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No dia quatorze de Março de dois mil e dezesseis, como início as 19h00 horas, na Prefeitura 3 
Municipal de Piracicaba – 3º andar no Centro de Qualificação Permanente, ocorreu reunião 4 
ordinária do Conselho Municipal do Orçamento Participativo, com as presenças: senhora Angela 5 
Maria Cassavia Jorge Correa, Secretaria Municipal de Educação; - representantes da sociedade civil 6 
membros do conselho: Região Centro – Bento Moçambique de Moraes, titular; - Região Rural: 7 
Waldemar da Silva, titular; - Região Leste: Valéria Capis da Cruz, titular; - Região Norte: sem 8 
comparecimento; - Região Oeste: Armando Eduardo Furoni, titular; e, Região Sul: Isaac Jorge Roston 9 
Junior, titular e Vicente Souza Duarte, suplente; - representantes da sociedade civil: Região Norte, 10 
bairro Mario Dedini a senhora Katia Maria Paschoalini; Região Leste, bairro Residencial Eldorado o 11 
senhor José Ferreira Matos; e, Região Sul o senhor Carlos Fernando Vieira da Costa; - do Poder 12 
público, os representantes: Dorival José Maistro-SMG; Pedro Vinicius Gomes de Freitas-SEMFI; 13 
Fabiano Godoy Bertin, titulares, e senhores Pedro Rocha-SMG; Antônio Celso Duarte-SEMOB e 14 
Paulo RobertoTorres-SME, áreas técnicas. Justificaram ausência: Maria Elizéia Aparecida Monteiro 15 
da Silva-suplente região leste e Dra. Olivia Patrícia de Brito-SEMAE- e José Rivadavia Salvador-16 
SELAM. Iniciando os trabalhos as 19h05 em apoio a Coordenação o Senhor Dorival José Maistro-17 
SMG informou aos presentes que encontram a disposição junta à lista de presença cópia dos 18 
seguintes documentos: Informativo da Prefeitura de Piracicaba–Prestando Conta do Março; e, 19 
bairros abrangência das plenárias regionais, oeste e sul, foi comunicado que o Dr. Pedro Mello, 20 
Secretário Municipal de Saúde não poderá participar desta reunião por motivos de compromisso 21 
fora da cidade, solicitando para comunicar ao conselho que na próxima reunião ordinária do 22 
conselho no mês de abril comparecerá. E finalizando foi pedido colocado aos conselheiros para 23 
efetuar assinatura da ata de reunião do dia 14 de fevereiro. Na sequência o Coordenador senhor 24 
Isaac Jorge Roston Junior agradeceu presença da Secretária Angela Maria Cassavia Jorge Correa, 25 
que atende a solicitação deste conselho e para tanto passou a palavra para a exposição da 26 
secretária, que por meio de uso de equipamento de projeção fez uma exposição à detalhada da 27 
gestão orçamentaria, destacando diversas ações orçamentaria, apresentando numericamente, 28 
destacando o forte investimento que a administração vem desenvolvendo na gestão educação, do 29 
atendimento infantil, fundamental e de atenção especial, da ampliação das unidades existentes, e, 30 
da construção de novas unidades, da manutenção das unidades, da ampliação quadro de 31 
funcionários e de sua qualificação, do atendimento em merenda escolar, e do transporte para as 32 
crianças que moram a dois quilômetros da escola, empenho este que avança com implantações de 33 
escolas em período integral, empenhando no cumprimento das legislações orçamentarias, ou seja, 34 
das metas físicas e financeiras. Mencionou a implantações de centros digitais construídos próximos 35 
as unidades escolares que são uma extensão para os alunos para pesquisa e bem como podendo ser 36 
utilizado pela comunidade local. Demonstrando principalmente que administração do Prefeito 37 
Gabriel Ferrato já vem contemplando as diretrizes da politica de educação, visto que à lei dispões 38 
que os munícipios terão até 2024 para que 50% de 00 a 03 anos e hoje a administração atende 39 
18000 crianças contra as 9.000, recomendada pela lei. Demonstrou também comparativamente 40 
itens de repasse dos governos estaduais e federais e o dispêndio por parte do município, o qual a 41 
maior carga fica para o município. Expôs também que já se encontra a disposição da população no 42 
site da secretaria de educação uma planilha que demonstra vagas ainda remanescentes (em aberta) 43 
nas creches municipais, bem como, que toda a atenção sobre a construção de novas unidades é 44 
criteriosamente analisada, pois como em outubro temos período de inscrições temos a informações 45 
sobre as demandas, por bairro e região da cidade. Afirmou que numa situação de “crise” queda de 46 
arrecadação do município afeta a gestão orçamentaria da unidade da educação, entretanto o 47 
Prefeito Gabriel Ferrato vem buscando manter investimentos na área de educação, porém têm-se 48 
preocupações. Ao longo da fala expositiva da secretária Angela, os conselheiros fizeram perguntas, 49 
as quais foram plenamente respondidas. No final da exposição foi perguntado se havia mais alguém 50 
que queria fazer pergunta, onde foi solicitada a secretaria se ela poderia encaminhar uma planilha 51 
resumida das informações apresentadas, onde a mesma manifestou que providenciaria. A 52 
coordenação agradeceu a secretaria pela apresentação do sobre o orçamento da unidade e dos 53 
projetos e ações desenvolvidas na sua gestão, e principalmente pela plena transferência de 54 
informações. Foi reforçado aos conselheiros que as plenárias regionais do orçamento participativo 55 
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começam no dia 21 de março pela região oeste, conforme material de divulgação das plenárias, e, 56 
nada mais a ser tratado, o Coordenador Isaac Jorge Roston Junior agradeceu mais uma vez a todos 57 
pela presença e participação, comunicando que após aprovação da ata e respectivas assinaturas dos 58 
conselheiros, a mesma será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba, Portal dos 59 
Conselheiros, Conselho Municipal do Orçamento Participativo, podendo ser acessada por todos pelo 60 
site http://conselhos.piracicaba.sp.gov.br/cop/, assim às vinte duas horas do dia quatorze de 61 
março de dois mil e dezesseis, deu-se por encerrada a reunião ordinária, onde eu, Dorival José 62 
Maistro transcrevo a presente ata de reunião ordinária, ficando apensados nesta ata os documentos 63 
discutidos, bem como, lista de presença e, estando em de acordo dos conselheiros, a mesma segue 64 
para devidas das assinaturas  ________________________________________________________________________________ 65 
__________________________________________________________________________________________________________________ 66 
__________________________________________________________________________________________________________________ 67 
__________________________________________________________________________________________________________________ 68 
__________________________________________________________________________________________________________________ 69 
__________________________________________________________________________________________________________________ 70 
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