislação” serão analisados no dia no dia treze de julho na 179 
reunião ordinária do conselho e que no dia dezoito de julho no sábado ocorrerá o Congresso 180 
Municipal do Orçamento Participativo de dois mil e quinze, onde solicita aos conselheiros além de 181 
ler tais documentos ajude na divulgação do congresso, e não havendo nada mais a ser tratado deu 182 
por encerrada a reunião extraordinária do Conselho Municipal do Orçamento Participativo as vinte 183 
uma hora, quarenta e cinco minutos do dia um de julho de dois mil quinze, e, Eu, Dorival José 184 
Maistro, lavrei a presente Ata que será disponibilizada para assinatura da coordenação e dos 185 
conselheiros em reunião ordinária, após sendo publicada na página do Conselho do Orçamento 186 
Participativo. __________________________________________________________________________________________________ 187 
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