
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
LEI MUNICIPAL n° 5132 de 15 de Maio de 2002       

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO  1 
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 13 DE JULHO DE 2015 2 

No dia treze 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, coordenada pelo Sr. Dorival José Maistro com há 5 
presença dos representantes da sociedade civil: Região: Maria Bombo D’Amico, suplente; - Região 6 
Rural: Ana Clara Degaspari Stenico, titulares; - Região Leste: Maria Elizéia Aparecida Monteiro da 7 
Silva, titular; - Região Norte: Marta Maria Rezende, suplente; - Região Sul: Ubirajara C. de Barros 8 
titular e Carlos Fernando Vieira da Costa, suplente; e, Região Oeste: sem comparecimento. Como os 9 
conselheiros representantes titulares das regiões: centro e norte não compareceram, os 10 
conselheiros suplentes nesta reunião assumiram como titulares. Participaram também os 11 
representantes da sociedade: Waldemar da Silva; – Dirceu Marcondes Rezende; e, - Gilmar Tanno; 12 
Os presentes representantes do poder público são: Titulares: Dorival José Maistro–SMG; Pedro 13 
Vinicius Gomes de Freitas-SEMFI; Ana Paula Coelho- SMS; Suplente senhor Getúlio Pedro Macedo-14 
SEMUTTRAN e a Sra. Dagmar Correr Schiavi-SMG no apoio técnico. Iniciando aos trabalhos da 15 
reunião ordinária o senhor Maistro agradeceu a presença de todos, de imediato passou a palavra ao 16 
senhor Waldemar da Silva que falou aos presentes justificando a ausência do senhor Carlos José 17 
Marco da Silva, não pode estar presente à reunião por motivos familiares. Retomando a palavra a 18 
coordenação falou que foi encaminhada por e-mail no dia oito de julho a convocação desta reunião 19 
ordinária cumprindo calendário de reuniões do Conselho Municipal do Orçamento Participativo, 20 
contendo à pauta: informes (Informativo Prestando Conta da Administração Municipal); - ata 21 
reunião do dia onze de maio; - ata de reunião do dia seis de junho; - documento sobre “sugestões de 22 
atualização da Lei n° 5.132”, documento em cópia distribuído aos participantes na reunião 23 
extraordinária do dia um de julho; - e, documento em cópia sobre “instruções Gerais do Congresso 24 
do Orçamento Participativo”, assim avisando que na mesa de coleta assinatura de presença está à 25 
disposição cópia dos documentos, na sequência dos trabalhos comunicou aos presentes, como não 26 
havia manifestações por e-mail de alterações nas atas citadas, reiterou se há por parte dos 27 
conselheiros alguma alteração, nada manifestado pelos mesmos, foi passado para coleta da 28 
assinatura. Utilizando de equipamento de projeção, deu continuidade da pauta da reunião, 29 
passando a leitura do documento sugestões de alteração na lei 5.132, assim as alterações passaram 30 
a ser discutidas pelo conselho as quais são: - As plenárias regionais deverão ocorrer anualmente 31 
entre os meses de março a junho; - Cada região (Centro, Leste, Norte, Oeste, Rural e Sul) deve ser 32 
realizada no mínimo de (02) duas reuniões plenárias; - O Congresso do Orçamento Participativo 33 
deverá ser realizado anualmente no mês de Julho ou Agosto; - Anualmente até o final do mês de 34 
janeiro, será publicado e divulgado o Calendário das plenárias Ordinárias do conselho municipal do 35 
orçamento participativo, plenárias regionais e do Congresso do Orçamento Participativo, devendo 36 
ainda conter: local, data e horário de inicio e término; - Conselho Municipal do Orçamento 37 
Participativo é composto por representantes do Poder Executivo e da Sociedade Civil, de forma 38 
paritária, com 14 (quatorze) conselheiros titular e respectivos suplentes; - Os conselheiros 39 
representantes do Poder Executivo serão nomeados pelo Prefeito, podendo ser os Secretários, 40 
Presidentes de Autarquia - Empresa, e Instituto, podendo ser o próprio secretário ou do quadro de 41 
pessoal da equipe de técnica da secretaria; - No caso das unidades da administração Municipal: 42 
Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Governo, Chefia do Gabinete, Instituto de 43 
Pesquisa e Planejamento de Piracicaba, no mínimo dois dos gestores responsáveis pela pasta 44 
deverão compor o conselho como membro titular; - Os representantes da sociedade civil terão 45 
representação de (02) dois titulares e respectivos suplentes das regiões Centro, Leste, Norte, Oeste 46 
e Sul, e a região Rural terá representação de 04 (quatro) titulares e respectivos suplentes; - Os 47 
representantes da sociedade civil participantes de plenárias regionais realizadas nos últimos dois 48 
anos, e que assinaram lista de presença, tem direito a votar e ser votado no Congresso do 49 
Orçamento Participativo. Sendo eles considerados delegados; - O processo de eleição dos 50 
representantes da sociedade civil para o Conselho Municipal do Orçamento Participativo será na 51 
forma de lista de classificação simples na respectiva região, sendo que os mais votados assumindo 52 
os cargos de titulares e suplentes da região no conselho, ficando os demais candidatos concorrentes 53 
mantendo-se a ordem da lista de classificação, que em caso de vagância na titularidade, o primeiro 54 
suplente assume a titularidade e sendo o chamado a assumir a suplência o candidato integrante da 55 
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lista mais votado na respectiva sequência; - Não Poderá ser membro Conselheiro, titular ou 56 
suplente, representante da sociedade civil, aquele que já tiver ocupando cargo de coordenação em 57 
outro conselho, for detentor de cargo, cargo em comissão, ou exercer função gratificada em 58 
qualquer órgão público da administração direta ou indireta de qualquer esfera governamental; Não 59 
ocorrerá voto por procuração; - É vedada a acumulação de delegação por plenária; - Os 60 
Conselheiros representantes da Administração Municipal e da sociedade civil terão mandato de 61 
dois anos, sendo nomeado pelo prefeito municipal por decreto, iniciando o mandato na primeira 62 
reunião ordinária do conselho a realizar-se no mês de setembro. Após discussões os conselheiros 63 
deliberaram que a coordenação providencie documento encaminhando ao Prefeito com as 64 
alterações, conforme tratado em reunião ordinária deste conselho no dia oito de junho, e o mesmo 65 
após avaliações encaminhe texto para adequações e formatação técnica jurídica pela Procuradoria 66 
Geral. Que o documento após textualização pela Procuradoria Geral retorne ao conselho para ser 67 
apreciado, e se for caso os conselheiros se coloca a disposição do Senhor Prefeito para agendar 68 
reunião com os Vereadores no sentido de esclarecimento e de pedido de apoio ao na votação das 69 
alterações na lei 5.132. Na sequência foi apresentado aos conselheiros o documento “Instruções 70 
Gerais dos Trabalhos do Congresso do Orçamento Participativo 2015”, ficando assim discutidos e 71 
aprovados os documentos “Grupo de Trabalho Sugestões de Atualizações da Lei 5.132 e Instrução 72 
Gerais dos Trabalhos do Congresso do Orçamento Participativo de 2015”. Deliberado também que 73 
os documentos após reparos mesmos ficam fazendo parte integrante em anexo nesta ata, inclusive 74 
o informativo Prestando Contas, referente eventos da Prefeitura de Piracicaba – 01 a 31 de Julho e 75 
lista de presenta dos participantes da reunião ordinária. A coordenação pede apoio a todos os 76 
conselheiros para estarem presentes no Congresso do Orçamento Participativo que ocorrerá neste 77 
sábado dia 18 de Julho às 08h30 ajudando na recepção e andamento dos trabalhos. Finalizando os 78 
trabalhos o Senhor Maistro perguntou aos presentes se há mais alguém que queira usar da palavra 79 
e não havendo reiterou agradecimentos a todos os participantes, falando aos presentes, que após 80 
aprovação da ata e coleta das assinaturas dos conselheiros a ata será disponibilizada no site da 81 
Prefeitura Municipal de Piracicaba, na página do Conselho Municipal do Orçamento Participativo, 82 
podendo ser acessada http://conselhos.piracicaba.sp.gov.br/cop/, dando por encerrado os 83 
trabalhos da reunião ordinária do dia treze de junho de dois mil e quinze, as vinte uma 84 
hora.___________________________________________________________________________________________________________ 85 
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